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ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ - ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΟΤ ΕΛΟΣ» 

 

Προϋπολογιςμόσ δαπάνησ ………………………………………………..……338.709,68 €…………..………ΕΥΡΩ. 

 

Φ.Π.Α. 24%……………………………..…………………………………………………81.290,32€…..………….……ΕΥΡΩ. 

 

ύνολο απαιτούμενησ πίςτωςησ …………………………………………..420.000,00€...........……….ΕΥΡΩ. 

 

 

 

 

 

Προϋπολογιςμόσ δαπάνησ ……………………€58.100,00….......………………………ΕΥΡΩ. 

 

Φ.Π.Α. 24%…………………………………...€13.944,00……..….……………………ΕΥΡΩ. 

 

ύνολο απαιτούμενησ πίςτωςησ : ……………€72.044,00…….…….………………….ΕΥΡΩ. 

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ…………..  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
Αξ. Μειέηεο:5/2019 
 

Πξνκήζεηα Αλαβάζκηζε - 

πξνζαξκνγή παηδηθώλ ραξώλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

H παξνχζα κειέηε αθνξά ηηο ελέξγεηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο λέσλ νξγάλσλ 

θαη δαπέδσλ αζθαιείαο ζηηο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, θαζψο θαη ηηο 

απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο, ψζηε λα πηζηνπνηεζνχλ ζε εθαξκνγή ηεο ππ' αξ. 

18239/05-05-14 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. θνπφο ηεο πξνκήζεηαο 

απηήο είλαη ε αλαβάζκηζε θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ ραξψλ.  

ηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο, πεξηιακβάλνληαη νη 

πξνκήζεηεο λέσλ παηρληδηψλ, δαπέδνπ αζθαιείαο, μχιηλεο πεξίθξαμεο θαη 

εμνπιηζκνχ πφιεσο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη πξνκήζεηεο ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

ζρεδηαζκνχ θαη νη δαπάλεο ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη 

εγθαηάζηαζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο. Ζ κειέηε 

πξνβιέπεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ψζηε νη ρψξνη πνπ θηινμελνχλ ηηο 

παηδηθέο ραξέο λα ραίξνπλ πηζηνπνίεζεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα Αλαβάζκηζε - πξνζαξκνγή παηδηθώλ ραξώλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ΔΛΟΣ» ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηξηψλ παηδηθψλ ραξψλ ζε ηξεηο  

νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Οη ρψξνη ζηνπο  νπνία ζα ιάβνπλ ρψξα νη 

πξνκήζεηεο θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ, είλαη νξηνζεηεκέλνη δεκφζηνη ππαίζξηνη 

ρψξνη. 

Δπίζεο, ε κειέηε απηή έρεη ζπληαρζεί βάζεη ηεο Τ.Α. 28492/2009, ΦΔΚ Β’ 931 φπνπ 

θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ, νχησο ψζηε νη λέεο παηδηθέο ραξέο λα ραίξνπλ πηζηνπνίεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο είλαη ε αλαβάζκηζε θαη ε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ απηψλ, 

κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο  λένπ  εμνπιηζκνχ (παηρλίδηα, θαζηζηηθά, θάδνη 

απνξξηκκάησλ δάπεδα αζθαιείαο ,μχιηλεο πεξίθξαμεο θ.ιπ.), ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

πλνπηηθά ε πξνκήζεηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, αθνξά ηξείο (3) θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο - πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ πνπ είλαη νη εμήο: 

1. Παηδηθή ραξά πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Άλσ Μεξάο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 

πεξίπνπ 305,00 η.κ. 

2. Παηδηθή ραξά πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Υψξαο ζηελ πεξηνρή Λάθθα, 

ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 562,00 η.κ. 

3. Παηδηθή ραξά πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Υψξαο ζηελ πεξηνρή ησλ Μχισλ, 

ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 230,00 η.κ. 
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ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο παηδηθήο ραξάο έιαβε ππφςε ηελ θάηνςε ηνπ ρψξνπ, ηηο 

πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 πνπ αθνξνχλ ηνλ αζθαιή ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή 

Παηδηθψλ Υαξψλ  γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ αζθαιείαο θαη πξφζβαζεο ζηνπο 

ρψξνπο παηδηθήο αλαςπρήο. ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη 

νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ Υαξψλ ησλ 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 

Ο έιεγρνο ηεο αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ παηρληδφηνπσλ δηελεξγείηαη κε βάζε ηελ 

ζεηξά ησλ πηνζεηεκέλσλ θαη ζηελ Διιάδα επξσπατθψλ πξνηχπσλ ηεο EN 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο),  ΔΝ 1176  θαη ΔΝ 1177 2018 

Σα πξφηππα θαζνξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη 

θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ, ηνλ 

έιεγρν, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ παηρληδφηνπσλ. 

Πξνηείλεηαη ινηπφλ, αθελφο ν ζρεδηαζκφο ηεο Παηδηθήο Υαξάο λα γίλεη βάζεη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πηζηνπνίεζή ηεο θαη αθεηέξνπ ε θαηάιιειε 

ζρεδίαζε ηεο Παηδηθήο Υαξάο λα έρεη σο ζηφρν ηελ βέιηηζηε ζσκαηηθή θαη 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, αιιά θαη ηελ 

δεκηνπξγία ελφο επράξηζηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη μεθνχξαζεο γηα ηνπο ελήιηθεο 

ζπλνδνχο. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη γεληθά ζηνηρεία, ε επέκβαζε ζηελ ζεκεξηλή πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε, θαζψο θαη νη γεληθέο εξγαζίεο δηακφξθσζεο, νη αλαγθαίεο εξγαζίεο 

πξνκήζεηαο, θαη πιήξεο εγθαηάζηαζεο νξγάλσλ. 

Όπνπ αλαθέξνληαη « Γεληθέο Δξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία απνμήισζε 

παιαηψλ νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη 

δηακφξθσζεο ρψξσλ κεηά ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεινπ ππνζηξψκαηνο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ αζθαιείαο , καδί κε ηελ αμία ησλ  κηθξνυιηθψλ κεηά ηεο 

πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπίζεο φπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» ζηνλ θαηά πεξίπησζε ρψξν εξγαζηψλ 

πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία θνπήο, απνκάθξπλζεο θαη κεηαθνξάο ησλ νξγάλσλ 

θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ην θιάδεκα ησλ θιαδηψλ ησλ 

δέληξσλ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ηελ πιήξε 

δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (πξνεηνηκαζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δαπέδσλ πνπ 

πξνκεζεχνληαη, ηηο απαξαίηεηεο ππνβάζεηο πνπ απαηηεί ην θάζε δάπεδν θαη θάζε 

άιιε εξγαζία κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή 

ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 
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Οηθηζκόο Άλσ Μεξάο 

Σν νηθφπεδν πνπ θηινμελεί ηελ παηδηθή ραξά ζηνλ νηθηζκφ ηεο Άλσ Μεξάο θαη 

πξνβιέπεηαη λα αλαβαζκηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Μειέηεο βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηνπ νηθηζκνχ θαη ε αθξηβήο ηνπ ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ νηθηζκφ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ αεξνθσηνγξαθία. 

 
Δηθόλα 1: Αεξνθσηνγξαθία νηθηζκνχ Άλσ Μεξάο 

Παξαθάησ επηζπλάπηνληαη ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο παηδηθήο ραξάο.  

Έπεηηα ηεο επηηφπνπ απηνςίαο ηνπ ρψξνπ θαη κε θξηηήξην ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο πνπ ζα ηεξεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζίαο ηεο πηζηνπνίεζεο, ζπλνςίδνληαη 

νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη εξγαζίεο πνπ πξνηείλνληαη λα έξζνπλ ζε πέξαο ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη αθνξνχλ ηελ παηδηθή ραξά ηνπ νηθηζκνχ Άλσ 

Μεξάο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ν πθηζηάκελνο 

εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο θαη νη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην εθάζηνηε 

φξγαλν. 
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Οηθηζκόο Άλσ Μεξάο 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Α/Α Δίδνο Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο 

1 Δμνπιηζκφο ειαηεξίνπ 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ ΔΛΟΣ 

2 Κάδνο απνξξηκκάησλ 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ ΔΛΟΣ 

3 Κάδνο απνξξηκκάησλ 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ ΔΛΟΣ 

4 Φσηηζηηθφ  Δξγαζία ζπληεξήζεο  

5 Φσηηζηηθφ  Δξγαζία ζπληήξεζεο  

6 Φσηηζηηθφ  Δξγαζία ζπληήξεζεο  

7 Κνχληα 2 ζέζεσλ 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ ΔΛΟΣ 

8 Σξακπάια  
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ ΔΛΟΣ 

9 Πεξίθξαμε 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ ΔΛΟΣ 

10 Πέξγθνια –θηφζθη  Δξγαζίεο πληήξεζεο 

11 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Α 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ ΔΛΟΣ 

12 Παγθάθη 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ ΔΛΟΣ 

13 Παγθάθη 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ ΔΛΟΣ 

14 Παγθάθη 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ ΔΛΟΣ 

17 Πεξηβάιισλ ρψξνο Δξγαζίεο πληήξεζεο 

18 Φσηηζηηθφ  Δξγαζία ζπληήξεζεο  

19 
Σζνπιήζξα θαζηξάθη Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε 

κε ηνλ ΔΛΟΣ 

Τπό Πξνκήζεηα είδε 

Α/Α Δίδνο Μνλάδεο 

1 χλζεην φξγαλν 1,00 ηεκ. 

2 Πφξηα εηζφδνπ 1,00 ηεκ. 

3 Ξχιηλε πεξίθξαμε 52,00 ηξ.κ 

4 Κάδνο απνξξηκκάησλ 4,00 ηεκ. 

5 
Παγθάθη ηζηκεληέλην 4,00 ηεκ 

6 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 4,00 ηεκ. 

7 
Κνχληα 4 ζέζεσλ μχιηλε κηθηή 1,00 ηεκ. 

8 
Σξακπάια μχιηλε 4 ζέζεσλ ειαηεξίνπ  1,00 ηεκ. 

9 
Σδηπάθη ειαηεξίσλ 1,00 ηεκ. 

10 
Βξχζε κεηαιιηθή 1,00 ηεκ 

11 

Πξνκήζεηα δαπέδνπ αζθαιείαο   80 mm 

κε θχιιν epdm 

305,00 κ3 
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ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη επηκέξνπο «Γεληθέο εξγαζίεο» θαη νη επηκέξνπο 

«Δξγαζίεο πληήξεζεο» πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλεζνχλ θαη αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε 

ηεο παηδηθήο ραξάο ηνπ νηθηζκνχ Άλσ Μεξάο, νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ 

πξνυπνινγίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Μειέηεο. 

 

Γεληθέο εξγαζίεο 
 
ην ηνηρίν πεξίθξαμεο ζα πξέπεη εθηφο ησλ βάζεσλ ηεο πεξίθξαμεο λα κελ 
ππάξρνπλ πξνεμέρνληα θαξθηά – ζχξκαηα ή νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ, νπφηε πξνβιέπνληαη φιεο νη εξγαζίεο θνπήο, ιείαλζεο θαη 
απνκάθξπλζεο ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ. 
 
Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ (ζχκθσλα θαη 

κε ηνλ πίλαθα πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ) απφ ηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο, καδί 

κε ηηο βάζεηο ηνπ. Γειαδή θνπή κε ζεξκηθέο κεζφδνπο, θφξησζε θαη κεηαθνξά απηνχ 

ζηελ αλαθχθισζε, ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ ή φπνπ αιινχ απνθαζηζηεί ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ νη 

ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε ηνλ πιένλ θαηάιιειν ηξφπν έηζη 

ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Σα φξγαλα-αληηθείκελα αζηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ είλαη: 

 Δμνπιηζκφο ειαηεξίνπ 

 Κάδνο απνξξηκκάησλ x3 

 Παγθάθη  x3 

 Κνχληα 4 ζέζεσλ 

 χλζεην φξγαλν 

 Σζνπιήζξα θαζηξάθη 

Όπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία απνμήισζε 

παιαηψλ νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη 

δηακφξθσζεο ζε πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηεζεί ηνπ ππνζηξψκαηνο πάλσ ζην 

νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί – θνιιεζεί ην δάπεδν αζθαιείαο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη 

ν θαηαζθεπαζηήο, καδί κε ηελ αμία ησλ κηθξνυιηθψλ κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ 

αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπίζεο, φπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» ζηνλ θαηά πεξίπησζε ρψξν 

εξγαζηψλ πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία θνπήο, απνκάθξπλζεο θαη κεηαθνξάο ησλ 

νξγάλσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ην θιάδεκα ησλ 

θιαδηψλ ησλ δέληξσλ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ηελ 

πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

δαπέδσλ πνπ πξνκεζεχνληαη, ηηο απαξαίηεηεο ππνβάζεηο πνπ απαηηεί ην θάζε 

δάπεδν (ζχκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή) πνπ πξνκεζεχεηαη θαη 

θάζε άιιε εξγαζία κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ 

πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

ηελ δαπάλε πεξηιακβάλνληαη: 
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 Όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνκάθξπλζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, καδί 

κε ηηο βάζεηο ησλ νξγάλσλ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε θφξησζε θαη 

κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζηελ αλαθχθισζε, ζε απνζήθε ηνπ 

Γήκνπ ή ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν ηνπ Γήκνπ, πάληα κε ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

νη ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν 

έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

 Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

πεξηθξάμεσλ, ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε απηψλ ζε βάζεηο φπνπ απαηηείηαη. 

