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ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού των Παιδικών Χαρών 

Δήμου Τρικκαίων». 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ:                                                      204.686,60 € 

ΦΠΑ 24%: 49.124,78 € 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:            253.811,38 € 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη σκοπεύει στην βελτίωση, αναβάθμιση 22 συνολικά 

παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων με την προμήθεια και τοποθέτηση 

πιστοποιημένων οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων, με σκοπό να γίνουν 

κατάλληλοι χώροι για χρήση και εν συνεχεία να πιστοποιηθούν, σύμφωνα με 

την υπ' αριθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 93118-05-

2009)όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2029/Β’ 2014) όπου 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών 

χαρών Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και 

τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ 1176 και ΕΝ 

1177:2008. 

Η μέριμνα για άμεση αναδιαμόρφωση των παιδικών χαρών με στόχο την 

αποκατάσταση της καταλληλότητας τους, κρίνεται μείζονος σημασίας, λόγω του 

ότι όλοι οι χώροι στερούνται βασικών προδιαγραφών ασφαλείας και δεν 

μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προδιαγραφές 

ασφαλούς λειτουργίας. 
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Ο σχεδιασμός της εκάστοτε Παιδικής Χαράς θα γίνει αφενός  βάσει των 

προϋποθέσεων που ισχύουν για την πιστοποίησή της και αφετέρου για να 

βελτιώσουν την σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών διαφορετικών 

ηλικιακών ομάδων και διαφορετικών κινητικών ικανοτήτων, την 

κοινωνικοποίησή τους, αλλά και την δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου 

αναμονής και ξεκούρασης για τους ενήλικες συνοδούς. 

Μετά από αυτοψίες που διενεργήθηκαν καταγράφηκαν οι ανάγκες και  τα 

προβλήματα στις εξής παιδικές χαρές :  

- 1. Παιδική χαρά στης Καρυές (ΑΜΕΑ) 

- 2. Παιδική χαρά στην Αγία Κυριακή 

- 3. Παιδική χαρά στους Σπαθάδες 

- 4. Παιδική Χαρά Ζηλευτής 

- 5. Παιδική χαρά στη Χρυσαυγή 

- 6. Παιδική χαρά στον οικισμό Τρίκκη 

- 7. Παιδική χαρά στο Αρδάνι 

- 8. Παιδική χαρά στο Λογγάκι 

- 9. Παιδική χαρά στη Φωτάδα 

- 10. Παιδική χαρά στο Γοργογύρι 

- 11. Παιδική χαρά στο Διπόταμο 

- 12. Παιδική χαρά στην Πατουλιά 

- 13. Παιδική χαρά στα Ρόγγια 

- 14. Παιδική χαρά στο Λόγγο 

- 15. Παιδική χαρά στο Γλίνος 

- 16. Παιδική χαρά στη Χαϊδεμένη 

- 17. Παιδική χαρά στο Λιόπρασο 

- 18. Παιδική χαρά στη Κάτω Ελάτη 

- 19. Παιδική χαρά στο Γενέσι 

- 20. Παιδική χαρά στην Αγριελιά 

- 21. Παιδική χαρά στο Ελληνόκαστρο 

- 22. Παιδική χαρά στο Ξυλοπάροικο 
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Υφιστάμενη κατάσταση 

Διαπιστώθηκε ότι στις συγκεκριμένες παιδικές χαρές τα σημαντικότερα 

προβλήματα σήμερα, αφορούν τον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι 

παλαιός, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, κυρίως λόγω της 

λανθασμένης τοποθέτησής του, που δεν ικανοποιεί τις απαιτούμενες 

αποστάσεις ασφαλείας, αλλά και των βανδαλισμών που έχουν υποστεί τα 

τελευταία χρόνια.  

Οι φθορές των οργάνων στους χώρους αυτούς, καθιστούν την 

πιστοποίησή τους αδύνατη. Οι επιφάνειες πτώσης καλύπτονται  από μη 

πιστοποιημένα και ακατάλληλα υλικά ενώ ταυτόχρονα  οι περισσότερες από 

αυτές  δεν είναι περιφραγμένες με αποτέλεσμα να μην πληρούν καμιά από 

τις  απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας.  

Όσον αφορά το θέμα της καταλληλότητας των χώρων που φιλοξενούν τις 

υφιστάμενες παιδικές χαρές που απασχολούν την παρούσα μελέτη, 

πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις και κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στην 

κείμενη νομοθεσία, δηλαδή  

α) δεν γειτνιάζουν με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική 

ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την 

υγεία υλικά. 

β) δεν  γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων 

οχημάτων.  

γ) δεν  βρίσκονται  σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από 

εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες εκπομπής 

τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας) ή πυλώνες υψηλής τάσης κ.λπ. 

δ) δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως 

κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.). 

στ) δεν είναι οπτικά απομονωμένες. 

ε) δεν έχουν οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την 

ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.). 



 

 

 

5 

ζ) υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση . 

Η ανάπλαση θα αποτελέσει πηγή ζωής, αποδίδοντας στους χώρους αισθητική 

αναβάθμιση και λειτουργικότητα με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων, σωματικών και πνευματικών, για παιδιά διαφόρων ηλικιών, 

καθώς επίσης και για τους επισκέπτες κάθε ηλικίας. Επιπλέον, βασικό κριτήριο 

των προτεινόμενων παρεμβάσεων  σε μια παιδική χαρά (περιοχή Καρυές) 

είναι η παροχή ευκαιριών αναψυχής και παιχνιδιού σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες, δραστηριότητες που απουσιάζουν ολοκληρωτικά στην παρούσα 

κατάσταση. 

 

Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 

 Αποξήλωση  όπου απαιτείται, του ακατάλληλου εξοπλισμού από τον 

ανάδοχο και μεταφορά του σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

 Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού 

 Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις. 

  

Οι υπό μελέτη παιδικές χαρές έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα και η 

προτεινόμενη αρχιτεκτονική οργάνωση τους θα αποτυπώνεται  σε 

υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα. 

 
Πιο αναλυτικά  σε κάθε παιδική χαρά  

Σε κάθε παιδική χαρά θα τοποθετείται ο απαραίτητος εξοπλισμός με τα 

όργανα της παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται 

παρακάτω . 

Στο εμβαδό δαπέδου πτώσης, που απαιτεί κάθε όργανο, θα γίνει εκσκαφή 

σε βάθος 0,35 μ,  θα επιστρωθεί γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2  

και έπειτα θα ακολουθήσει η διάστρωση  του βότσαλου κοκκομετρικής 

διαβάθμισης από 2,00 χιλ έως 8,00 χιλ (σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ1176:2008). 
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Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας των 

χώρων τοποθέτησης των παιχνιδιών και το μέγιστο ύψος πτώσης, θα γίνεται 

αποδεκτή  απόκλιση της τάξης του 5% επί το έλασσον στις επιμέρους καθώς 

και στις συνολικές διαστάσεις των οργάνων. 

 Έχουν σχεδιαστεί τρεις τύποι παιδικής χαράς, οι οποίοι χωροθετούνται 

ανάλογα με την επισκεψιμότητα, τον πληθυσμό και την αναγκαιότητα της 

περιοχής.  

1. Τύπος 1: Μια (1) Παιδική χαρά για ΑμΕΑ αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά 

που περιλαμβάνει: ένα πολυόργανο για ΑμΕΑ αλλά και για παιδιά δίχως 

κάποια αναπηρία, μια κούνια φωλιά, μια κούνια τεσσάρων θέσεων (2 

νηπίων και 2 παίδων), μια τραμπάλα και ένα  ελατήριο 4 θέσεων. (Παιδική 

Χαρά στις Καρυές ΑμΕΑ) 

2. Τύπος 2: Δεκατέσσερις (14) παιδικές χαρές σε οικισμούς με μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα που περιλαμβάνουν: α) μια τσουλήθρα,  β) μια κούνια 

τεσσάρων ή τριών θέσεων(2 ή 1 νηπίων και 2 παίδων) και γ) μια τραμπάλα 

και δ) μία αναρρίχηση τύπου Λ.  