ηα πιαίζηα ησλ «Γεληθψλ Δξγαζηψλ» ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο 

εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα νξγάλσλ, δαπέδσλ 

αζθαιείαο θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, 

πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή θαηάιιειεο ζεκειίσζεο ή νπνηαδήπνηε 

πιηθφ απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζηαηηθφηαηα ηνπ νξγάλνπ 

θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε 

ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

Σέινο, ζηα πιαίζηα ησλ Γεληθψλ Δξγαζηψλ θαη ζηελ δαπάλε απηψλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Πηζηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ραξάο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ.  

Ο ρψξνο ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176 σο 

πξνο ηα φξγαλα θαη , ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 2018  ΔΝ 1776-1 2017 σο πξνο  ηα δάπεδα  

απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Έπεηηα ησλ εθάζηνηε εξγαζηψλ απαηηείηαη θαζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ 

(ραξηηά, πιαζηηθά, πιηθά ζπζθεπαζίαο θιπ) απφ ηνλ ρψξν ηνπνζέηεζεο εθάζηνπ 

νξγάλνπ ηελ ίδηα εκέξα.  

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπληήξεζε ηεο 

πθηζηάκελεο πέξγθνιαο – θηνζθηνχ ,  

Πέξγθνια θηφζθη –Βάςηκν 

- Σξίςηκν θαη βάςηκν ζηηο μχιηλεο επηθάλεηεο  

- Κάιπςε βηδψλ κε θαπάθηα αζθαιείαο  
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Πεξηνρή Λάθθαο, Υώξα 

Ζ παηδηθή ραξά πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Λάθθαο ζηε Υψξα θαη ε νπνία 

πξνβιέπεηαη λα αλαβαζκηζηεί έπεηηα απφ ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο 

Μειέηεο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ νηθνπέδνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ αεξνθσηνγξαθία. 

 

Δηθόλα 2: Αεξνθσηνγξαθία νηθηζκνχ Υψξαο – Λάθθα 

Έπεηηα ηεο επηηφπνπ απηνςίαο ηνπ ρψξνπ θαη κε θξηηήξην ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο πνπ ζα ηεξεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζίαο ηεο πηζηνπνίεζεο, ζπλνςίδνληαη 

νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη εξγαζίεο πνπ ζα έξζνπλ ζε πέξαο ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη αθνξνχλ ηελ παηδηθή ραξά ηεο πεξηνρήο ηεο Λάθθαο, ζηε 

Υψξα. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ν πθηζηάκελνο 

εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο θαη νη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην εθάζηνηε 

φξγαλν. 
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Πεξηνρή Λάθθαο, νηθηζκνύ Υώξαο 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Α/Α Δίδνο Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο 

1 Δμνπιηζκφο ειαηεξίνπ Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

2 Αλαξξίρεζε  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

3 Σζνπιήζξα θαζηξάθη  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

4 χλζεην φξγαλν Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

5 
Κνχληα μχιηλε 4 ζέζεσλ 
κεηθηή  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

6 Παγθάθη  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

7 Παγθάθη  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

8 Παγθάθη  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

9 Παγθάθη  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

10 Παγθάθη Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

11 Κάδνο  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

12 Κάδνο  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

13 Κάδνο  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

14 Πεξίθξαμε Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

15 Πεξηβάιισλ ρψξνο Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 

Τπό Πξνκήζεηα είδε 

Α/Α Δίδνο Μνλάδεο 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ 1,00 ηεκ. 

2 Πφξηα εηζφδνπ 1,00 ηεκ. 

3 

Κάδνο απνξξηκκάησλ 

πνιπεζηεξηθφο  3,00 ηεκ 

4 
Κάδνο απνξξηκκάησλ  

5,00 ηεκ. 

5 
Βξχζε κεηαιιηθή  

1 ηεκ  

6 
Παγθάθη ηζηκεληέλην  

8 ηεκ  

7 
Σδηπάθη ειαηεξίνπ  

1 ηεκ  

8 

Πνιπζχλζεην φξγαλν 

δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ Β 1 ηεκ  

9 
Καζηξάθη δξαζηεξηνηήησλ  

1 ηεκ 

10 

Ξχιηλε θνχληα 4 ζέζεσλ 

κηθηή  1 ηεκ 

11 

Μχινο κε κεηαιιηθά 

θαζίζκαηα 1 ηεκ  

12 
χλζεηε αλαξξίρεζε  

1 ηεκ 

13 
Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ  

1 ηεκ  

14 Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 6 ηεκ  
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ζσκάησλ 

15 
Πάλει δξαζηεξηνηήησλ  

1 ηεκ 

16 

Γάπεδν αζθαιείαο 80 mm 

κε θχιιν epdm  562,00 κ2 

Γεληθέο εξγαζίεο 

Πξνηνχ ιάβεη ρψξα ε νπνηαδήπνηε πξνκήζεηα λένπ νξγάλνπ, πξνβιέπνληαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνθνπήο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αθαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ απφ ηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο, καδί κε ηηο βάζεηο απηνχ. Δπίζεο 

πξνβιέπεηαη ε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζηελ αλαθχθισζε, 

ζε απνζήθε ηνπ Γήκνπ ή ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν ηνπ Γήκνπ, πάληα κε ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  

Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ νη ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα 

θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο 

ρξήζηεο. 

πγθεθξηκέλα ηα φξγαλα πνπ ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ είλαη: 

 1 εμνπιηζκφο ειαηεξίνπ 

 1 ηζνπιήζξα θαζηξάθη  

 1 ζχλζεην φξγαλν 

 1 θνχληα  

 1 ζχλζεηε  αλαξξίρεζε 

ην θπζηθφ έδαθνο ηεο παηδηθήο ραξάο (εθφζνλ ζηελ πθηζηάκελή ηνπ θαηάζηαζε δελ 

ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν θάπνην δάπεδν) θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε λένπ δαπέδνπ ζα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ψζηε ην επίπεδν λα είλαη εληαίν θαη φκνην ζε φιν ην 

κήθνο θαη ην πιάηνο ηνπ νηθνπέδνπ. 

Όπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία απνμήισζε 

παιαηψλ νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη 

δηακφξθσζεο ζε πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηεζεί ηνπ ππνζηξψκαηνο πάλσ ζην 

νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί – θνιιεζεί ην δάπεδν αζθαιείαο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη 

ν θαηαζθεπαζηήο, καδί κε ηελ αμία ησλ κηθξνυιηθψλ κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ 

αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπίζεο, φπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» ζηνλ θαηά πεξίπησζε ρψξν 
εξγαζηψλ πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία θνπήο, απνκάθξπλζεο θαη κεηαθνξάο ησλ 
νξγάλσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ην θιάδεκα ησλ 
θιαδηψλ ησλ δέληξσλ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ηελ 
πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 
δαπέδσλ πνπ πξνκεζεχνληαη, ηηο απαξαίηεηεο ππνβάζεηο πνπ απαηηεί ην θάζε 
δάπεδν (ζχκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή) πνπ πξνκεζεχεηαη θαη 
θάζε άιιε εξγαζία κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ 
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πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

ηελ δαπάλε πεξηιακβάλνληαη: 

 Όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνκάθξπλζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 
αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, καδί 
κε ηηο βάζεηο ησλ νξγάλσλ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε θφξησζε θαη 
κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζηελ αλαθχθισζε, ζε απνζήθε ηνπ 
Γήκνπ ή ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν ηνπ Γήκνπ, πάληα κε ηελ ζχκθσλε 
γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
νη ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν 
έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

 Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ 
πεξηθξάμεσλ, ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε απηψλ ζε βάζεηο φπνπ απαηηείηαη. 

ηα πιαίζηα ησλ "Γεληθψλ Δξγαζηψλ" ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο 
εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα νξγάλσλ, δαπέδσλ 
αζθαιείαο θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, 
πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή θαηάιιειεο ζεκειίσζεο ή νπνηαδήπνηε 
πιηθφ απαηηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζηαηηθφηαηα ηνπ 
νξγάλνπ θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ 
ηεθκεξίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ησλ Γεληθψλ Δξγαζηψλ θαη ζηελ δαπάλε απηψλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Πηζηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ραξάο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ.  

Ο ρψξνο ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176 σο 

πξνο ηα φξγαλα θαη , ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 2018  ΔΝ 1776-1 2017 σο πξνο  ηα δάπεδα  

απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Έπεηηα ησλ εθάζηνηε εξγαζηψλ απαηηείηαη θαζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ 

(ραξηηά, πιαζηηθά, πιηθά ζπζθεπαζίαο θιπ) απφ ηνλ ρψξν ηνπνζέηεζεο εθάζηνπ 

νξγάλνπ ηελ ίδηα εκέξα.  

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπληήξεζε ηεο πέξγθνιαο 

–θηνζθηνχ ,  

Πέξγθνια θηφζθη –Βάςηκν 

- Σξίςηκν θαη βάςηκν ζηηο μχιηλεο επηθάλεηεο  

- Κάιπςε βηδψλ κε θαπάθηα αζθαιείαο  
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Πεξηνρή Μύισλ νηθηζκνύ Υώξαο 

Σν νηθφπεδν πνπ θηινμελεί ηελ ελ ιφγσ παηδηθή ραξά ζηνλ νηθηζκφ ηεο Υψξαο θαη 

πξνβιέπεηαη λα αλαβαζκηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Μειέηεο βξίζθεηαη 

λνηηνδπηηθά ηνπ θέληξνπ ηνπ νηθηζκνχ θαη δίπια ζηνπ κχινπο. Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ 

νηθνπέδνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ αεξνθσηνγξαθία. 

 

Δηθόλα 3: Αεξνθσηνγξαθία νηθηζκνχ Υψξαο - Μχινη. 

Παξαθάησ επηζπλάπηνληαη ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο παηδηθήο ραξάο θαη απνδεηθλχνπλ ηελ αθαηαιιειφηεηα 

ηνπ ρψξνπ γεληθφηεξα, αιιά θαη ησλ νξγάλσλ εηδηθφηεξα. 

ν θχξηνο ρψξνο παηρληδηνχ ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο παηδηθήο ραξάο 

απνηειείηαη απφ έλα θαζηξάθη θαη κία θνχληα ηεζζάξσλ ζέζεσλ  ησλ  νπνίσλ  ηα 

κέξε έρνπλ βαλδαιηζηεί ή θζαξεί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε απνκάθξπλζή 

ηνπο. Σν δάπεδν ηεο παηδηθήο ραξάο απνηειείηαη απφ θπζηθφ έδαθνο θαη ζε κεγάιν 

κέξνο ηεο απφ ηζηκεληνπιαθνξκα κε θζνξέο. Έπεηηα ησλ παξεκβάζεσλ, ην δάπεδν 

αθνχ εμπγηαλζεί θαη επηπεδνπνηεζεί ζα επηζηξσζεί κε λέεο  ειαζηηθέο πιάθεο 

αζθαιείαο κε θχιιν epdm ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο – απαηηήζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

Έπεηηα ηεο επηηφπνπ απηνςίαο ηνπ ρψξνπ θαη κε θξηηήξην ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο πνπ ζα ηεξεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζίαο ηεο πηζηνπνίεζεο, ζπλνςίδνληαη 

νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη εξγαζίεο πνπ ζα έξζνπλ ζε πέξαο ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη αθνξνχλ ηελ παηδηθή ραξά ηεο πεξηνρήο Μχισλ ζηνλ νηθηζκφ 

ηεο Υψξαο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ν πθηζηάκελνο 

εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο θαη νη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην εθάζηνηε 

φξγαλν. 
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Υώξα πεξηνρή Μύισλ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Α/Α Δίδνο Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο 

1 
Σξακπάια 

Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

2 Καζηξάθη  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

3 
Δμνπιηζκφο ειαηεξίνπ 

Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

4 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 

Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

5 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 

Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

6 
Φσηηζηηθά ζψκαηα 

Δξγαζία ζπληήξεζεο  

7 
Κνχληα 4 ζέζεσλ κεηθηή  

Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

8 
Παγθάθη  

Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

9 
Παγθάθη  

Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

10 
Παγθάθη  

Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

11 
Παγθάθη  

Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

12 Πεξίθξαμε  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

13 Πφξηα εηζφδνπ  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

14 Πεξηβάιισλ ρψξνο Γεληθέο εξγαζίεο 

15 
Φσηηζηηθφ ζψκα 

Δξγαζία ζπληήξεζεο  

16 
Φσηηζηηθφ ζψκα 

Δξγαζία ζπληήξεζεο  

17 
Φσηηζηηθφ ζψκα 

Δξγαζία ζπληήξεζεο  

Τπό Πξνκήζεηα είδε 

Α/Α Δίδνο Μνλάδεο 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ 1,00 ηεκ. 