3. Τύπος 3: Επτά (7) παιδικές σε οικισμούς με μικρότερη επισκεψιμότητα που 

περιλαμβάνουν: α) μια τσουλήθρα,  β) μια κούνια τριών θέσεων( 1 νηπίων 

και 2 παίδων) και γ) μια τραμπάλα. 

Ο νέος εξοπλισμός που έχει επιλεγεί περιλαμβάνει ποικιλία 

δραστηριοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων,  ώστε να 

προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι, ενώ ταυτόχρονα  

τηρούνται τα όρια  ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τραυματισμού. 

Όλο το έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα , τηρούμενων όλων των Π.Τ.Π. 

που διέπουν τις αντίστοιχες εργασίες. Οι παιδικές χαρές που θα 

κατασκευαστούν θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά  

καταλληλότητας  και λειτουργίας  των χώρων  από πιστοποιημένο φορέα 

ελέγχου και την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, όπως ορίζουν 

οι διατάξεις του άρθρου 9 της 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931/τ. Β΄/18-05-2009) 
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απόφαση του Υπουργού   Εσωτερικών , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 

(Απ. 27934/2014 Υπ. Εσωτ.) . Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την μελέτη 

και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται, χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση του Δήμου, το κόστος αποξήλωσης των υφιστάμενων οργάνων 

όπου απαιτείται, η εκσκαφή για την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας, η 

μεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισμού καθώς και η έκδοση 

πιστοποιητικών καταλληλότητας από τον αρμόδιο φορέα.  

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με τη διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής 

διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η δαπάνη για προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσόν των 204.686,60 € 

πλέον ΦΠΑ 24% 49.124,78€, συνολικά 253.811,38 € και προέρχεται από 

χρηματοδότηση του προγράμματος Φιλόδημος  ΙΙ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη βάσει τιμής.  

 
 
 
 

           Τρίκαλα. 4-5-2020 
 
           Συντάχθηκε                             Ελέγχθηκε                                     Θεωρήθηκε 
                                                     Η Αν. Προϊσ/νη Τ.Μ. Κ.                   Η Αν. Προϊσ/νη Δ/σης Τ.Υ.  
 
 
 
   Μεταξία Νικολαρέα              Παναγιώτα Μάντζαρη                     Σαργιώτη Θεοδώρα                  
   Αρχ/των Μηχ/κός                Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κος                    Πολιτικός Μηχ/κος  
 
 
 
   Μαργαρίτα Αρτοπουλου 
     Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΑΡΘΡΟ Είδος εργασίας 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή 
Μονάδος 

Ποσότητα 
Μερικό 
Σύνολο 

  ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1 Α.1 
Εξυγιαντικές στρώσεις με ποταμίσιο βότσαλο 
κοκκομετρικής διαβάθμισης από 2mm έως 
8mm  

μ2 42,62 2557,00 108.979,34 

2 Α.2 Σύνθετο όργανο  προσβάσιμο σε όλους τεμ 6550,00 1,00 6.550,00 

3 Α.3 
Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων μεταλλική 
(2 νηπίων & 2 παίδων) 

τεμ 1470,00 11,00 16.170,00 

4 Α.4 
Μονάδα κούνιας τριών θέσεων μεταλλική(1 
νηπίων & 2 παίδων) 

τεμ 1200,00 11,00 13.200,00 

5 Α.5 Μονάδα ελατηρίου 4 θέσεων τεμ 590,00 1,00 590,00 

6 Α.6 Μονάδα μεταλλικής  τραμπάλας δύο θέσεων τεμ 550,00 22,00 12.100,00 

7 Α.7 Μονάδα  μεταλλικής τσουλήθρας τεμ 1180,00 21,00 24.780,00 

8 Α.8 Διπλή αναρρίχηση τεμ. 1001,00 14,00 14.014,00 

9 Α.9 Μονάδα κούνιας  τύπου φωλιάς τεμ 1800,66 1,00 1.800,66 

10 Α.10 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης  1,25μ. 

μ2 53,300 122,00 6.502,60 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Α 204.686,60 

  
ΦΠΑ 24% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α 49.124,78 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 253.811,38 

           Τρίκαλα. 4-5-2020 
 
           Συντάχθηκε                             Ελέγχθηκε                                     Θεωρήθηκε 
                                                     Η Αν. Προϊσ/νη Τ.Μ. Κ.                   Η Αν. Προϊσ/νη Δ/σης Τ.Υ.  
 

 
   Μεταξία Νικολαρέα              Παναγιώτα Μάντζαρη               Σαργιώτη Θεοδώρα                  
   Αρχ/των Μηχ/κός                Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κος               Πολιτικός Μηχ/κος  
 

 
   Μαργαρίτα Αρτοπουλου 
     Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. 
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Πληροφορίες : Μ. Νικολαρέα                   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ : Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ 

                                  Μ. Αρτοπούλου 

              Ταχ. Δ/νση :  Ιακωβάκη 5                                     Αριθ. Μελέτης: 023                    

              Τηλ. : 2431063245/ 63232                                                

              Fax:   2431063238  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
Κάθε όργανο  θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο European Standard ΕΝ 1176. Επιτρέπεται η συμμόρφωση 
προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων, υπό 
τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η 
ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση. Θα πρέπει να 
έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον αντίστοιχο διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης (από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για την αξιολόγηση και την 
πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας των παιδικών χαρών), 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (Υ.Α. 28492/ΦΕΚ 
931/Β/18.05.09 ) και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177, ο οποίος 
φορέας θα εκδίδει και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς το πρότυπο ΕΝ 
1176.  

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης αναφορικά με την ασφάλεια της 
εγκατάστασης πρέπει να προσκομίζεται πριν την τοποθέτηση των οργάνων. 
Μετά την τοποθέτηση θα παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή με τα πρότυπα 
ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 του εγκατεστημένου οργάνου το οποίο θα περιλαμβάνει 
και την πάκτωση – εγκατάσταση. 

 
Η κατασκευάστρια εταιρεία των οργάνων θα πρέπει να είναι κάτοχος των 

πιστοποιητικών ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004, αντίγραφα των οποίων και 
θα κατατεθούν στην αναθέτουσα αρχή και την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού.  

 
Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα και σε θέση ορατή από 

το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα: 
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α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανομέα. 

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος 
κατασκευής. 

γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή 
του ισοδύναμού του. 

δ) Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδεται από τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή φάκελος με 

τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των εξοπλισμών. 
 
 
Ο σχεδιασμός των παιδικών χαρών έλαβε υπόψη την κάτοψη του χώρου και τις 

προδιαγραφές ΕΝ 1176 που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή 
Παιδικών Χαρών, καθώς και την ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση 28492/ 
18.05.2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2029/Β’ 2014) . Στην απόφαση 
αυτή καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την 
κατασκευή και λειτουργία των Παιδικών Χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων.  

Όσον αφορά τα υλικά επιστρώσεων και δαπέδων που προτείνονται στην 
παρούσα Μελέτη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει δείγμα 
αυτών, το οποίο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής. Πριν την τοποθέτηση των υλικών, ο ανάδοχος οφείλει να 
εξασφαλίσει την έγκριση τους από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των 
αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. 

 Όλα τα πιστοποιητικά, αδειοδοτήσεις και τα απαραίτητα έγγραφα που 
αναγράφονται παρακάτω, οφείλεται να προσκομιστούν από τους 
υποψήφιους αναδόχους κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στον 
φάκελο της προσφοράς (τεχνική προσφορά), επί ποινή αποκλεισμού. 