2 Πφξηα εηζφδνπ μχιηλε  1,00 ηεκ. 

3 
χλζεην φξγαλν μχιηλν 
ηχπνπ Γ 1,00 ηεκ. 

4 

Κνχληα αινπκηλίνπ  2 

ζέζεσλ λεπίσλ  1,00 ηεκ. 

5 

Σξακπάια μχιηλε 4 ζέζεσλ 

ειαηεξίνπ  2,00 ηεκ. 

6 

Κάδνο απνξξηκκάησλ 

πνιπεζηεξηθφο  3,00 ηεκ  

7 

Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ  4,00 ηεκ. 
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8 
Σζηκεληέλην παγθάθη  

3 ηεκ  

9 
Ξχιηλε πεξίθξαμε  

30 ηξ.κ. 

10 
Ξχιηλε είζνδνο  

1 ηεκ 

11 
Βξχζε κεηαιιηθή  

1 ηεκ  

12 

Κνχληα αινπκηλίνπ 2 ζέζεσλ 

παίδσλ  1 ηεκ  

13 
 
 

Πξνκήζεηα Γάπεδν 

αζθαιείαο 80 mm κε θχιιν 

epdm 
230 κ3. 

ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη επηκέξνπο "Γεληθέο εξγαζίεο" θαη νη επηκέξνπο "Δξγαζίεο 

πληήξεζεο" πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλεζνχλ θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ 

πεξίπησζε ηεο παηδηθήο ραξάο ζηελ πεξηνρή Μχισλ , Υψξαο, νη δαπάλεο ησλ 

νπνίσλ πξνυπνινγίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Μειέηεο. 

Γεληθέο εξγαζίεο 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη θαη ζα πιαηζηψζνπλ ηελ νπνηαδήπνηε πξνκήζεηα 

αθνινπζήζεη, αθνξνχλ ηελ απνθνπή κε ζεξκηθέο κεζφδνπο θαη απνκάθξπλζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο, καδί κε ηηο βάζεηο ηνπ, 

ηελ θφξησζε θαη ηελ κεηαθνξά απηνχ ζηελ αλαθχθισζε, ή ζε απνζήθε ηνπ Γήκνπ, ή 

ζε αδεηνδνηεκέλν απφ ην Γήκν ρψξν, πάληα κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ νη ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο 

βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο 

γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Βάζεη ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε ν αθαηάιιεινο εμνπιηζκφο πνπ ζα πξέπεη λα 

απνκαθξπλζεί είλαη: 

 1 ηξακπάια 

 1 θαζηξάθη   

 1 εμνπιηζκφο ειαηεξίνπ 

 4  θσηηζηηθφ ζψκα 

 1 θνχληα μχιηλε 4 ζέζεσλ  

 4 παγθάθηα  

 2 θάδνη απνξξηκκάησλ. 

 Πεξίθξαμε  

 Πφξηα εηζφδνπ  

ην θπζηθφ έδαθνο ηεο παηδηθήο ραξάο (εθφζνλ ζηελ πθηζηάκελή ηνπ θαηάζηαζε δελ 

ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν θάπνην δάπεδν) θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 

αζθαιείαο ζα γίλεη ηζνπέδσζε. 

Όπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία απνμήισζε 

παιαηψλ νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη 

δηακφξθσζεο ζε πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηεζεί ηνπ ππνζηξψκαηνο πάλσ ζην 

νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί – θνιιεζεί ην δάπεδν αζθαιείαο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη 
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ν θαηαζθεπαζηήο, καδί κε ηελ αμία ησλ κηθξνυιηθψλ κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ 

αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπίζεο, φπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» ζηνλ θαηά πεξίπησζε ρψξν 

εξγαζηψλ πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία θνπήο, απνκάθξπλζεο θαη κεηαθνξάο ησλ 

νξγάλσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ην θιάδεκα ησλ 

θιαδηψλ ησλ δέληξσλ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ηελ 

πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

δαπέδσλ πνπ πξνκεζεχνληαη, ηηο απαξαίηεηεο ππνβάζεηο (π.ρ. ηζηκεληνπιάθεο) πνπ 

απαηηεί ην θάζε δάπεδν (ζχκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή) πνπ 

πξνκεζεχεηαη θαη θάζε άιιε εξγαζία κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, 

ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ 

παηδηθψλ ραξψλ. 

ηελ δαπάλε πεξηιακβάλνληαη: 

 Όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνκάθξπλζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, καδί 

κε ηηο βάζεηο ησλ νξγάλσλ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε θφξησζε θαη 

κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζηελ αλαθχθισζε, ζε απνζήθε ηνπ 

Γήκνπ ή ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν ηνπ Γήκνπ, πάληα κε ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

νη ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν 

έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

 Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

πεξηθξάμεσλ, ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε απηψλ ζε βάζεηο φπνπ απαηηείηαη. 

ηα πιαίζηα ησλ "Γεληθψλ Δξγαζηψλ" ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο 

εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα νξγάλσλ, δαπέδσλ 

αζθαιείαο θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, 

πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή θαηάιιειεο ζεκειίσζεο ή νπνηαδήπνηε 

πιηθφ απαηηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζηαηηθφηαηα ηνπ 

νξγάλνπ θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ 

ηεθκεξίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

Σέινο, ζηα πιαίζηα ησλ Γεληθψλ Δξγαζηψλ θαη ζηελ δαπάλε απηψλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Πηζηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ραξάο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ.  

Ο ρψξνο ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176 σο 

πξνο ηα φξγαλα θαη , ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 2018  ΔΝ 1776-1 2017 σο πξνο  ηα δάπεδα  

απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Έπεηηα ησλ εθάζηνηε εξγαζηψλ απαηηείηαη θαζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ 

(ραξηηά, πιαζηηθά, πιηθά ζπζθεπαζίαο θιπ) απφ ηνλ ρψξν ηνπνζέηεζεο εθάζηνπ 

νξγάλνπ ηελ ίδηα εκέξα.  
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Σέινο, ζηα πιαίζηα ησλ Γεληθψλ Δξγαζηψλ θαη ζηελ δαπάλε απηψλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Πηζηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ραξάο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ.  

 

Γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ 

 

1. ΞΤΛΔΙΑ  

 

Σν μχιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή 

μπιεία πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε 

δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα 

ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

 

2.ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ ζα  έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα 

εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα  είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

ησλ παηδηψλ. 

 

3.ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ  ζα έρεη πξνεγεζεί 

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη 

δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα  είλαη επαξθείο γηα λα 

παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία ζα  έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο. 

 

 

4.ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία ζα  πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε λα  είλαη 

εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο 

ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε ζα  πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   

απνιαδνπνίεζή ηνπο,  ζα αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη 

έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 
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5.ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΖΜΤΓΑ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ ΦΗΛΜ ΓΤΟ ΟΦΔΧΝ 

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ  ζα έρνπλ πάρνο πεξίπνπ 18 ρηι. θαη  ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιια μπιείαο πάρνπο έθαζην 1,5 ρηι. ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ 

ηνπο κε ππφ πίεζε ζεξκνθφιιεζε ρξεζηκνπνηψληαο κε ηνμηθέο ξεηίλεο.  Θα θέξνπλ 

θαη απφ ηηο δχν φςεηο εηδηθφ έγρξσκν θηικ ζηα νπνία δελ  ζα έρνπλ πξνζαξηεζεί 

ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο πνπ  ζα πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια 

βαξέα κέηαιια. Σν έγρξσκν θηικ  ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο.   

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο ησλ επηκέξνπο πξνυπνινγηζκψλ γηα ηηο 

ηξείο (3) πεξηπηψζεηο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, νη νπνίνη θαηαιήγνπλ αζξνηζηηθά 

ζηνλ πλνιηθφ Δλδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Έπεηηα παξαηίζεληαη νη Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εξγαζηψλ, ζε ζπκθσλία πάληνηε κε ηελ παξνχζα Σερληθή Έθζεζε. 

Σα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Απμεκέλα επίπεδα αζθάιεηαο γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

2. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

3. Παηδηθέο ραξέο πην πξνζηηέο πξνο ηνπο ρξήζηεο 

4. Πξνζέιθπζε θαη εμππεξέηεζε επηζθεπηψλ ζηνπο παξαπάλσ νηθηζκνχο 

5. Καζαξφηεξν πεξηβάιινλ παηρληδηνχ 

6. Γεκηνπξγία ρψξσλ αζθαιείαο-πξφβιεςε θαη απνθπγή θηλδχλσλ 

Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαιχζεθαλ θαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ ηηο 

ζπλνδεχνπλ, ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή έρεη ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ 

420.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 

Αληίγξαθα ησλ βεβαηψζεσλ ειέγρσλ   ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

ππνβάιινληαη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

Δπηπξνζζέησο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη  ηελ παξαιαβή ησλ νξγάλσλ ζα 

παξαδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή βηβιία ζπληεξήζεσλ θαη ηα εγρεηξίδηα πεξηνδηθήο 

ζπληήξεζεο ησλ εμνπιηζκψλ. 

Δγγπήζεηο νξγάλσλ: 

ηξία (3) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ 

Δγγπήζεηο δαπέδσλ: 

πέληε (5) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ 

Κάζε φξγαλν ζα θέξεη ζε επθξηλέο ζεκείν πηλαθίδα κε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο : 
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- Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε, έηνο θαηαζθεπήο θαη αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ θάζε   

νξγάλνπ 

- Διάρηζηε θαη κέγηζηε ειηθία παηδηψλ 

- Μέγηζηνο αξηζκφο ρξεζηψλ 

- Αλαθνξά ζηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 ή ηζνδχλακα απηψλ. 

 

 

               Μχθνλνο, 15-04-2019 

                    Ζ πληάμαζα 

 

                 

 

                

              Δπαγγειία Υαηδελάθε 

                Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο,17-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
Αξ. Μειέηεο:5/2019 

 

Πξνκήζεηα Αλαβάζκηζε - 

πξνζαξκνγή παηδηθώλ ραξώλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ  

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνί ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

αλαιχζεθαλ ζηελ Σερληθή Έθζεζε, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο - αζξνηζηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο Μειέηεο, ν νπνίνο ζα απνηειεί θαη ηνλ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ηεο Πξάμεο. 