Τα όργανα θα συνοδεύονται από:  
1. Όλα τα απαραίτητα έντυπα για την εγκατάσταση τους. Συγκεκριμένα από 

α)σχέδια με τις διαστάσεις της κάθε κατασκευής, β)αξονομετρικού σχεδίου και 
του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, γ) λεπτομερή περιγραφή του 
εξοπλισμού και της επιφάνειας πτώσης, δ)επωνυμία και διεύθυνση του 
κατασκευαστή ή εισαγωγέα με αναφορά της χώρας κατασκευής, ε) Εγχειρίδιο 
οδηγιών για όλους τους εξοπλισμούς και τις επιφάνειες πτώσης με 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τοποθέτηση και στη 
συναρμολόγηση τους, ζ)οδηγίες λειτουργίας αν απαιτείται. Οι οδηγίες 
συντήρησης του κάθε οργάνου θα απαιτηθεί από τον ανάδοχο να υποβληθούν 
με το περάς της τοποθέτησης των οργάνων σε κάθε παιδική χαρά. 

 
2. Βεβαίωση ελέγχου – πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση των οργάνων  με τις 
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ΕΝ1176 & ΕΝ 1177, αντίστοιχα τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης  
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3. Επίσημα prospectus / κατάλογο έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία 
αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.  

4. Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας-συμμόρφωσης για τις επιφάνειες 
πτώσης, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
1176−1, ΕΛΟΤ, ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 . 

Επιπλέον στον  φάκελο προσφοράς θα πρέπει να υποβάλλεται: 

 Τα πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 της 
κατασκευάστριας εταιρίας. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι με την ολοκλήρωση κάθε παιδικής χαράς θα 
προσκομίσει  βεβαίωση στην Υπηρεσία όλες οι εργασίες που θα 
εκτελεστούν  και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πληρούν τις 
προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για παιδικές χαρές καθώς και 
τα πρότυπα ΕΝ1176 και ΕΝ1177, και θα εκτελεστούν με όλους τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι  με την ολοκλήρωση κάθε παιδικής χαράς θα 
προσκομίσει  στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες 
που αφορούν την συντήρηση του εξοπλισμού της. 

 
 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη που προδιαγράφονται στην μελέτη θα είναι 
αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή 
αποθήκευση και χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Όλες οι εργασίες συντήρησης του 
χώρου και των εξοπλισμών που αναφέρονται στη μελέτη θα πρέπει να γίνουν 
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. 

Οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται σε κάθε παιδική χαρά δεν πρέπει να 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Για το λόγο αυτό 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 κ.λ.π.). 

Αντίστοιχα όλες οι εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης -μετά των υλικών 
που απαιτούνται- θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας για τις παιδικές χαρές καθώς και τα πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. 
Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος, με το πέρας 
των εργασιών, να δίδει βεβαίωση στην Υπηρεσία ότι όλες οι εργασίες που 
εκτελούνται και τα υλικά που χρησιμοποιούνται πληρούν τα παραπάνω 
καθώς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Για κάθε εξοπλισμό θα 
παραδίδονται από τον κατασκευαστή/προμηθευτή όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1.  

Σε όλες τις περιπτώσεις εξοπλισμών, διαδικασιών ή εργασιών αναφέρονται 
απαιτούμενα πρότυπα επισημαίνεται ότι ισχύουν και γίνονται δεκτά ισοδύναμα 
πρότυπα. 

 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και όλες οι 
απαραίτητες εργασίες (διαμορφώσεις εδαφών, απομάκρυνση υφιστάμενων 
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εξοπλισμών, δημιουργία υποδομών, εργασίες συντήρησης κ.α.) που 
αναφέρονται στις επιμέρους τεχνικές εκθέσεις καθώς και οι μετακινήσεις της 
επιτροπής ελέγχου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για τον Δήμο.__ 
 

Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου ανέρχονται και οι απαραίτητες 
ενέργειες για την έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλότητας των παραπάνω 
παιδικών χαρών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Συγκεκριμένα ο 
κάθε χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό 
καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΝ 1176-
1, ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα 
υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό. 
 

 
Για κάθε όργανο θα πρέπει να παραδίδεται, με την ολοκλήρωση της παιδικής 

χαράς, εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπου θα 
περιέχονται πληροφορίες για: 

1. τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού 
και των επιμέρους εξαρτημάτων του, 

2. τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξής 
του, 

3. τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων. Για τον καθορισμό από τον 
κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των ελέγχων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες 
που σχετίζονται με τον, κατά περίπτωση, εγκατεστημένο εξοπλισμό.  

 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, να φέρει το σήμα EN1176 για τα όργανα παιδικής χαράς και να 
διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΝ 1176 επί ποινή 
αποκλεισμού. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί φάκελο κατασκευαστή, διαθέσιμο προς 
επιθεώρηση ανά πάσα στιγμή, με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των 
εξοπλισμών.  
 
Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας. 
 
Η μεταφορά και εγκατάσταση των οργάνων και δαπέδων, θα γίνει από τον 
προμηθευτή, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176, με τις τεχνικές προδιαγραφές, και τις 
οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών και 
ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων, ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να 
καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του, 
τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. 
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Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών 
ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας 
περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών 
ελέγχου και σήματος συμμόρφωσης. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 
 
Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού 
παιδικής χαράς, σε Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις 
της υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009) όπως τροποποιήθηκαν. 
 
Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από την αναφερόμενη τεχνική 
έκθεση (παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής 
Απόφασης), επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ  
 

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 
 
Για τη στερέωση των οργάνων στο έδαφος με πάκτωση, κάθε ορθοστάτης θα 

διαθέτει μια βάση πάκτωσης που θα τοποθετείται ανάλογα με τις απαιτήσεις 
της κατασκευής. Όλα τα μεταλλικά μέρη της βάσης πάκτωσης θα 
ηλεκτροσυγκολούνται μεταξύ τους με κόλληση υψηλών μηχανικών αντοχών.  

Οι βάσεις θα θεμελιώνονται σε λάκκους διαστάσεων σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή και βάθος περίπου 400 mm.  

 
ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Οι έγχρωμες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από κατάλληλα υλικά  και 

πιστοποιημένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και την κείμενη 
νομοθεσία. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες θα είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην 
υπάρχουν αιχμηρά άκρα.  

Πρέπει να είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση, να διαθέτουν όλες τις 
πιστοποιήσεις βραδυκαυστότητας, που θα τις καθιστούν κατάλληλες για τις 
παιδικές χαρές. Να είναι ανθεκτικές στην υγρασία και στον ήλιο και να 
διαθέτουν αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή 
ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες. 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
Όλες  οι  βίδες  στήριξης  θα καλύπτονται  από  στρογγυλεμένα  πλαστικά  

προστατευτικά,  τα  οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα 
αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού όπως προδιαγράφεται από 
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την οδηγία ΕΝ1176-2008. Θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω 
χρησιμοποιούνται υλικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008 
που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης. 

 
ΞΥΛΙΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται με κόλλες  όπως προδιαγράφεται από την 

οδηγία ΕΝ1176-2008. 
 
      ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι 
θερμογαλβανισμένα. 

 Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων (μη ανοξείδωτα 
στοιχεία) που θα χρησιμοποιηθούν να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα 
φορτία, για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές, 
ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού 

πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία κα σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά όπως 
προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008 που έχουν και την δυνατότητα 
ανακύκλωσης. 

 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ      ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι μη τοξικά και μη 

αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τα βερνίκια και τα χρώματα (να έχουν σαν βάση το νερό), με τα οποία 

προστατεύονται τα μέταλλα, θα είναι ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές 
συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί 
χώροι κλπ), θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν 
μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και θα εξασφαλίζουν στις 
κατασκευές μεγάλη διάρκεια αντίστασης στη διάβρωση και την οξείδωση. 

 
Αναλυτικά ακολουθούν οι ειδικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 
Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι μεν ενδεικτικές, αλλά η απόκλιση εξ’ 

αυτών δεν μπορεί να  υπερβαίνει το 5% για κάθε άξονα, λόγω περιορισμών 
στους χώρους εγκατάστασης. 

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν 
αιχμηρά άκρα όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008. 

 
Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων 

υλών διεξάγονται σύμφωνα με : 
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-  Τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 ή ισοδύναμα αυτών . 
-  Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2008 
-  Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004   
 

Για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικειμένου, ορίζεται συνολική 
προθεσμία δώδεκα (12) μηνών, από την ημέρα που θα υπογραφεί η 
Σύμβαση. 
 
 
 
Α.1 Εξυγιαντικές Στρώσεις με  βότσαλο κοκκομετρικής διαβάθμισης από 2mm έως 8mm 
 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των παιδικών 
χαρών βότσαλου κοκκομετρικής διαβάθμισης 2-8 χιλ. από φυσικά υλικά, πλυμένα και 
κοσκινισμένα και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου 
ΕΝ1176. 

Σε διαμορφωμένη επιφάνεια και σε βάθος εκσκαφής 0,35 μ, θα επιστρωθεί γεωύφασμα μη 
υφαντό βάρους 125 gr/m2  και έπειτα θα γίνει η στρώση του βότσαλου (σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ1176:2008) σε συνολικό συμπυκνωμένο πάχος 0,35μ.  

Το υλικό προστατεύει τα παιδιά από χτυπήματα που μπορούν να προκληθούν από τυχόν 
πτώσεις. Το υλικό  είναι χωρίς ακμές και είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί σε επίπεδη 
επιφάνεια ελεύθερη από απρόσμενα εμπόδια και προεξοχές του εδάφους. 

Το βότσαλο  τοποθετείται σε επιφάνεια που ορίζεται από την μελέτη. Η κατασκευή του 
εγκιβωτισμού του βότσαλου συμπεριλαμβάνεται στα πλαίσια της παρούσας δαπάνης με τα 
των εργατικών δαπανών, προς παράδοση ολοκληρωμένου και αισθητικά άρτιου 
αποτελέσματος. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 Η  διαμόρφωση – ισοπέδωση και απομάκρυνση παλαιών οργάνων , παγκάκια, εμποδίων 
κλπ. της επιφάνειας όλου του χώρου της παιδικής χαράς πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα 
δάπεδα ασφαλείας και η περίφραξη. 

 Η εκσκαφή για την κατασκευή του δαπέδου ασφαλείας σε βάθος 0,35 μ.  και η μεταφορά -
εναπόθεση του χώματος σε θέση που θα υποδείξει η  Υπηρεσία ή επανεπιχώσεις. 

 Η προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση  γεωυφάσματος μη υφαντού βάρους 125gr/m2 σε 
όλο το πλάτος, μήκος και ύψος της επιφάνειας του δαπέδου ασφαλείας.   

 Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση του βότσαλου 
κοκκομετρικής διαβάθμισης από 2,00χιλ έως 8,00χιλ , οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του 
αυτοκινήτου. Η διάστρωση - ισοπέδωση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης του υλικού με 
μηχανικά μέσα και χειρονακτικά για την τελική μόρφωση της επιφάνειας των δαπέδων 
ασφαλείας χωρίς την δημιουργία ανισοσταθμιών στην τελική διαμόρφωση και οποιαδήποτε 
άλλη εργασία απαιτείται για την πλήρη μορφοποίηση της επιφάνειας.  

 Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης και μετά από την απομάκρυνση του υφιστάμενου 
ακατάλληλου εξοπλισμού, προβλέπεται ο επιμελής και ενδελεχής καθαρισμός του χώρου από 
κάθε είδους ανεπιθύμητη φύτευση, από μπάζα που έχουν απομείνει από παλαιότερες 
κατασκευές που βρίσκονταν εγκατεστημένες στον χώρο, καθώς και η επιπεδοποίηση  του 
συνόλου του χώρου παιχνιδιού. 

 Οι φορτοεκφορτώσεις με το χαμένο χρόνο, η σταλία αυτοκινήτων και η μεταφορά των 
υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο της παιδικής χαράς (σε θέση υποδεικνυόμενη 
από την υπηρεσία), οι πλάγιες μεταφορές και η διάστρωση με οποιονδήποτε τρόπο των 
πλυμένων βότσαλων. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο : Σαράντα δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτά  ( 42,62 € ) 
 

 
Α.2 Σύνθετο Όργανο Παιδικής χαράς προσβάσιμο σε όλους 
 

Γενικές Διαστάσεις±5% 
Μήκος: Από 545 έως 610 cm 
Πλάτος: Από 420 έως 680cm  
Ύψος: Από 235 έως 320 cm  
 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας  
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και με το 
Πρότυπο ΕΝ1176 
Μέγιστο ύψος πτώσης: Από 85cm έως 130 cm 

 
Το όργανο θα αποτελείται τουλάχιστον από: 

 οριζόντιο πλέγμα  από σχοινιά αναρρίχησης, μία τσουλήθρα με πλατφόρμες που θα 
διαθέτουν  τουλάχιστον μια  δίρριχτη σκεπή, μια σκάλα ανάβασης, μια κεκλιμένη 
ράμπα ανάβασης προς διευκόλυνση πρόσβασης σε όλους (ΑΜΕΑ κ.α.), δυο 
προσαρμοζόμενες πλατφόρμες με ή χωρίς σκεπή, τουλάχιστον δυο πάνελ με 
εκπαιδευτικά παιχνίδια.   

  
Η σύνθετη παιχνιδοκατασκευή περιλαμβάνει ξύλινες πλατφόρμες με αντιολισθητική 

επιφάνεια σε διάφορα ύψη. Στην μια πλατφόρμα του σύνθετου θα προσαρμόζεται η 
τσουλήθρα σε ανάλογο ύψος. Στις ελεύθερες πλευρές των πλατφορμών  θα προσαρμόζονται 
φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στην είσοδο της 
τσουλήθρας θα  υπάρχει μεταλλική μπάρα προστασίας πάχους τουλάχιστον Ø25mm. Οι 
σκεπές θα είναι κατασκευασμένες από κόντρα πλακέ θαλάσσης . Οι κάθετες δοκοί κολόνες 
που στηρίζουν την κατασκευή θα είναι από επικολλητή ξυλεία ανάλογης διατομής  σε 
διάφορα ύψη, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Η σκάλα θα είναι ξύλινη ή μεταλλική  με 
αντιολισθητική επιφάνεια και θα φέρει φράγμα προστασίας από πτώση αμφίπλευρα. Η 
ράμπα ανάβασης θα συνδέεται με τις χαμηλές πλατφόρμες και θα έχει μήκος  τουλάχιστον 
1m. Η δραστηριότητα διαδρομή θα είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
αντιολισθητικό. Τα πάνελ εκπαιδευτικών παιχνιδιών  θα κατασκευαστούν  επίσης από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης και θα φέρουν δραστηριότητες  κατάλληλες για παιδιά και νήπια. Το 
οριζόντιο πλέγμα σχοινιών αναρρίχησης  θα είναι τοποθετημένο σε τετράγωνο πλαίσιο και 
κολώνες από επικολλητή ξυλεία, ανάλογων διατομών σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Το 
σκοινί αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένο από ειδικό συρματόσχοινο και τοποθετημένο  
έτσι ώστε να δημιουργείται  κάνναβος.  Το σκοινί θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα 
με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και κατάλληλο για την συγκεκριμένη χρήση. 

Η θεμελίωση του οργάνου θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα στις απαιτούμενες από τον 
κατασκευαστή διαστάσεις.  