Ολνκαζηηθά θαη θαηά ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ παηδηθψλ ραξψλ 

είλαη νη εμήο: 

 παηδηθή ραξά νηθηζκνχ Άλσ Μεξάο 

 παηδηθή ραξά πεξηνρήο Λάθθαο νηθηζκνχ Υψξαο 

 παηδηθή ραξά πεξηνρήο Μχισλ νηθηζκνχ Υψξαο 

 

 

Δπηκέξνπο Πξνϋπνινγηζκόο Άλσ Μεξάο 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ € 

Α. Πξνκήζεηα νξγάλσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο 

1 Πφξηα εηζφδνπ ηεκ 1,00 2.900.00 2.900.00 

2 Ξχιηλε πεξίθξαμε  ΣΡ.Μ 52,00 146.00 7.592.00 

3 Κάδνο απνξξηκκάησλ δηπιφο  ηεκ 4,00 492.00 1968.00 

4 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ  

ηεκ 4,00 380.00 1.520.00 

5 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Α ηεκ 1,00 15.700.00 15.700.00 

6 
Κνχληα 4 ζέζεσλ μχιηλε  
κηθηή  

ηεκ 1,00 2712.00 2.712.00 

7 Σδηπάθη ειαηεξίνπ  ηεκ 1,00 5.500.00 5.500.00 

8 
Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ 
ειαηεξίνπ  

ηεκ 1,00 880,00 880,00 

9 Βξχζε κεηαιιηθή  ηεκ 1,00 900,00 900,00 

10 Παγθάθη ηζηκέληελην  ηεκ 4,00 580,00 2.320,00 

11 
Πξνκήζεηα δαπέδσλ 
αζθαιείαο 80 mm κε θχιιν 
epdm  

κ3 305,00 57,00 17.385,00 
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12 Πηλαθίδα εηζφδνπ  ηεκ 1,00 1.100,00 1.100,00 

Β. Δξγαζίεο 

13 Γεληθέο εξγαζίεο 
θαη' 

απνθνπήλ 1,00 
20.040,00 20.040,00 

14 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο  
θαη' 

απνθνπήλ 1,00 
2709,84 2709,84 

15 Πηζηνπνίεζε παηδηθήο ραξάο  Καη’απνθνπήλ  1,00 1.200,00 1.200,00 

    χλνιν Α: 60.477,00 

    Φ.Π.Α 24% 14.514,48 

    χλνιν B: 23.949,84 

    Φ.Π.Α 24% 5.747,96 

   
 

Δπηκέξνπο 
χλνιν : 

104.689,28 

 

Δπηκέξνπο Πξνϋπνινγηζκόο πεξηνρήο Λάθθαο - Υώξαο 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ € 

Α. Πξνκήζεηα νξγάλσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ ηεκ 1,00 1.100,00 1.100,00 

2 Πφξηα εηζφδνπ ηεκ 1,00 2.900,00 2.900,00 

3 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 
πνιπεζηεξηθφο  

ηεκ 
3,00 550,00 

1.650,00 

4 Κάδνο απνξξηκκάησλ δηπιφο  ηεκ 5,00 492,00 2.460,00 

5 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ 

ηεκ 
6 ,00 380,00 

2.280,00 

6 
χλζεην φξγαλν πνιιαπιψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ Β  

ηεκ 
1,00 35.221,00 

35.221,00 

7 Καζηξάθη δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 1,00 7.580,00 7.580,00 

8 Ξχιηλε θνχληα 4 ζέζεσλ κηθηή  ηεκ 1,00 2.712,00 2.712,00 

9 Μχινο κε κεηαιιηθά θαζίζκαηα ηεκ 1,00 2.400,00 2.400,00 

10 
 
Σδηπάθη ειαηεξίνπ  

ηεκ 
1,00 5.500,00 

5.500,00 

11 χλζεηε αλαξξίρεζε  ηεκ 
1,00 4.600,00 

4.600,00 

12 Παγθάθη ηζηκεληέλην  ηεκ 8,00 580,00 4.640,00 

13 Βξχζε κεηαιιηθή  ηεκ 1,00 900,00 900,00 

14 
Πξνκήζεηα δαπέδσλ αζθαιείαο 
80 mm κε θχιιν epdm 

κ
2
 

562,00 57,00 
32.034,00 
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Δπηκέξνπο Πξνϋπνινγηζκόο πεξηνρήο Μύισλ Υώξαο 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ € 

Α. Πξνκήζεηα νξγάλσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ ηεκ 1,00 1.100,00 1.100,00 

2 Πφξηα εηζφδνπ ηεκ 1,00 2.900,00 2.900,00 

3 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Γ  ηεκ 1,00 10.500,00 10.500,00 

4 
Κνχληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
λεπίσλ   

ηεκ 
1,00 2.540,00 

2.540,00 

5 
Κνπληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
παίδσλ  

ηεκ 
1,00 2.160,84 

2.160,84 

6 
Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζεζεσλ 
ειαηεξίνπ  

ηεκ 
1,00 880,00 

880,00 

7 Ξχιηλε πεξίθξαμε  Σξ.κ. 30 146,00 4.380,00 

8 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 
πνιπεζηεξηθφο  

ηεκ 
3,00 550,00 

1.650,00 

9 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ  

ηεκ 
3,00 380,00 

1.140,00 

10 Παγθάθη ηζηκεληέλην  Σεκ  
3 580,00 

1.740,00 

11 Βξχζε κεηαιιηθή  Σεκ  
1 900,00 

900,00 

15 Ξχιηλε πεξίθξαμε  ΣΡ.Μ. 
70 146,00 

10.220,00 

16 Πάλει δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 
1 1.800,00 

1.800,00 

17 Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ  ηεκ 
1 1.200,00 

1.200,00 

Β. Δξγαζίεο 

21 Γεληθέο εξγαζίεο   θαη' απνθνπήλ 1,00 55.300,00 55.300,00 

22 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη' απνθνπήλ 1,00 2.709,84 2.709,84 

23 Πηζηνπνίεζε παηδηθήο ραξάο  Καη’απνθνπήλ  1,00 1.200,00 1.200,00 

    χλνιν Α: 119.197,00 

    Φ.Π.Α 24% 28.607,28 

    χλνιν B: 59.209,84 

    Φ.Π.Α 24% 14.210,36 

   
 

Δπηκέξνπο 
χλνιν: 

221.224,48 





21 
 

12 
Πξνκήζεηα δαπέδσλ 
αζθαιείαο 80 mm κε θχιιν 
epdm 

κ3 

230 57,00 

13.110,00 

Β. Δξγαζίεο 

13 Γεληθέο εξγαζίεο θαη' απνθνπήλ 1,00 31.675,16 31.675,16 

14 Πηζηνπνίεζε παηδηθήο ραξάο  Καη’απνθνπήλ  1,00 1.200,00 1.200,00 

    χλνιν Α: 43.000,84 

    Φ.Π.Α 24% 10.320,20 

    χλνιν B: 32.875,16 

    Φ.Π.Α 24% 7.890,04 

    Δπηκέξνπο χλνιν  94.086,24 

 

 

 

 

 

 

               Μχθνλνο, 15-04-2019 

                    Ζ πληάμαζα 

 

                 

 

                

              Δπαγγειία Υαηδελάθε 

                Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο,17-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
Αξ. Μειέηεο:5/2019 
 

Πξνκήζεηα Αλαβάζκηζε - 
πξνζαξκνγή παηδηθώλ ραξώλ ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ  

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΟ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ € 

Α. Πξνκήζεηα νξγάλσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ησλ ηξηώλ παηδηθώλ ραξώλ 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ ηεκ 
3,00 

1.100,00 € 3.300,00 € 

2 Πφξηα εηζφδνπ ηεκ 
3,00 

2.900,00 € 8.700,00 € 

3 Ξχιηλε πεξίθξαμε  Σξ.κ. 
152 

146,00 € 22.192,00 € 

4 Κάδνο πνιπεζηεξηθφο  Σεκ 
6,00 

550,00 € 3.300,00 € 

5 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 
δηπιφο  

ηεκ 
9,00 

492,00 € 4.428,00 € 

6 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ  

ηεκ 
13,00 

380,00 € 4.940,00 € 

7 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Α  ηεκ 
1,00 

15.700,00 € 15.700,00 € 

8 
Μχινο κε κεηαιιηθά 
θαζίζκαηα  

ηεκ 
1,00 

2.400,00 € 2.400,00 € 

9 Σδηπάθη ειαηεξίσλ  ηεκ 
2,00 

5.500,00 € 11.000,00 € 

10 
Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ 
ειαηεξίνπ  

ηεκ 

2,00 
880,00 € 1.760,00 € 

11 
Ξχιηλε θνχληα 4 ζέζεσλ 
κηθηή  

ηεκ 
2,00 

2.712,00 € 5.424,00 € 

12 
χλζεην φξγαλν 
πνιιαπιψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ Β 

ηεκ 
1,00 

35.221,00 € 35.221,00 € 

13 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Γ ηεκ 
1,00 

10.500,00 € 10.500,00 € 

14 Καζηξάθη δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 
1,00 

7.580,00 € 7.580,00 € 

15 Παλει δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 
1,00 

1.800,00 € 1.800,00 € 

16 Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ   ηεκ 
1,00 

1.200,00 € 1.200,00 € 
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17 χλζεηε αλαξξίρεζε  ηεκ 
1,00 

4.600,00 € 4.600,00 € 

18 Παγθάθη ηζηκεληέλην  ηεκ 
15,00 

580,00 € 8.700,00 € 

19 Βξχζε κεηαιιηθή  ηεκ 
3,00 

900,00 € 2.700,00 € 

20 
Κνχληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
λεπίσλ  

ηεκ 
1,00 

2.540,00 € 2.540,00 € 

21 
Κνχληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
παίδσλ  

ηεκ 
1,00 

2.160,84 € 2.160,84 € 

22 
Πξνκήζεηα δαπέδσλ 
αζθαιείαο 80 mm κε θχιιν 
epdm 

κ2 
1097 

57,00 € 62.529,00 € 

Β. Δξγαζίεο 

23 Γεληθέο εξγαζίεο   
θαη' 

απνθνπήλ 1,00 
107.015,16 € 107.015,16 € 

24 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 
θαη' 

απνθνπήλ 2,00 
2.709,84 € 5..419,68 € 

25 
Πηζηνπνίεζε παηδηθήο 
ραξάο  

Καη 
απνθνπελ  3,00 

1.200,00 € 3.600,00 € 

    χλνιν Α: 222.674,84 € 

    Φ.Π.Α 24% 53.441,96€ 

    χλνιν B: 116.034,84 € 

    Φ.Π.Α 24% 27.848,36€ 

   
 

Δπηκέξνπο 
χλνιν : 420.000,00 € 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
Αξ. Μειέηεο:5/2019 

 

Πξνκήζεηα Αλαβάζκηζε - 

πξνζαξκνγή παηδηθώλ ραξώλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ € 

Α. Πξνκήζεηα νξγάλσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ ηεκ 
3,00 

  

2 Πφξηα εηζφδνπ ηεκ 
3,00 

  

3 Ξχιηλε πεξίθξαμε  Σξ.κ. 
152 

  

4 Κάδνο πνιπεζηεξηθφο  Σεκ 
6,00 

  

5 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 
δηπιφο  

ηεκ 
9,00 

  

6 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ  

ηεκ 
13,00 

  

7 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Α  ηεκ 
1,00 

  

8 
Μχινο κε κεηαιιηθά 
θαζίζκαηα  

ηεκ 
1,00 

  

               Μχθνλνο, 15-04-2019 

                    Ζ πληάμαζα 

 

                 

 

                

              Δπαγγειία Υαηδελάθε 

                Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο,17-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ 

. 
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9 Σδηπάθη ειαηεξίσλ  ηεκ 
2,00 

  

10 
Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ 
ειαηεξίνπ  

ηεκ 

2,00 
  

11 
Ξχιηλε θνχληα 4 ζέζεσλ 
κηθηή  

ηεκ 
2,00 

  

12 
χλζεην φξγαλν 
πνιιαπιψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ Β  

ηεκ 
1,00 

  

13 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Γ ηεκ 
1,00 

  

14 Καζηξάθη δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 
1,00 

  

15 Πάλει δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 
1,00 

  

16 Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ   ηεκ 
1,00 

  

17 χλζεηε αλαξξίρεζε  ηεκ 
1,00 

  

18 Παγθάθη ηζηκεληέλην  ηεκ 
15,00 

  

19 Βξχζε κεηαιιηθή  ηεκ 
3,00 

  

20 
Κνχληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
λεπίσλ  

ηεκ 
1,00 

  

21 
Κνχληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
παίδσλ  

ηεκ 
1,00 

  

22 
Πξνκήζεηα δαπέδσλ 
αζθαιείαο 80 mm κε θχιιν 
epdm 

κ2 
1097 

  

Β. Δξγαζίεο 

23 Γεληθέο εξγαζίεο   
θαη' 

απνθνπήλ 1,00 
  

24 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 
θαη' 

απνθνπήλ 2,00 
  

25 
Πηζηνπνίεζε παηδηθήο 
ραξάο  

Καη 
απνθνπελ  3,00 

  

    χλνιν Α:  

    Φ.Π.Α 24%  

    χλνιν B:  

    Φ.Π.Α 24%  

   
 

Δπηκέξνπο 
χλνιν :  
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ …./…../2019 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
Αξ. Μειέηεο:5/2019 

 

Πξνκήζεηα Αλαβάζκηζε - 

πξνζαξκνγή παηδηθώλ ραξώλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α.1. Πηλαθίδα εηζόδνπ 

 

Ζ παηδηθή ραξά ζα  πξέπεη λα δηαζέηεη Πηλαθίδα εηζφδνπ ε νπνία ζα θέξεη ην ζήκα 

πηζηνπνίεζεο θαηαιιειφηεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ηηο εμήο ηνπιάρηζηνλ 

πιεξνθνξίεο: -Σηο ειηθηαθέο νκάδεο παηδηψλ γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ε παηδηθή ραξά -

Σειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο - Σειέθσλα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ΟΣΑ - Απαγφξεπζε εηζφδνπ 

γηα δψα ζπληξνθηάο, κε εμαίξεζε ζθχινπο ζπλνδνχο αηφκσλ κε αλαπεξία - Πξνηξνπή γηα 

δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο - Σηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο παηδηθήο ραξάο 

ε θάζε πηλαθίδα ζα αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παηδηθήο ραξάο ζηελ 

νπνία ζα ηνπνζεηεζεί, φπσο θαη ε αληίζηνηρε ειηθηαθή νκάδα. 