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 
ΕΝ1176:2017 (κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακό αριθμό, την ταυτοποίηση 
του εισαγωγέα, έτος κατασκευής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, προτεινόμενες ηλικίες και 
επιτρεπτό αριθμό χρηστών). 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση του και 
συντήρηση του (σχέδια οργάνου και ελεύθερου χώρου, οδηγίες εγκατάστασης & 
θεμελίωσης, οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα παραδοθούν στον Δήμο μετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα και  πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( ΕΝ 1176 ), με αντοχή στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, 
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ακτινοβολία UV, χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις κ.λ.π.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση του καθώς και 

τυχόν αποξηλώσεις υφιστάμενων κατασκευών, η αμοιβή και ασφάλιση του εργατικού 
προσωπικού καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο : Eξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ  ( 6.550,00 € ) 
 
 
 

Α.3 Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων μεταλλική (2 νηπίων & 2 παίδων) 
 
Γενικές διαστάσεις ±5% 
Μήκος: Από 575cm έως 640cm 
Πλάτος: Από 1,70cm έως 215cm 
Ύψος: Από 220cm έως 2,35cm  
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας  
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: Από 42m2 έως 50 m2 
Μέγιστο ύψος πτώσης: έως 125cm 
Αριθμός χρηστών: 4 άτομα 
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 1,5 - 12 ετών 
 
Το όργανο θα αποτελείται από: 
- Μία οριζόντια μεταλλική δοκό  
- Έξι κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα, διατεταγμένα σε σχήμα «Λ» 
- Δύο καθίσματα νηπίων (κλειστό), και δύο παιδιών 
 
Η μεταλλική κούνια 4 θέσεων παιδιών-νηπίων θα αποτελείται από μία οριζόντια δοκό 
κατάλληλης  διατομής. Η στήριξη της δοκού θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου  «Λ» 
κεκλιμένα υποστυλώματα. Στα δύο σημεία σύνδεσης των δοκών προσαρμόζονται μεταλλικοί 
σύνδεσμοι πάνω στους οποίους βιδώνονται τα υποστυλώματα. Στην οριζόντια δοκό θα 
τοποθετούνται οκτώ κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ1176.  
Τα καθίσματα των νηπίων θα είναι κλειστά και των παίδων ανοικτά και θα κατασκευάζονται 
από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές 
ασφαλείας κατά ΕΝ1176. 
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και τα σχέδια του κατασκευαστή. Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στα 
πέλματα των υποστυλωμάτων  προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία υγρασίας. 
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
χάλυβα ή γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλα επεξεργασμένο για την αποφυγή 
οξείδωσης. 
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 
ΕΝ1176:2017 (κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακό αριθμό, την ταυτοποίηση 
του εισαγωγέα, έτος κατασκευής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, προτεινόμενες ηλικίες και 
επιτρεπτό αριθμό χρηστών). 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση του και 
συντήρηση του (σχέδια οργάνου και ελεύθερου χώρου, οδηγίες εγκατάστασης & 
θεμελίωσης, οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα παραδοθούν στον Δήμο μετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα και  πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( ΕΝ 1176 ), με αντοχή στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, 
ακτινοβολία UV, χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, κ.λ.π.  
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Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση του καθώς και 
τυχόν αποξηλώσεις υφιστάμενων κατασκευών, η αμοιβή και ασφάλιση του εργατικού 
προσωπικού καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο : Χίλια τετρακόσια εβδομήντα ευρώ  ( 1.470,00 € ) 
 
 
 
 

Α.4 Μονάδα κούνιας τριών θέσεων μεταλλική (1 νηπίων & 2 παίδων) 
 

Γενικές διαστάσεις ±5% 
Μήκος: Έως 660 cm 
Πλάτος: Έως 130 cm 
Ύψος: Έως 2,35cm  
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας  
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: έως 48 m2 
Μέγιστο ύψος πτώσης: έως 125cm 
Αριθμός χρηστών: 3 άτομα 
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 1,5 - 12 ετών 
 
Το όργανο θα αποτελείται από: 
- Μία οριζόντια μεταλλική δοκό  
- Έξι κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα, διατεταγμένα σε σχήμα «Λ» 
- Ένα κάθισμα νηπίων (κλειστό), και δύο παιδιών 
 
Η μεταλλική κούνια 3 θέσεων παιδιών-νηπίων θα αποτελείται από μία οριζόντια δοκό 
κατάλληλης  διατομής. Η στήριξη της δοκού θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου  «Λ» 
κεκλιμένα υποστυλώματα. Στα δύο σημεία σύνδεσης των δοκών προσαρμόζονται μεταλλικοί 
σύνδεσμοι πάνω στους οποίους βιδώνονται τα υποστυλώματα. Στην οριζόντια δοκό θα 
τοποθετούνται οκτώ κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ1176.  
Το κάθισμα του νηπίου θα είναι κλειστό και των παιδιών ανοικτό και θα κατασκευάζονται 
από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές 
ασφαλείας κατά ΕΝ1176. 
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και τα σχέδια του κατασκευαστή. Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στα 
πέλματα των υποστυλωμάτων  προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία υγρασίας. 
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
χάλυβα ή γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα ,κατάλληλα επεξεργασμένο για την αποφυγή 
οξείδωσης. 
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 
ΕΝ1176:2017 (κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακό αριθμό, την ταυτοποίηση 
του εισαγωγέα, έτος κατασκευής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, προτεινόμενες ηλικίες και 
επιτρεπτό αριθμό χρηστών). 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση του και 
συντήρηση του (σχέδια οργάνου και ελεύθερου χώρου, οδηγίες εγκατάστασης & 
θεμελίωσης, οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα παραδοθούν στον Δήμο μετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα και  πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( ΕΝ 1176 ), με αντοχή στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, 
ακτινοβολία UV, χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, κ.λ.π.  
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Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση του καθώς και 
τυχόν αποξηλώσεις υφιστάμενων κατασκευών, η αμοιβή και ασφάλιση του εργατικού 
προσωπικού καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο : Χίλια διακόσια ευρώ  ( 1.200,00 € ) 
 
 
 
 
 

Α.5 Μονάδα ελατηρίου 4 θέσεων 
 
Γενικές διαστάσεις ±5% 
Μήκος: έως 120cm 
Πλάτος: Έως 120cm 
Ύψος: Έως 55cm  
Μέγιστο ύψος πτώσης: <60cm 
Ηλικιακή ομάδα: +2 ετών 
Μέγιστος αριθμός χρηστών: 4 άτομα 
 
Το όργανο θα αποτελείται από μια βάση με καθίσματα, μια βάση με χειρολαβές σε μορφή 
«τύπου λουλουδιού» και ένα ελατήριο με βάση στήριξης. Το σύστημα θα απαρτίζεται από 
τον φορέα και  τη βάση. Ο φορέας θα κατασκευαστεί από κόντρα πλακέ θαλάσσης  
κατάλληλου πάχους και σχήματος έτσι ώστε να σχηματίζονται τέσσερα καθίσματα για 
παιδιά. Στο κέντρο του ακριβώς θα υπάρχουν χειρολαβές στρογγυλής διατομής για την 
συγκράτηση των παιδιών. Στο κέντρο του ο φορέας συνδέεται με τη βάση.  
Η βάση θα αποτελείται από ελατήριο ύψους περίπου 40εκ.  σε σχήμα σπείρας κατάλληλου 
πάχους και διαμέτρου σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Στην άνω και κάτω πλευρά θα 
υπάρχουν οι πλάκες αγκύρωσης του οργάνου για την συναρμολόγηση του. 
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και τα σχέδια του κατασκευαστή. Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο 
πέλμα του ελατηρίου  προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία υγρασίας. 
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
χάλυβα ή γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα ,κατάλληλα επεξεργασμένο για την αποφυγή 
οξείδωσης. 
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 
ΕΝ1176:2017 (κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακό αριθμό, την ταυτοποίηση 
του εισαγωγέα, έτος κατασκευής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, προτεινόμενες ηλικίες και 
επιτρεπτό αριθμό χρηστών). 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση του και 
συντήρηση του (σχέδια οργάνου και ελεύθερου χώρου, οδηγίες εγκατάστασης & 
θεμελίωσης, οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα παραδοθούν στον Δήμο μετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα και  πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( ΕΝ 1176 ), με αντοχή στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, 
ακτινοβολία UV, χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις κ.λ.π.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση του καθώς και 
τυχόν αποξηλώσεις υφιστάμενων κατασκευών, η αμοιβή και ασφάλιση του εργατικού 
προσωπικού καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο : Πεντακόσια ενενήντα ευρώ  ( 590,00 € ) 
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Α.6 Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας 2 θέσεων 
 
 Γενικές Διαστάσεις±5% 
Μήκος: Από 250cm έως 265cm 
Πλάτος: Από 30cm έως  35cm 
Ύψος: Από 65cm έως 75 cm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας  
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: Από 10τ.μ. έως 11 τ.μ.   
Μέγιστο ύψος πτώσης: Από 100cm έως 110 cm 
Αριθμός χρηστών: 2 άτομα 
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: (3-12) ετών 
 
Όργανο παιδικής χαράς «Τραμπάλα μεταλλική (2 θέσεων) παιδιών». Αποτελείται από μία 

μεταλλική δοκό όπου στις δύο άκρες της δοκού τοποθετούνται δύο αντιολισθητικά 
καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης και δύο μεταλλικές χειρολαβές. Στο κάτω μέρος της 
δοκού βιδώνονται δύο μεταλλικές λάμες πάνω στις οποίες προσαρμόζονται δύο ελαστικοί 
αποσβεστήρες κρούσης. Η δοκός στερεώνεται πάνω σε μία μεταλλική βάση ανάλογου 
σχήματος, με τους ορθοστάτες της οι οποίοι πακτώνονται στο έδαφος με την βοήθεια 
συνδέσμων. 

Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και τα σχέδια του κατασκευαστή. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 
ΕΝ1176:2017(κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακό αριθμό, την ταυτοποίηση 
του εισαγωγέα, έτος κατασκευής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, προτεινόμενες ηλικίες και 
επιτρεπτό αριθμό χρηστών). 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση του και 
συντήρηση του (σχέδια οργάνου και ελεύθερου χώρου, οδηγίες εγκατάστασης & 
θεμελίωσης, οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα παραδοθούν στον Δήμο μετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα και  πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( ΕΝ 1176 ), με αντοχή στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, 
ακτινοβολία UV, χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, κ.λ.π.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση του καθώς και 
τυχόν αποξηλώσεις υφιστάμενων κατασκευών, η αμοιβή και ασφάλιση του εργατικού 
προσωπικού καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο : Πεντακόσια πενήντα ευρώ  ( 550,00 € ) 
 
 
 

Α.7 Μονάδα μεταλλικής τσουλήθρας 
 

Γενικές Διαστάσεις±5% 
Μήκος: Από 269cm έως 330cm 
Πλάτος: Από 52cm έως  830cm 
Ύψος: Από 195cm έως 225 cm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας  
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: Από 21,5τ.μ. έως 26 τ.μ.   
Μέγιστο ύψος πτώσης: 125 cm 
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Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: (5-12) ετών 
 
 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

- Μεταλλική σκάλα ανάβασης 

- Μεταλλική τσουλήθρα 

- Προστατευτικά πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

H σκάλα θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροδοκούς ανάμεσα στις οποίες συγκολλούνται τα 
σκαλοπάτια, και θα καταλήγουν σε μια πλατφόρμα αντιολισθητική. Η πλατφόρμα κύλισης θα 
έχει προστατευτικά φράγματα στις δύο ελεύθερες πλευρές της από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και τα σχέδια του κατασκευαστή. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 
ΕΝ1176:2017(κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακό αριθμό, την ταυτοποίηση 
του εισαγωγέα, έτος κατασκευής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, προτεινόμενες ηλικίες και 
επιτρεπτό αριθμό χρηστών). 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση του και 
συντήρηση του (σχέδια οργάνου και ελεύθερου χώρου, οδηγίες εγκατάστασης & 
θεμελίωσης, οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα παραδοθούν στον Δήμο μετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα και  πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( ΕΝ 1176 ), με αντοχή στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, 
ακτινοβολία UV, χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις  κ.λ.π.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση του καθώς και 
τυχόν αποξηλώσεις υφιστάμενων κατασκευών, η αμοιβή και ασφάλιση του εργατικού 
προσωπικού καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο : Χίλια εκατόν ογδόντα ευρώ  ( 1.180,00 € ) 

 
 

 
Α.8 Μονάδα Διπλής αναρρίχησης  

 

Γενικές διαστάσεις ±5% 
Μήκος: Από 110cm έως 140cm 
Πλάτος: Από 115cm έως 160cm 
Ύψος: Από 170cm έως 230 cm 

 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας  
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: Από 18 m2 έως 30 m2 
Μέγιστο ύψος πτώσης: Από 150cm έως 230 cm 
Αριθμός χρηστών: τουλάχιστον 2 άτομα 
 
Το όργανο θα αποτελείται από τέσσερις ξύλινες δοκούς που λειτουργούν ως 

υποστυλώματα, διατεταγμένα σε σχήμα «Λ» τοποθετημένες πάνω σε μεταλλικές βάσεις. Στις 
δυο πλευρές που δημιουργούνται  μπορούν να τοποθετηθούν  είτε πλέγμα αναρρίχησης, είτε 
πάνελ αναρρίχησης με χούφτες, είτε να τοποθετηθούν μεταλλικοί σωλήνες κατάλληλης 
διατομής και αποστάσεων, ώστε να δημιουργηθεί μια κλίμακα.  

Οι ξύλινες δοκοί θα είναι από επικολλητή ξυλεία και ανάμεσά τους μπορεί να τοποθετηθεί  
πλέγμα αναρρίχησης κατασκευασμένο από ειδικό συρματόσχοινο σύμφωνα με τις 
κατάλληλες προδιαγραφές πιστοποίησης ή  πάνελ αναρρίχησης από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
το οποίο θα  φέρει χούφτες επενδυμένες με ελαστικό υλικό, ή κλίμακα από μεταλλικές 
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σωλήνες διαμέτρου Φ33χιλ. όπου η πρώτη σωλήνα θα τοποθετείται 47εκ. από το έδαφος 
ώστε να δημιουργεί δύσκολη πρόσβαση σε παιδιά μικρότερης ηλικιακής ομάδας, ενώ οι 
επόμενες θα έχουν απόσταση βήματος 28εκ. ή συνδυασμός των ανωτέρω. Η στήριξη τους 
πάνω στους ορθοστάτες θα γίνεται με ειδικά τεμάχια και βίδες με παξιμάδια. 

Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και τα σχέδια του κατασκευαστή. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 
ΕΝ1176:2017 (κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακό αριθμό, την ταυτοποίηση 
του εισαγωγέα, έτος κατασκευής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, προτεινόμενες ηλικίες και 
επιτρεπτό αριθμό χρηστών). 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση του και 
συντήρηση του (σχέδια οργάνου και ελεύθερου χώρου, οδηγίες εγκατάστασης & 
θεμελίωσης, οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα παραδοθούν στον Δήμο μετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα και  πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( ΕΝ 1176 ), με αντοχή στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, 
ακτινοβολία UV, χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις  κ.λ.π.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση του καθώς και 
τυχόν αποξηλώσεις υφιστάμενων κατασκευών, η αμοιβή και ασφάλιση του εργατικού 
προσωπικού καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο : Χίλια ένα  ευρώ  ( 1.001,00 € ) 
 

 
 
 

Α.9  Μονάδα Κούνιας τύπου φωλιά 
 

Γενικές Διαστάσεις ±5% 
Μήκος: Από 275cm έως 365cm 
Πλάτος: Από 160 cm έως  210cm 
Ύψος: Από 220cm έως 225 cm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας  
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: 17,5τ.μ. έως 27,0τ.μ.  
Μέγιστο ύψος πτώσης: Από 100 cm  έως 125cm 
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: (3-12) ετών 
 
Το όργανο θα αποτελείται από: 
- Μία οριζόντιο μεταλλική δοκό. 
- Τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα επικολλητής ξυλείας ή μεταλλικά, διατεταγμένα σε 

σχήμα «Λ». 
- Ένα κάθισμα τύπου «ΦΩΛΙΑ». 
 
Η κούνια ξύλο – μέταλλο τύπου «ΦΩΛΙΑ» θα αποτελείται από μία μεταλλική οριζόντια 

δοκό κατάλληλου μήκους και αντοχής. Η στήριξη της θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου  
«Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα επικολλητής ξυλείας τετράγωνης διατομής ή 
μεταλλικά. Στα δύο σημεία σύνδεσης των δοκών προσαρμόζονται μεταλλικοί σύνδεσμοι  
πάνω στους οποίους βιδώνονται τα υποστυλώματα. Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται 
δύο κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ1176.  