Δπηπιένλ ζηελ παηδηθή ραξά ζα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα ηνπ έξγνπ φπνπ ζα αλαθέξνληαη 

πιεξνθνξίεο ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο πηλαθίδαο έξγνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ην 

πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ». Οη δηαζηάζεηο ηεο ζα είλαη 0,900mΥ0,70m, απφ etalbond 

5mm πάρνπο. 
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Ζ Πηλαθίδα εηζφδνπ ζα είλαη δηαζηάζεσλ 0,900mΥ0,70m, απφ etalbond 5mm πάρνπο, κε 

ςεθηαθή εθηχπσζε κηαο φςεο επί απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο. Κάζε πηλαθίδα ζα είλαη 

επηζηξσκέλε κε απηνθφιιεηε δηαθαλή πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε (antigraffiti, ηχπνπ 3M 

Protective Overlay Film), ε νπνία ζα επηηξέπεη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο πηλαθίδαο απφ 

καξθαδφξνπο, ρξψκαηα ζε ζπξέη θ.ιπ. κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δηαιπηηθψλ ρσξίο βιάβε 

ηνπ ππνζηξψκαηνο. Ζ πηλαθίδα ζα ζηεξίδεηαη ζε δχν κεηαιιηθά ππνζηειψκαηα (επηθνιιεηέο 

θνιψλεο δηαηνκήο 95Υ95mm) θαη δχν κεηαιιηθέο βάζεηο. Ζ πηλαθίδα ζα ζηεξίδεηαη ζηα 

ππνζηπιψκαηα κε πεξαζηέο βίδεο ζε χςνο 1,70m απφ ην έδαθνο. Δπίζεο ζα είλαη έηζη 

θαηαζθεπαζκέλε ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηεο πηλαθίδαο φπνηε 

ρξεηαζηεί. Ζ θαηαζθεπή ζα παθηψλεηαη ζην έδαθνο κε δχν κεηαιιηθέο βάζεηο. Οη βάζεηο 

πάθησζεο απνηεινχληαη απφ θνηινδνθφ γαιβαληζκέλν θαη ζηε ζπλέρεηα βακκέλν κε 

πνιπεζηεξηθή βαθή θαη δηαζηάζεσλ 90Υ90Υ3ρηι θαη κήθνπο 60εθ. ηα νπνία “αγθαιηάδνπλ” 

ηελ θνιψλα κε πεξαζηέο βίδεο. ην θάησ κέξνο ηνπο ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε 

ζπγθξάηεζή ηνπο ζην ιάθθν. Σν ζεκείν ηνπνζέηεζεο ζα είλαη δίπια ζηελ είζνδν ηεο θάζε 

παηδηθήο ραξάο, ζα γίλεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηφο ν παξαπάλσ ηξφπνο ζηήξημεο, ε πηλαθίδα 

ζα ηνπνζεηεζεί φπσο θαη φπνπ ππνδείμεη ε Τπεξεζία. ηελ πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε 

ηεο πηλαθίδαο ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία, κε ηξφπν ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

 

Α.2. Πόξηα εηζόδνπ 

Ζ μχιηλε είζνδνο δηαζηάζεσλ 260Υ230 εθ. ζα  απνηειείηαη απφ δχν μχιηλεο 

θνιψλεο δηαηνκήο 9Υ9 εθ. θαη χςνπο 225 εθ.  

ηελ θνξπθή ησλ θνιψλσλ κε ζηξηθψληα 8Υ80  ζα είλαη ζπλδεδεκέλα μχιηλα 

δνθάξηα δηαηνκήο 4,5Υ15 εθ. θαη κήθνπο 260 εθ. ηα νπνία ζα  έρνπλ 

θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο.  

Πάλσ ζε απηά ζα  εθαξκφδνληαη  θάζεηα 11 μχια δηαζηάζεσλ  5Υ15Υ50 εθ.  κε 

ζηξηθψληα 8Υ120. 

ηα νξηδφληηα δνθάξηα θαη κε ηε βνήζεηα αιπζίδαο ππάξρεη θξεκαζηή μχιηλε 

πηλαθίδα ζε δηαζηάζεηο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Ζ πχιε ηεο εηζφδνπ 

ζα απνηειείηε απφ δχν θχιια πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ δχν νξηδφληηα δνθάξηα 5 

Υ9Υ90 εθ. πνπ πάλσ ηνπο ζηεξίδνληαη 6 θάζεηεο ζηνίρηζεο μχια δηαηνκήο.5Υ9 εθ. κε 

θνπξκπαξηζκέλεο ηηο επάλσ πιεπξέο θαη κεηαβιεηνχ κήθνπο πνπ απμάλεη ζηαδηαθά 

απφ ηελ άθξε πξνο ην θέληξν. 

ΒΑΔΙ ΠΑΚΣΧΗ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα  

ζα δηαζέηεη έλα δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

 Οη βάζεηο πάθησζε ζα  απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα 

γαιβαληζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο «Π» θαη 

δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία “αγθαιηάδνπλ” ηελ 

θνιψλα θαη ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε πεξαζηέο βίδεο 5/8"Υ15. ην θάησ κέξνο ηνπο 

ζα  ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζην ιάθθν.  
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ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  

ζπγθξαηνχλ ηελ θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε 

αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε 

(ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα 

πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα 

ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ ζα  έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα 

εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα  είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

ησλ παηδηψλ. 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ  ζα έρεη πξνεγεζεί 

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη 

δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα  είλαη επαξθείο γηα λα 

παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνίαζα  έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο. 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία ζα  πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε λα  είλαη 

εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο 

ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε ζα  πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   

απνιαδνπνίεζή ηνπο,  ζα αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη 

έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ππεχζπλνο ζα είλαη ν πξνκεζεπηήο θαη 

πξνβιέπεηαη λα ιεθζνχλ κέηξα αζθαιείαο γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ απφ ηελ 

ρξήζε θνιιήζεσλ. 

Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζα 

γίλεη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία.  
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Α.3. Ξύιηλε πεξίθξαμε 

 

Κάζε ηκήκα ηνπ θξάθηε ζα  απνηειείηαη απφ δχν μχιηλεο θνιψλεο δηαηνκήο 

9Υ9 εθ. θαη χςνπο 100 εθ. ζηελ θνξπθή ηνπ ην μχιν θφβεηαη κε θάιηζν ψζηε λα 

ζρεκαηηζηεί ηεηξάγσλν 5Υ5 εθ.  

Οη θνιψλεο ζα  έρνπλ νπέο ψζηε λα εθαξκφδνπλ ζε απηέο δχν μχια 

δηαζηάζεσλ 5Υ10Υ200 εθ. Απηά ηα μχια ζα  ηνπνζεηνχληαη ζε απνζηάζεηο 74 εθ. θαη 

16 εθ. απφ ηε βάζε ησλ θνιψλσλ.  

Πάλσ ζηα νξηδφληηα μχια  ζα εθαξκφδνληαη κε ρξήζε λνβνπαλφβηδσλ 4Υ60 

θαη θφιιαο, μχια δηαηνκήο 2Υ9 εθ. θαη χςνπο 80 εθ. κε ηηο δχν άθξεο ηνπο 

δηακνξθσκέλεο κε θάιηζν. Απηά θαξθψλνληαη έηζη ψζηε λα αθήλνπλ θελφ 9,5 εθ. 

ΒΑΔΙ ΠΑΚΣΧΗ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα  

ζα δηαζέηεη έλα δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

 Οη βάζεηο πάθησζε ζα  απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα 

γαιβαληζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο «Π» θαη 

δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία “αγθαιηάδνπλ” ηελ 

θνιψλα θαη ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε πεξαζηέο βίδεο 5/8"Υ15. ην θάησ κέξνο ηνπο 

ζα  ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζην ιάθθν.  

ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  

ζπγθξαηνχλ ηελ θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε 

αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε 

(ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα 

πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα 

ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ ζα  έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα 

εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα  είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

ησλ παηδηψλ. 
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ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ  ζα έρεη πξνεγεζεί 

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη 

δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα  είλαη επαξθείο γηα λα 

παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνίαζα  έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο. 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία ζα  πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε λα  είλαη 

εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο 

ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε ζα  πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   

απνιαδνπνίεζή ηνπο,  ζα αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη 

έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

 

Α.4. Κάδνο πνιπεζηεξηθόο  

 

Οη  πνιπεζηεξηθνί θάδνη ηχπνπ αλεκφκπινο θαηά πξνηίκεζε ζα είλαη 

θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε ειαθξψλ απνξξηκκάησλ δηεξρνκέλσλ 

πεδψλ. Θα  είλαη εχρξεζηνη, ιεηηνπξγηθνί θαη επρεξψο θαζαξηδφκελνη.  Θα 

ζπκβάιινπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Oη θάδνη ζα 

έρνπλ πνιχ θαιφ θηλίξηζκα θαη γεληθά θαιαίζζεηε εκθάληζε.  Θα έρνπλ ζρήκα 

ζηξνγγπιφ  θαη ζα  δηαζέηνπλ πνιπεζηεξηθφ θαπάθη. Οη θάδνη ζα  δηαζέηνπλ 

θιεηδαξηά. 

 Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο εζσηεξηθνχ θάδνπ  ρσξεηηθφηεηαο 65 

ιίηξσλ πεξίπνπ. 

Σν θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εληζρπκέλν 

πνιπεζηέξα κε εμσηεξηθφ ρξσκαηηζκφ κε πιηθφ gel coat πνπ ζα παξακέλεη 

ακεηάβιεην ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο  φπσο απηέο πνπ επηθξαηνχλ ζην Γήκν Μπθφλνπ. 

Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θάδνπ ζα είλαη 90 εθ. πεξίπνπ, ε δηάκεηξνο ηνπ  ζα είλαη  45  

εθ. πεξίπνπ θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζα είλαη 90 lit πεξίπνπ  

Σν θαπάθη ηνπ θάδνπ  ζα έρεη ζηξνγγπιφ  ζρήκα δηακέηξνπ 47,5 εθ πεξίπνπ 

θαη χςνπο 17 εθ. πεξίπνπ Θα δηαζέηεη  κία  νπή  ζρήκαηνο νβάι, δηαζηάζεσλ 17Υ12 

εθ. πεξίπνπ, γηα ηελ απφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. Πεξηκεηξηθά ηεο νπήο ζα έρεη 

ηνπνζεηεζεί εηδηθφ ιάζηηρν πξνζηαζίαο ησλ ρξεζηψλ. Δπίζεο ην θαπάθη ηνπ θάδνπ  

ζα δηαζέηεη θιεηδαξηά. ην πιάη ηνπ θάδνπ ζα ππάξρεη κία δηαθνζκεηηθή θηγνχξα απφ 

πνιπεζηέξα  ζε ζρήκα αλεκφκπινπ δηακέηξνπ 38 εθ πεξίπνπ.  

Ο θάδνο ζα  ζηεξίδεηαη ζε εληζρπκέλε βάζε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ κε 

κεγάιε ζηαζεξφηεηα δηακέηξνπ 38 εθ. πεξίπνπ. 