Το κάθισμα «ΦΩΛΙΑ» θα είναι κατασκευασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ1176:2017. 
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Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και τα σχέδια του κατασκευαστή. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 
ΕΝ1176:2017(κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακό αριθμό, την ταυτοποίηση 
του εισαγωγέα, έτος κατασκευής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, προτεινόμενες ηλικίες και 
επιτρεπτό αριθμό χρηστών). 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση του και 
συντήρηση του (σχέδια οργάνου και ελεύθερου χώρου, οδηγίες εγκατάστασης & 
θεμελίωσης, οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα παραδοθούν στον Δήμο μετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα και  πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( ΕΝ 1176 ), με αντοχή στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, 
ακτινοβολία UV, χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, κ.λ.π.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση του καθώς και 
τυχόν αποξηλώσεις υφιστάμενων κατασκευών, η αμοιβή και ασφάλιση του εργατικού 
προσωπικού καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο : Χίλια οχτακόσια ευρώ και εξήντα έξι λεπτά  ( 1.800,66 € ) 
 

 
 

Α.10 Ελαστικά πλακίδια δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης  1,25μ. 
 

Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατασκευασμένο από δυο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση 
αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και πολυουρεθάνης. Η άνω 
στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να 
προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Θα έχει ενιαία, ομαλή και λεία 
επιφάνεια και η μορφή της θα έχει τις άνω ακμές να είναι ελαφρώς στρογγυλεμένες. Οι δύο 
στρώσεις συγκολλούνται μεταξύ τους με ειδική επεξεργασία έτσι ώστε να γίνονται μασίφ. 

  Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα, ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Επίσης θα πρέπει να έχει αντικραδασμικές 
ιδιότητες για προστασία από τραυματισμούς,. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου 
ασφαλείας θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης επί της υπόβασης σκυροδέματος. Το προϊόν 
οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2018.  

Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε υπόβαση σκυροδέματος, C16/20 πάχους 
από 100 έως 120 mm περίπου, με μονό πλέγμα Τ14 τοποθετημένο στο μέσον ή στο άνω 
μέρος του σκυροδέματος, χυτού επί τόπου. H υπόβαση πρέπει να έχει κλίση 1-2%, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που 
θα προκύψουν και θα είναι εμφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου μετά την εφαρμογή του. 
Για την μείωση πιθανής υψομετρικής διαφοράς ανάμεσα στο δάπεδο ασφαλείας, του 
φυσικού εδάφους και του βοτσαλωτού δαπέδου ασφαλείας, η τσιμεντένια υπόβαση θα 
εξέχει 1-2cm από το έδαφος. Εναλλακτικά θα πραγματοποιείται διαμόρφωση του φυσικού 
εδάφους περιμετρικά της τσιμεντένιας υπόβασης, ώστε να υπάρχει ομαλή μετάβαση 
εδάφους/τσιμεντένιας υπόβασης. Η κατασκευή υποβάσεων και η προετοιμασία 
(διαμόρφωση) του φυσικού εδάφους, η εκσκαφή, αφαίρεση και μεταφορά προϊόντων 
εκσκαφής, για να δεχτεί το δάπεδο ασφαλείας βαρύνει τον ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται 
στην τιμή με τα ανωτέρω.  

Θα προσκομισθούν από τον προμηθευτή, τα ακόλουθα πιστοποιητικά :  
Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας του κατασκευαστή του ελαστικού 

δαπέδου καθώς και η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177.2018 σύμφωνα με 
πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας.  
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Το δάπεδο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση του και 
συντήρηση του, τα οποία θα παραδοθούν στον Δήμο μετά την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα και  πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ), με αντοχή στις ατμοσφαιρικές 
επιδράσεις, ακτινοβολία UV, χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, κ.λ.π.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση του καθώς και 
τυχόν αποξηλώσεις υφιστάμενων κατασκευών, η αμοιβή και ασφάλιση του εργατικού 
προσωπικού καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο : πενήντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά  ( 53,30 € ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

           Τρίκαλα. 4-5-2020 
 
 
           Συντάχθηκε                             Ελέγχθηκε                                     Θεωρήθηκε 
                                                     Η Αν. Προϊσ/νη Τ.Μ. Κ.                   Η Αν. Προϊσ/νη Δ/σης Τ.Υ.  
 
 
 
   Μεταξία Νικολαρέα              Παναγιώτα Μάντζαρη               Σαργιώτη Θεοδώρα                  
   Αρχ/των Μηχ/κός                Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κος               Πολιτικός Μηχ/κος  
 
 
 
   Μαργαρίτα Αρτοπουλου 
   Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. 
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                  ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                  των παιδικών Χαρών Δήμου Τρικκαίων» 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  253.811,38   €  

Πληροφορίες : Μ. Νικολαρέα                   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ : Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ 

                                  Μ. Αρτοπούλου 

              Ταχ. Δ/νση :  Ιακωβάκη 5                                     Αριθ. Μελέτης: 023                    

              Τηλ. : 2431063245/ 63232                                                

              Fax:   2431063238  

 
ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1: 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων σε Παιδικές Χαρές του 

Δήμου Τρικκαίων με στόχο την ασφαλή λειτουργία, αναβάθμιση και πιστοποίηση των 
κοινόχρηστων αυτών χώρων. Συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη, έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις 
και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των 
ΟΤΑ, οι οποίες καθορίζονται στο ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως αυτό συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 
30681/2014) του ΥΠΕΣ. Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές των αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών προτύπων και των Ελληνικών Τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και περιγράφονται 
αναλυτικά στην τεχνική έκθεση και στις Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας. 

 
Άρθρο 2: 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των : 
− Ν.4412/2016(Α' 147) ≪Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)≫, 
− Ν.4257/2014/Α'93 ≪Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών≫ άρθρο 

63, 
− Ν.4270/2014 (Α' 143) ≪Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις≫, 
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− Ν.4250/2014 (Α' 74) ≪Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 
(Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις≫ και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

− Ν.4111/2013 (Α'18) ≪ Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν4093/2012, κύρωση ΠΝΠ≫. 
− Ν.4129/2013 (Α' 52) ≪ Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο ≫, 
− παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) ≪ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές ≫, 

− άρθρο 5 του Ν.4155/2013 (Α' 120) ≪ Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες Διατάξεις ≫, 

− Ν.4013/2011 (Α' 204) ≪ Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων... ≫, 

− Ν.3861/2010 (Α' 112) ≪ Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις ≫, 

− Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), ≪ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης., 

− Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) ≪ Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ≫, όπως αναδιατυπώθηκε με 
τον Ν.3536/2007 ≪ Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ≫ 
(ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007), 

− Ν.3548/2007 (Α' 68) ≪ Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις ≫, 
− Ν.3310/2005 ΦΕΚ Α' 30 ≪ Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων ≫. 
−Ν.3414/2005 ΦΕΚ Α'279 ≪ Τροποποίηση του Ν.3310/2005, Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων ≫. 

− Ν.2690/1999 (Α' 45) ≪ Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις≫ 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− Ν.2121/1993 (Α' 25) ≪ Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα ≫, 
− π.δ. 39/2017 (Α' 64) ≪ Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. ≫, 
− π.δ. 80/2016 (Α' 145) ≪ Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ≫, 
− π.δ. 28/2015 (Α' 34) ≪Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία ≫, 
− Υ.Α. 57654/22-5-2017 (Β' 1781/23-5-2017) ≪Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. ≫, 

− Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924/2-6-2017) ≪Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).≫, 

− του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β' 185) ≪Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 
τοπικής Αυτοδιοίκησης ≫, 

− την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπου απαιτείται, το πρότυπο ΕΝ1501 και τις σχετικές με τα είδη της 
παρούσης Ευρωπαϊκές οδηγίες-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EAOT κλπ. όπως τυχόν έχουν 
τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 
Άρθρο 3: 
Τεκμηρίωση Τεχνικών προδιαγραφών & Ποιότητας υλικών 
Η τεχνική προσφορά κάθε συμμετέχοντα-προμηθευτή οφείλει να συμμορφώνεται με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 



 

 

 

27 

της μελέτης. 
Ειδικότερα : 
α) Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή 
ομαδικό παιχνίδι. 
β) Τα όργανα της παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται 

στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176 (ΕΝ 1176). 
Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας. Η εγκατάσταση των οργάνων, θα γίνει από τον 

προμηθευτή, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα προβλεπόμενα στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176 και ΕΝ1177, με τις τεχνικές προδιαγραφές, και τις οδηγίες της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 4:  
Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 
1. Διακήρυξη δημοπρασίας 
2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς 
3. Παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Τεχνική συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Τεχνική περιγραφή 
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας Υπηρεσίας και τους 

όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
 
Άρθρο 5:  
Προμήθεια - Εκτέλεση σύμβασης 
 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και 

εξοπλισμού παιδικών χαρών για τον Δήμο Τρικκαίων. Στον εν λόγω εξοπλισμό 
συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση και των δαπέδων ασφαλείας. 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες και εργασίες που τις συνοδεύουν, οι 
οποίες αφορούν την πλήρη εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισμού, τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση των ανωτέρω 
περιγραφομένων παιδικών χαρών του Δήμου. 

Τέλος θα εκπονηθούν οι απαραίτητες  διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, ώστε έπειτα της 
αποπεράτωσης του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης να ολοκληρωθεί και η 
πιστοποίηση των παιδικών χαρών από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των 
προβλεπόμενων εκ της μελέτης του Δήμου Τρικκαίων, σε πλήρη λειτουργία. 

Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν 
βλαβών που δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του.  

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της 
δημοπρατούμενης σύμβασης. 

Τόπος παροχής της εργασίας είναι είκοσι δυο παιδικές χαρές της πόλης και των Δημοτικών 
ενοτήτων του Δήμου Τρικκαίων, όπως αυτά χωροθετούνται στα συνημμένα στην μελέτη  
τοπογραφικά διαγράμματα.  

 
Άρθρο 6:  
Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
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εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα 
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλομένης προκαταβολής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Οι παραπάνω εγγυήσεις θα είναι 
σύμφωνες με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 
Άρθρο 7:  
Πιστοποιητικά και υποχρεώσεις των υποψήφιων αναδόχων 
Όλα τα υπό προμήθεια είδη που προδιαγράφονται στην μελέτη θα είναι αρίστης ποιότητας 

και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και χτυπήματα, ανθεκτικά στις 
καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. 

Όλες οι εργασίες συντήρησης του χώρου και των εξοπλισμών που αναφέρονται στη μελέτη 
θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. 

Οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται σε κάθε παιδική χαρά δεν πρέπει να θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Για το λόγο αυτό 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 κ.λ.π.). Αντίστοιχα όλες οι εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης -μετά των υλικών που 
απαιτούνται  θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις 
παιδικές χαρές καθώς και τα πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να δίδει βεβαίωση στην Υπηρεσία ότι όλες οι εργασίες που 
εκτελούνται και τα υλικά που χρησιμοποιούνται πληρούν τα παραπάνω καθώς και τους κανόνες 
της τέχνης και της επιστήμης και απαιτείται να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση κατά τον 
διαγωνισμό. Για κάθε εξοπλισμό θα παραδίδονται από τον κατασκευαστή/προμηθευτή όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι ο 
παραδοτέος εξοπλισμός θα σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του 
εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα: 

• Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του 
εισαγωγέα ή του διανομέα. 

• Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής. 
• Τον αριθμό και την χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του 

ισοδύναμού του. Σε όλες τις περιπτώσεις εξοπλισμών, διαδικασιών ή εργασιών αναφέρονται 
απαιτούμενα πρότυπα επισημαίνεται ότι ισχύουν και γίνονται δεκτά ισοδύναμα πρότυπα. 

Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου ανέρχονται και οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των 
πιστοποιητικών καταλληλότητας των παραπάνω παιδικών χαρών, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
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κανονισμούς.  Συγκεκριμένα ο κάθε χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί µε 
πιστοποιητικό καταλληλότητας και συμμόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΝ 1176-1, ΕΝ 
1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα 
ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλίσου, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τον 
σκοπό αυτό. 

Στα πλαίσια της έκδοσης του πιστοποιητικού καταλληλότητας συμπεριλαμβάνονται και όλες 
οι απαραίτητες εργασίες (διαμορφώσεις εδαφών, απομάκρυνση υφιστάμενων εξοπλισµών, 
δημιουργία υποδοµών, κ.α.) χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση για τον ∆ήµο. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση των εργασιών, που αφορούν τους εργαζόμενους, τους πολίτες-δημότες (σήμανση, 
περίφραξη του εργοταξίου κ.λ.π.). 

Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το Δήμο και ευθύνεται αποκλειστικά αυτός 
για την κατά την διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο 
πάσης φύσεως προσωπικό του ή και σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία καθώς και για 
πιθανές ζημιές. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τηρήσει της τάξης και καθαριότητας εντός του 
χώρου του εργοταξίου και πέριξ αυτού ,για την έκδοση ενδεχόμενα απαιτούμενων Αστυνομικών 
Αδειών εργασίας, καθώς και για τη συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά 
Αστυνομικές διατάξεις, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εργατικούς Νόμους, συλλογικές 
συμβάσεις κ.λ.π. 

 
    Άρθρο 8: 
 Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει όλο το συμβατικό αντικείμενο εντός δώδεκα (12) 

μηνών, όπως προβλέπει η παρούσα καθώς και να προσκομίσει τα πιστοποιητικά 
καταλληλότητας. Τα υλικά θα πρέπει να είναι πλήρως εγκατεστημένα, όπως ορίζεται στην 
Μελέτη µε αρ. 44/2018, έτοιμα για χρήση και σε κατάσταση που ορίζουν οι ισχύοντες 
κανονισμοί. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσµη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 9:  
Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 
αρμόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την  σύμβαση. 
 
Άρθρο 10:  
Παραλαβή προµήθειας 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και την σύµβαση που θα υπογραφεί. Κατά την 
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διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Η παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 206, 208 και 209 του ν. 4412/16. Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(µακροσκοπικό– οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) 
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Οι χώροι των παιδικών χαρών θα πρέπει να παραδοθούν µε πιστοποιητικό καταλληλότητας 
και συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 
ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση 
του εξοπλισµού, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 

Οι παιδικές χαρές θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο πιστοποιηµένες από 
διαπιστευµένο 

φορέα όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 931Β/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίς 
πρόσθετη δαπάνη. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 
υλικών, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους 
όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού 
χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόµενες  κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε 
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η 
προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται 
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινόµενου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της 
συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση 
που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 
µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που 
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να 
καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 
απορρίφθηκε. 

 
Άρθρο 12:  
Τρόπος Πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών από τον ∆ήµο προς τον προµηθευτή θα γίνει 

αµέσως µετά την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, µε τις διαδικασίες που προβλέπει ο 
νόµος. Αυτή θα είναι τµηµατική ή συνολική ανάλογα µε την περίπτωση, όπως θα προβλέπεται 
από την σύµβαση και σύµφωνα µε το άρθρο 200 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήµερα. 
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Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου 
εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και 
η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 

Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο. 
Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους σύµφωνα 

µε την ισχύουσα  νοµοθεσία. 
Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας βαρύνουν τον 

προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος. 
 
Άρθρο 13. – 
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Ανωτέρα βία 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά 
µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν 
εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη 
υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 
παρατάσεων. 

Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής 
υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει 
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 
προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και 
ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν 
η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση 
προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 
µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω  κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 
περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε 
µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την 
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 
από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ι σχύον 
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
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Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/216. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 
και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
Άρθρο 14:  
∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων 
Οι διοικητικές προσφυγές που γίνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων θα 

γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016 
 
 
Άρθρο 15:  
Επίλυση διαφορών 
 
Η εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών  ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, 
αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εξυπηρετούν την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
           Τρίκαλα. 4-5-2020 
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