Ο εζσηεξηθφο θάδνο ζα έρεη ζρήκα θπιηλδξηθφ κε δηάκεηξν βάζεο 37 εθ. θαη 

χςνο 65 εθ. πεξίπνπ,  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 
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0,6 ρηι. κε εληζρπηηθφ πεξηκεηξηθφ θνξδφλη ζην ρείινο ηνπ θαη δχν ρεηξνιαβέο 

ηνπνζεηεκέλεο ηε κία απέλαληη ζηελ άιιε. 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνχ (βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία 

ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη 

δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν 

ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ 

ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Α.5. Κάδνο απνξξηκκάησλ δηπιόο  

Ο κεηαιιηθφο δηπιφο επηζηήινο απνξξηκκαηνδέθηεο ζα δηαζέηεη θάδν  ρσξεηηθφηεηαο 

πεξίπνπ 35 ιίηξσλ, θαηάιιειν γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε ειαθξψλ 

απνξξηκκάησλ δηεξρνκέλσλ πεδψλ θαη ζα θέξεη γιάζηξα κε δηαθνζκεηηθέο 

πξνζζήθεο μχιηλσλ ηκεκάησλ. Δπίζεο ζα δηαζέηεη θπιηλδξηθή ηζηγαξνζήθε 

ρσξεηηθφηεηαο 1 ιίηξνπ πεξίπνπ. Θα είλαη εχρξεζηνη, ιεηηνπξγηθνί θαη επρεξψο 

θαζαξηδφκελνη. Γελ ζα  θαηαζηξέθνληαη εχθνια θαη ζα  ζπκβάιινπλ κε ηελ παξνπζία 

ηνπο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα είλαη θπζηνινγηθά αβιαβείο, αλζεθηηθνί 

ζηε δηάβξσζε, απξφζβιεηνη ζε νμέα θαη ρεκηθέο νπζίεο. Σν άδεηαζκα ηνπ 

απνξξηκκαηνδέθηε ζα επηηπγράλεηαη κε ηελ αθαίξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θάδνπ. 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

Ο θάδνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ δηάηξεηε ιακαξίλα πάρνπο πεξίπνπ 2 ρηι. 

γηα ην θπξίσο ζψκα θαη ηνλ ππζκέλα ηνπ. Σν θπξίσο ζψκα ηνπ ζα  είλαη θπιηλδξηθφ, 

χςνπο πεξίπνπ 50 εθ. θαη δηακέηξνπ πεξίπνπ 32 εθ. θαη ε δηάηξεζε ηνπ ζα  έρεη 

δηάκεηξν πεξίπνπ 2 εθ. Θα δηαζέηεη εζσηεξηθφ θάδν απφ δηάηξεηε ιακαξίλα πάρνπο 

1 ¼ ρηι., χςνπο 50 εθ. θαη δηακέηξνπ 30 εθ. θαη ε δηάηξεζε ηνπ ζα  έρεη δηάκεηξν 6 

ρηι. ην ρείινο ηνπ ζα  δηαζέηεη δχν αλακνλέο θπθιηθνχ ζρήκαηνο Ø 40 ρηι. «πνκπέ» 

γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θάδνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ θαη ηε ζπγθξάηεζε ηεο 

ζαθνχιαο. 

 

Ο θάδνο απνξξηκκάησλ  ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ζηπιίζθν ζηήξημεο θαη 

ην αλψηαην ζεκείν ηνπ είλαη  ζε χςνο 120 εθ. απφ ην έδαθνο.  

ην επάλσ κέξνο ηνπ,  ζα είλαη αλνηθηφο γηα άλεηε ξίςε ειαθξψλ 

απνξξηκκάησλ δηεξρνκέλσλ πεδψλ. Ζ ρσξεηηθφηεηά ηνπ  ζα είλαη 35 ιίηξα έηζη ψζηε 

ζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζήο ηνπ ζηα πεδνδξφκηα, λα κελ δεκηνπξγεί ελφριεζε ζε 

δηεξρφκελνπο πεδνχο.  

  Ο ζηπιίζθνο ζηήξημεο ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζηξαηδαξηζηφ θνηινδνθφ 

80Υ80 ρηι. πάρνπο 3 ρηι.  θαη χςνπο 120 εθ. Ο ζηπιίζθνο ζα  έρεη ζπλνιηθφ χςνο 130 

εθ. ην θάησ άθξν ηνπ ζα  θέξεη δίζθν ζηήξημεο, δηακέηξνπ 25 εθ. θαη πάρνπο 10 ρηι.  

Ζ γιάζηξα ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ δηάηξεηε ιακαξίλα πάρνπο 2 ρηι. 

γηα ην θπξίσο ζψκα θαη ηνλ ππζκέλα ηεο. Σν θπξίσο ζψκα ηεο  ζα είλαη θπιηλδξηθφ, 

χςνπο 50 εθ. θαη δηακέηξνπ 32 εθ. θαη ε δηάηξεζε ηεο ζα  έρεη δηάκεηξν 2 εθ.. Ζ 

γιάζηξα επίζεο  ζα έρεη εζσηεξηθφ θάδν χςνπο 48 εθ. θαη δηακέηξνπ 31 εθ. 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ιακαξίλα πάρνπο 0,6 ρηι. ην ρείινο ηεο ζα  δηαζέηεη 
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εληζρπηηθφ θνξδφλη θαη δχν ρεηξνιαβέο ηνπνζεηεκέλεο αληηθξηζηά. Ζ γιάζηξα ζα  

είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην ζηπιίζθν ζηήξημεο. Ζ δηαηνκή ηνπο ζα  έρεη ζρήκα Π θαη  ζα 

ζπλδέεηαη κε ην δηαθνζκεηηθφ ζηπιίζθν κε δχν βίδεο. Ζ βάζε απηή  ζα επηηξέπεη ηελ 

απαζθάιηζε ηεο ηζηγαξνζήθεο απφ ηελ θιεηδαξηά πνπ θέξεη, κε θιεηδί ηξηγσληθήο 

δηαηνκήο  θαη ην άδεηαζκά ηνπ κε ηελ αθαίξεζε θαη θαηάιιειν ρεηξηζκφ. 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ  ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνχ (βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία 

ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη 

δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα  είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε 

θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα 

αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία  ζα πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε  

ζα είλαη εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο θαη είλαη  

απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή 

άιια βαξέα  κέηαιια) θαη ζα  δίλνπλ κεγάιε αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο καο. 

Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε ζα  πθίζηαληαη επεμεξγαζία 

γηα ηελ απνιαδνπνίεζή ηνπο, ζα αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) 

θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχζδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

Α.6. πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθώλ ζσκάησλ  

Σα πξνζηαηεπηηθά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ  ζα έρνπλ ζρήκα θπιηλδξηθφ χςνπο 1,85 

cm θ 23 πάρνπο 5 cm θαη ην εζσηεξηθφ πιηθφ ηνπο  ζα είλαη αθξψδεο πιαζηηθφ Νν 

20.Ζ εμσηεξηθή ηνπο επέλδπζε ζα  είλαη απφ κνπζακά απηνθηλήησλ βαξέσο ηχπνπ 

θαη έιάρηζηνλ 600 gr/.ηκ .Σ ν πξνζηαηεπηηθφ ζα  πξνζαξκφδεηαη ζηε θνιφλα κε 4 

ηκάληεο κε απηφδεθηε ηαηλία (Velcro)  

Α.7. ζύλζεην όξγαλν ηύπνπ Α  

Σν ζχλζεην φξγαλν  ζα  έρεη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο 8,00Υ6,50 εθ. θαη χςνο  360 εθ. 

θαη ζα  πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

1 ζθάια γηα παηάξη χςνπο 120 εθ. 

4 ηεηξάγσλα παηάξηα χςνπο 120 εθ. (κε ζθέπαζηξν) 

1 εκηθπθιηθή γέθπξα 

1 γέθπξα κε ζρνηληά  

1 γέθπξα ηνχλει 
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1 εκηθπθιηθή αλάβαζε κε ζρνηλί γηα παηάξη χςνπο 120 εθ. 

1 θαηάβαζε ππξνζβέζηε γηα παηάξη χςνπο 120 εθ. 

1 δίρηπ αλαξξίρεζεο γηα παηάξη χςνπο 120 εθ. 

2 ηζνπιήζξεο θπκαηνεηδείο χςνπο 120 εθ. 

4 ηεηξάγσλα ζθέπαζηξα 

3 δεχγε ρεηξνιαβέο 

πξνζηαηεπηηθά πάλει 

ηάπεο γηα ζηξηθψληα 

βάζεηο πάθησζεο 

 

ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΠΑΣΑΡΗ 120 εθ. (κε ηεηξάγσλν ζθέπαζηξν) 

Σν παηάξη 120 εθ. ζα έρεη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο  112X112 X360  εθ. θαη ζα 

απνηειείηαη απφ : 

4  μχιηλεο θνιψλεο δηαζηάζεσλ 9Υ9 εθ. θαη χςνπο 300 εθ. 

4 μχια 9Υ9Υ94 εθ. απφ ηα νπνία αθαηξείηαη θαηά κήθνο θνκκάηη πεξίπνπ 4Υ4Υ94 εθ. 

1 θφληξα πιαθέ Wireness (Αληηνιηζζεηηθφ) ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά ζα δηαζέηεη 

αλάγιπθν αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, ρξψκαηνο θαθέ ζθνχξν. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζα 

είλαη  1X1 εθ. θαη ην πάρνο ηνπ  ζα είλαη 21mm.  

1 ηεηξάγσλν ζθέπαζηξν πνιπαηζπιέλεο πνπ ζα  εθαξκφδεη ζην πάλσ κέξνο ησλ 4 

θνιψλσλ. 

Οη θάζεηεο μχιηλεο θνιψλεο χςνπο 300 εθ. ζα  είλαη ηξππεκέλεο ζε ζεκεία χςνπο 

πεξίπνπ 116 εθ. θαη 117 εθ., ζε θάζε κία απφ ηηο πιεπξέο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

παηάξη, απφ ηε βάζε ηνπο ψζηε εθεί ζα  εθαξκνζηεί ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ. ηηο 

νπέο απηέο  ζα ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθνί πχξνη-δνθίδεο Ø 15 ρηι. κε κήθνο 75 ρηι. ζα 

θέξεη δχν ππνδνρέο δηακπεξνχο πεξηθνριίνπ ζην αληίζηνηρν χςνο ην νπνίν 

ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή ηνπ μχινπ θαη ζα πξνζαξκφδεηαη κε δχν βίδεο 3/8Υ13. Σν 

άλνηγκα ηεο νπήο ηνπ μχινπ ζα  ζθξαγίδεηαη κε ηάπα πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). 

Σν πάησκα ζα απνηειείηαη απφ ηα 4 μχια δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ95 εθ. ζηα νπνία 

ζηεξίδεηαη ην αληηνιηζζεηηθφ (wireness) θφληξα πιαθέ πνπ ζα απνηειεί  ην δάπεδν 

ηνπ παηαξηνχ. 

ΚΑΛΑ ΓΗΑ ΠΑΣΑΡΗ  120 εθ. (γηα ειηθίεο 3 εηψλ θαη άλσ) 

Ζ ζθάια γηα χςνο παηαξηνχ 120 εθ. ζα έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ 95Υ175 εθ. θαη 

κήθνο πξνβνιήο απφ ην παηάξη 115 εθ. ζα απνηειείηαη απφ : 

2 μχια δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 5Υ20Υ170 εθ. 
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5 μχια δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 5Υ20Υ90 εθ. 

5 μχια δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 5Υ6Υ85 εθ. 

Ζ θνππαζηή ηεο ζθάιαο γηα παηάξη 120 εθ. ζα απνηειείηαη απφ : 

2 μχια δηαηνκήο 9Υ9 εθ. χςνπο 130εθ. πεξίπνπ κε πιαζηηθέο ηάπεο ζην άλσ άθξν 

ηνπο. 

2 εηδηθά δηακνξθσκέλα παξαιιειφγξακκα θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηά κε 

εζσηεξηθέο γσλίεο 45ν θαη 135ν πεξίπνπ, εγγεγξακκέλα ζε νξζνγψλην 

παξαιιειφγξακκν πεξίπνπ 110Υ230 εθ. , πάρνπο 18 ρηι. 

Αλάκεζα ζηα 2 μχια δηαζηάζεσλ 20Υ170 εθ. ηνπνζεηνχληαη ηα 5 μχια δηαζηάζεσλ 

5Υ6Υ85 εθ. αλά 20 εθ. Πάλσ ζε απηά εθαξκφδνληαη ηα 5 μχια δηαζηάζεσλ 45Υ20Υ90  

εθ. σο παηήκαηα. 

Ζ θνππαζηή ζα θαηαζθεπάδεηαη σο εμήο: Σα 2 μχια δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ130 εθ. 

ηνπνζεηνχληαη θάζεηα, εθαπηφκελα εμσηεξηθά ηεο ζθάιαο. ε απηά ζηεξεψλνληαη ηα 

παξαιιειφγξακκα απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο, Σν θφληξα πιαθέ ζεκχδαο 

ζηεξεψλεηαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ ζηηο θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ.  

 

 

ΖΜΗΚΤΚΛΗΚΖ ΓΔΦΤΡΑ 

Ζ γέθπξα ζα έρεη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ 200Υ110 εθ. θαη χςνο 95 εθ. θαη ζα 

απνηειείηαη απφ: 

4 θνιψλεο δηαηνκήο 7Υ5Υ95 εθ. πεξίπνπ. 

4 θνπξκπαξηζκέλα μχια δηαηνκήο 5Υ10Υ190 εθ. πεξίπνπ. 

2 θνπξκπαξηζκέλα μχια δηαηνκήο 8Υ10Υ200 εθ. πεξίπνπ. 

2 μχια 9Υ9Υ100 εθ. πεξίπνπ. 

2 θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηά 190Υ75Υ2 εθ. πεξίπνπ. 

10 μχια 4Υ20Υ100 εθ. πεξίπνπ. 

Σν δάπεδν ηεο εκηθπθιηθήο γέθπξαο ζα απνηειείηαη απφ ηα δχν μχια 8Υ10Υ200 θαη 

ηα 2 μχια 9Υ9Υ100 πνπ ζα απνηεινχλ ην πιαίζην ηνπ δαπέδνπ ηεο γέθπξαο. ην 

πιαίζην απηφ  ζα ζηεξεψλνληαη ηα 10 μχια 4Υ20Υ100 πνπ ζα  απνηεινχλ ηα δάπεδν 

ηεο γέθπξαο.  

Οη δχν πιεπξηθέο θνππαζηέο ζα απνηεινχληαη απφ πιαίζην απνηεινχκελν απφ ηα 2 

θνπξκπαξηζηά μχια  5Υ10Υ190  θαη ηεο 2 θνιψλεο 7Υ5Υ95 γηα ηελ θάζε κία θαη ην 

ελδηάκεζν θελφ ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ην ρξσκαηηζηφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο..  
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ΓΔΦΤΡΑ ΜΔ ΥΟΗΝΗΑ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα έρεη ελδεηθηηθφ κήθνο 160 εθ., χςνο 80 εθ. θαη ζα  απνηειείηαη 

απφ : 

1 ηεκ. μχιν (βάζε) δηαζηάζεσλ 160Υ14Υ8 εθ. κε κφξζα πξνζαξκνγήο 

2 ηεκ. μχια δηαζηάζεσλ 170Υ12Υ5 εθ. 

4 ηεκ. μχια θπιηλδξηθά Ø90 ρη. Υ 70 ρηι. χςνο 

4 ηεκ. βίδεο 8 ρηι. Υ 240 ρηι. 

5 ηεκ. ζπξκαηφζρνηλα Ø 16 ρηι. επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κήθνπο 190 

εθ. πνπ ζα  θέξνπλ πξνζαξκνζκέλεο ζηα άθξα ηνπο 10 ηεκ. βίδεο 3/8Υ90 ρηι. 

4 ηεκ. ζπξκαηφζρνηλα Ø 16 ρηι. επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κήθνπο 80 εθ. 

πνπ ζα  θέξνπλ πξνζαξκνζκέλεο ζηα άθξα ηνπο 8 ηεκ. βίδεο 3/8Υ90 ρηι. 

4 ηεκ. ζπξκαηφζρνηλα Ø 16 ρηι. επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κήθνπο 150 

εθ.  

8 ηεκ. ζπλδέζκνπο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) ζρήκαηνο «Σ» Ø 32 ρηι. 62Υ65 ρηι. 

20 ηεκ. θιηπ ζπλδέζκνπο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) δηαζηάζεσλ 38 ρηι.Υ50 ρηι. 

8 ηεκ. ηάπεο αζθαιείαο πνιππξνππιελίνπ 

18 ηεκ. ειεθηξνγαιβαληζκέλα παμηκάδηα αζθαιείαο 3/8 

4 ηεκ. ειεθηξνγαιβαληζκέλα παμηκάδηα αζθαιείαο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα  ελψλεη ηηο δχν βάζεηο ησλ παηαξηψλ δηα κέζσ ηνπ μχινπ 

(βάζε γέθπξαο) δηαζηάζεσλ 160Υ15Υ8 εθ. κε κφξζα 3 εθ. ην νπνίν θέξεη δηακπεξείο 

νπέο θαηά κήθνο ηεο δνθνχ αλά 25 εθ. Σα ζπξκαηφζρνηλα Ø 16 κήθνπο 190 εθ.ζα  

πεξλνχλ δηα κέζσ ηεο βάζεο (ην θέληξν κήθνπο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ είλαη επί ηεο 

βάζεο) θαη ζα  εθαξκφδνληαη ζηηο δχν θνππαζηέο δηαζηάζεσλ 170Υ12Υ5 εθ. πνπ ζα  

θέξνπλ ζηα άθξα ηνπο 10 πξνζαξκνζκέλεο βίδεο 3/8Υ90 ρηι. κε 10 ηεκ. παμηκάδηα 

αζθαιείαο θαη θαιχπηνληαη κε 10 ηεκ. ηάπεο αζθαιείαο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ).  

Σα άθξα ησλ δνθψλ (θνππαζηέο) δηαζηάζεσλ 170Υ12Υ5  εθ. ζα  εθαξκφδνληαη επί 

ησλ θάζεησλ δνθψλ ησλ παηαξηψλ κε ελδηάκεζα ηα 4 ηεκ. θπιηλδξηθά μχια Ø 90 

ρηι.Υ70 ρηι. χςνο κε 4 ηεκ. βίδεο ειεθηξνγαιβαληζκέλεο 8 ρηι.Υ240 ρηι. νη νπνίεο 

θέξνπλ ζηα δχν άθξα ηνπο 8 ηεκ. ηάπεο αζθαιείαο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). 

Σα 4 ηεκ. επελδπκέλσλ κε ζπξκαηφζρνηλν πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) Ø 16 κήθνπο 152 

εθ.ζα  ζπλδένληαη κε ηα 5 ζπξκαηφζρνηλα Ø 16 θαη κήθνπο 192 εθ. κε 8 ηεκ. «Σ» 

πνιππξνππιελίνπ Ø 32 ρηι.  62 ρηι.Υ65 ρηι. ζηα άθξα ηνπο θαη ελδηάκεζα κε 20 ηεκ. 

ζπλδέζκνπο πνιππξνππιελίνπ δηαζηάζεσλ 38 ρηι.Υ50 ρηι. 
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Σα 4 ηεκ. επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην ζπξκαηφζρνηλα Ø 16 κήθνπο 82 εθ.  ζα 

θέξνπλ ζηα 2 άθξα ηνπο 4 ηεκ. πξνζαξκνζκέλεο βίδεο 3/8Υ90 ρηι. κε 4 παμηκάδηα 

αζθαιείαο θαη  ζα θαιχπηνληαη κε ηάπεο αζθαιείαο πνιππξνππιελίνπ. 

ΣΟΤΝΔΛ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΖ 

Σν ηνχλει ζα έρεη ελδεηθηηθά κήθνο 100 εθ. θαη εζσηεξηθφ άλνηγκα Ø770 ρηι. Φέξεη 

δχν πάλει πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηα παηάξηα πιάηνπο 90 εθ. 

θαη χςνπο 105 εθ.  

 Θα θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο θνξκαξηζκέλε ζε 

θαινχπηα.  Θα θνξκάξεηαη απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε 

(polyethylene) κε ζηαζεξνπνηεηέο ελάληηα ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζα  

παξέρνπλ αληηζηαηηθή (ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ)  πξνζηαζία.  

Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ είλαη κε ηνμηθφ,  ζα ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή 

εθρχιηζε ηνπ θνξκαξίζκαηνο. Θα είλαη   κνλνθφκκαηε θαη ζα θέξεη επίζεο 

κνλνθφκκαην θάιπκκα πξνζηαζίαο απφ ην ίδην πιηθφ, γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ   

ΖΜΗΚΤΚΛΗΚΖ ΑΝΑΒΑΖ ΜΔ ΥΟΗΝΗ (γηα παηάξη χςνπο 120 εθ.) 

Ζ θακπχιε αλάβαζε κε ζρνηλί ζα έρεη πιάηνο 90 εθ. θαη κήθνο ηφμνπ 160 εθ. θαη ζα 

απνηειείηαη απφ : 

10 ηεκ. μχια δηαζηάζεσλ 95Υ15Υ4,5 εθ. δάπεδν παηαξηνχ 

2 ηεκ. θνπξκπαξηζκέλα – ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηή 

δηαζηάζεσλ 160Υ18Υ2 εθ. 

3 ηεκ. μχια δηαζηάζεσλ 95Υ10Υ5 εθ. 

1 ηεκ. μχιν δηαζηάζεσλ 95Υ9Υ9 εθ. 

2 θνπξκπαξηζκέλεο – ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο ζσιήλεο 1 ¼ " πάρνπο 3 ρηι. θαη κήθνπο 

2,5 κ. 

2 ηεκ. ζσιήλα ½ " πάρνπο 3 ρηι. κήθνπο 90 εθ. 

2 ηεκ. ιάκεο 150Υ4Υ0,5 εθ. 

1 ηεκ. ζπξκαηφζρνηλν αζθαιείαο επελδπκέλν κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κήθνπο 2 κ. 

Ø16 ρηι. 

2 ηεκ. κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη Μ12 κήθνπο 24 εθ. 

Ζ εκηθπθιηθή αλάβαζε κε ζρνηλί θέξεη ζην θάησ κέξνο ηεο κεηαιιηθή βάζε 

απνηεινχκελε απφ δχν θνπξκπαξηζκέλνπο ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο κεηαιιηθνχο 

ζσιήλεο 1 ¼ " Υ 250 εθ. κε ηηο ιάκεο 150Υ4Υ0,4 εθ. (ε θάζε κία ιάκα είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζε θάζε ζσιήλα θαηά κήθνο ηεο γηα βάζε – πάηεκα)  ζα 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο δηακέζνπ ησλ 2 ζσιήλσλ 90Υ½ " Υ0,16 εθ.   
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Σα δχν άθξα ηεο βάζεο – αληεξίδαο ζα  παθηψλνληαη ζην έδαθνο. Σν επάλσ άθξν 

ηεο  ζα εθαξκφδεηαη ζην παηάξη 120 εθ.  Ζ βάζε ζηελ επάλσ επηθάλεηά ηεο  ζα θέξεη 

ηα δχν ηνμνεηδή θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηή (θνππαζηέο βξαρίνλεο ζην 

ζεκείν εθαξκνγήο ησλ δχν θνπξκπαξηζκέλσλ ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο κεηαιιηθψλ 

ζσιήλσλ ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηα 10 ηεκ. μχια 95Υ15ρ5 εθ. γηα ηε 

δεκηνπξγία πεηζψκαηνο δαπέδνπ. 

ην θάησ άθξν ηνπ πεηζψκαηνο θαη ελδηάκεζα εθαξκφδνληαη ηα 3 ηεκ. μχια 95 

Υ10Υ5 εθ. σο βνεζήκαηα γηα ηελ αλάβαζε. Σν ηεκάρην ηνπ μχινπ 95  Υ9Υ9 εθ. 

εθαξκφδεηαη νξηδφληηα ελδηάκεζα ζηηο θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ . ην θέληξν ηνπ θαη 

απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά  ζα εθαξκφδεηαη ν έλαο κεηαιιηθφο ζχλδεζκνο Μ12Υ24 

εθ. πνπ ζα  θέξεη ηε κία άθξε ηνπ επελδπκέλνπ κε πνιππξνππιέλην ζπξκαηφζρνηλν 

κήθνπο 200 εθ. Ø 16 ρηι. θαη ε άιιε άθξε ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ ζα  εθαξκφδεηαη 

δηακέζνπ ηνπ ζπλδέζκνπ Μ12Υ24 εθ. ζην ηξίην βνεζεηηθφ μχιν πάηεκα 95Υ10Υ5 εθ. 

Σν ζπξκαηφζρνηλν  ζα πξέπεη λα είλαη ηελησκέλν θαη λα κε δεκηνπξγεί ζειηέο γηα 

απνθπγή παγίδεπζεο ησλ παηδηψλ. ηελ είζνδν ηνπ παηαξηνχ εθαξκφδνληαη δχν 

ρεηξνιαβέο αζθαιείαο. 

ΚΑΣΑΒΑΖ – ΠΤΡΟΒΔΣΖ (γηα παηάξη χςνπο 120 εθ.) 

Ζ δξαζηεξηφηεηα θαηάβαζε – ππξνζβέζηεο ζα απνηειείηαη απφ έλα γαιβαληζκέλν 

κεηαιιηθφ έιαζκα ζεξκήο εμέιαζεο δηαηνκήο Ø 32 ρηι. θαη χςνπο 300 εθ.  

Σν πάλσ ηκήκα πνπ ζα  θέξεη γαιβαληζκέλν κεηαιιηθφ έιαζκα ζεξκήο εμέιαζεο 

δηαηνκήο Ø 32 ρηι. θαη πάρνπο 3 ρηι. ζρήκαηνο ειιεηπηηθνχ «Π» κήθνπο 

πξνζαξκνγήο 95  εθ. κε αλακνλέο πξνζάξηεζεο ζηηο θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ . ην 

θάησ ζεκείν θαη επί ηνπ δαπέδνπ ηνπ παηαξηνχ  ζα εθαξκφδνληαη 2 ηεκ. ρεηξνιαβέο 

αζθαιείαο. 

ΓΗΥΣΤ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ (γηα παηάξη 120 εθ.) 

Σν  δίρηπ αλαξξίρεζεο  ζα απνηειείηαη απφ: 

3 ζπξκαηφζρνηλα επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ),  δηαηνκήο 16 ρηι. θαη κήθνπο 

160 εθ. 

5 ζσιελσηνχο βξαρίνλεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) κε αλακνλέο δηαηνκήο 27 ρηι. θαη 

κήθνπο 43  εθ. 

3 ζεξκνγαιβαληζκέλνπο ζπλδέζκνπο Μ8. 

3 ζεξκνγαιβαληζκέλα λαπηηθά θιεηδηά Μ6. 

1 κεηαιιηθή βάζε ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο πνπ  ζα θέξεη 3 πεξηθφριηα αλακνλήο 

ζπλδέζκσλ ζηε θνξπθή ηνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππνεδάθηα ηνπνζέηεζε. Θα  

είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζε ζρήκα «Π» κε πιάηνο 43 εθ. θαη χςνο 65 εθ. 

Σα ηξία επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην ζπξκαηφζρνηλα  ζα ζπλδένληαη κε ηνπο 5 

ζσιελσηνχο βξαρίνλεο πνιππξνππιελίνπ (ζθαιηά) δηα κέζσ ησλ αλακνλψλ ηνπο θαη 

ζα  ηνπνζεηνχληαη αλά δηαζηήκαηα. Σν πξψην ζθαιί ζε χςνο 40 εθ. απφ  ηελ 





38 
 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηα ππφινηπα κε δηάθελν 23 εθ. κεηαμχ ηνπο. Σα άλσ άθξα 

ησλ ηξηψλ ζπξκαηφζρνηλσλ  ζα ζπλδένληαη ζην παηάξη κε ηνπο ζπλδέζκνπο Μ10.  

ηα θάησ άθξα ηνπο ηα ζπξκαηφζρνηλα κε ηε κεηαιιηθή βάζε «Π» δηα κέζσ ησλ 

λαπηηθψλ θιεηδηψλ, ε νπνία βάζε  ζα ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ εδάθνπο κε πάθησζε. 

Σν δίρηπ αλαξξίρεζεο ζα  εθαξκφδεηαη ζην πιεπξηθφ ζεκείν ηνπ παηαξηνχ πνπ θέξεη 

δχν κεηαιιηθέο ρεηξνιαβέο αζθαιείαο. 

 

ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΔΤΘΔΗΑ ΚΤΜΑΣΟΔΗΓΖ 120 εθ. 

Ζ επζεία θπκαηνεηδήο ηζνπιήζξα ζα έρεη χςνο 120 εθ. πεξίπνπ θαη κήθνο πξνβνιήο 

απφ ην παηάξη 220 εθ.  

Θα θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο ζε θαινχπηα. Θα  

απνηειείηαη απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε (polyethylene) θαη κε 

πξνζζήθε πιηθψλ πνπ ζα  παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη 

θαηά ηεο δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ.  

Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ ζα  είλαη κε ηνμηθφ,  ζα ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή 

εθρχιηζε ηνπ θνξκαξίζκαηνο. Θα είλαη κνλνθφκκαηε θαη ζα ηνπνζεηείηαη κε 

κνλνθφκκαην θάιπκκα πξνζηαζίαο (Hood) απφ ην ίδην πιηθφ, γηα ηελ πξνζηαζία θαηά 

ηεο πηψζεηο   

 

 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ (hood) 

Σν πξνζηαηεπηηθφ εηζφδνπ ηεο ηζνπιήζξαο ζα  ππνρξεψλεη ηα παηδηά λα θεχγνπλ ζε 

θαζηζηή ζέζε, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Θα έρεη χςνο 110 εθ., πιάηνο 90 εθ. θαη 

πιάηνο 10εθ. πεξίπνπ.  

Θα θαηαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο ζε θαινχπηα. Θα  

απνηειείηαη απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε (polyethylene) θαη κε 

πξνζζήθε πιηθψλ πνπ ζα  παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη 

θαηά ηεο δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ.  

Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ ζα είλαη κε ηνμηθφ, ζα ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή 

εθρχιηζε ηνπ θνξκαξίζκαηνο.  

 

ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΚΔΠΑΣΡΟ 

Σν ηεηξάγσλν ζθέπαζηξν ζα έρεη δηαζηάζεηο  120Υ120Υ70 εθ. πεξίπνπ θαη κήθνο 

απφ θέληξν νπήο ζε θέληξν νπήο θάζε πιεπξάο 103εθ.  

Σν ζθέπαζηξν ζα  θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο 

θνξκαξηζκέλν ζε θαινχπηα. Θα  θνξκάξεηαη απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο 

πνιπαηζπιέλε (polyethylene) θαη κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ ζα  παξέρνπλ πξνζηαζία 

απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη θαηά ηεο δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. 
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Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ  ζα είλαη κε ηνμηθφ, ζα  ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή 

εθρχιηζε ηνπ θνξκαξίζκαηνο  

 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ-ΠΑΝΔΛ 

Σν πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην ζα έρεη δηαζηάζεηο 90Υ100Υ6 εθ. πεξίπνπ. Απνηειείηαη: 

2 μχιηλεο θνιψλεο  4Υ6Υ100 εθ. πεξίπνπ. 

1 θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηή 90Υ90Υ2 εθ. πεξίπνπ. 

Αλάκεζα ζηηο θνιφλεο  ζα ηνπνζεηείηαη ην θφληξα πιαθέ ζεκχδαο, δηαζηάζεσλ 

90Υ90Υ2 εθ.. Σν πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην ζα  ηνπνζεηείηαη ζε επίπεδν πάλσ απφ ην 

πάησκα ηνπ παηαξηνχ θαη ζα ζπγθξαηείηαη ζηηο θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ. 

 

ΥΔΗΡΟΛΑΒΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Οη ρεηξνιαβέο αζθαιείαο ζα  είλαη κεηαιιηθέο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο θάζεηεο 

ζηνίρηζεο αλά δχν, κε ηελ εζσηεξηθή θνπξκπαξηζκέλε ζην πάλσ ζεκείν. Θα  θέξεη 

κεηαιιηθή ιάκα ζηήξημεο ζην θάησ ζεκείν ηεο θαη ζεκείν ζηήξημεο ζην άλσζελ 

ηκήκα.Θα  είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζσιήλα Φ 33 ρηι. κε χςνο 80 εθ. πεξίπνπ. 

Αθνχ ππνζηνχλ επεμεξγαζία γηα ηελ απνιίπαλζή ηνπο ζα επηθαιχπηνληαη κε 

polyzinc (ςεπδάξγπξν) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα. 

Οη ρεηξνιαβέο αζθαιείαο ζα  ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία ησλ παηαξηψλ πνπ δελ ζα  

ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά (πάλει, θάγθεια θιπ) εηζφδνπ – εμφδνπ. 

 

ΒΑΔΗ ΠΑΚΣΧΖ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα  ζα 

δηαζέηεη κηα βάζε πάθησζεο. 

Ζ βάζε πάθησζεο ζα  απνηειείηαη απφ ην ζσιήλα πάθησζεο Φ 60 ρηι. πάρνπο 3 

ρηι. θαη κήθνπο 80 εθ. γαιβαληζκέλε βαξέσο ηχπνπ πνπ  ζα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο, κηα θιάληδα Φ 80 ρηι. πάρνπο 4 ρηι. 

πεξίπνπ, πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζηε θάησ πιεπξά ηεο μχιηλεο θνιψλαο θαη κηα 

κεηαιιηθήο ξάβδνο Φ 22 ρηι. 25 εθ. κήθνπο, πνπ  ζα εηζέξρεηαη κέζα ζηελ μχιηλε 

θνιψλα θαη ζα  δηαζέηεη εγθνπέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα ηε ζπγθξάηεζή ηεο ζην 

μχιν κε βίδεο Μ8 40 ρηι. πεξίπνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο βάζεο πάθησζεο ζα  

ειεθηξνζπγθνινχληαη κεηαμχ ηνπο, κε θφιιεζε κεγάισλ κεραληθψλ αληνρψλ. 

ην έδαθνο ζα παθηψλεηαη κφλν ε ζσιήλα πάθησζεο, ε νπνία ζπγθξαηεί ηελ 

θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

 

ΞΤΛΔΗΑ 
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Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή 

μπιεία πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε 

δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα 

ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ (. 

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

 

ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΖΜΤΓΑ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ ΦΗΛΜ ΓΤΟ ΟΦΔΧΝ 

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ  ζα έρνπλ πάρνο πεξίπνπ 18 ρηι. θαη  ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιια μπιείαο πάρνπο έθαζην 1,5 ρηι. ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ 

ηνπο κε ππφ πίεζε ζεξκνθφιιεζε ρξεζηκνπνηψληαο κε ηνμηθέο ξεηίλεο.  Θα θέξνπλ 

θαη απφ ηηο δχν φςεηο εηδηθφ έγρξσκν θηικ ζηα νπνία δελ  ζα έρνπλ πξνζαξηεζεί 

ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο πνπ  ζα πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια 

βαξέα κέηαιια. Σν έγρξσκν θηικ  ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο.   

 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ ζα  έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα 

εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα  είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

ησλ παηδηψλ. 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ  ζα έρεη πξνεγεζεί 

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη 

δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα  είλαη επαξθείο γηα λα 

παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία ζα  έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο. 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία ζα  πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε λα  είλαη 

εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο 

ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε ζα  πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   
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απνιαδνπνίεζή ηνπο,  ζα αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη 

έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

Οη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νξγάλνπ θαη ηνπ 

ρψξνπ αζθάιεηαο πνπ απαηηεί. Σν φξγαλν δελ κπνξεί λα είλαη πην κηθξφ απφ ην 

απαηηνχκελν θαη δελ κπνξεί λα έρεη πην κεγάιν απαηηνχκελν ρψξν αζθάιεηαο απφ 

ηνλ απαηηνχκελν ρψξν πνπ πξνβιέπεη ε αζθαιήο ρσξνζέηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παηδηθήο ραξάο πξνθεηκέλνπ λα ραίξεη πηζηνπνίεζεο.  

Ηιηθία ρξήζηε 1,5+ εηψλ 

Διάρηζηε ρσξεηηθόηεηα: 7-10ρξήζηεο 

Α.8. Μύινο κε κεηαιιηθά θαζίζκαηα  

Μχινο λένπ ηχπν πνπ ζα έρεη  ελδεηθηηθή δηαζηάζεηο: δηάκεηξν 200 cm θαη χςνο 100 

cm πνπ  ζα  παξέρεη κεγάιε αζθάιεηα θαη ζα  είλαη θαηάιιεινο γηα λήπηα θαη παηδηά 

θάζε ειηθίαο.  

 Θα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά: Σε βάζε θαη ην πεξηζηξεθφκελν κέξνο.  

 Βάζε: Θα  είλαη ραιχβδηλνο άμνλαο δηακέηξνπ 50 mm κε κήθνο 120 cm. ην 

επάλσ κέξνο ζα  ππάξρεη παηνχξα δηακέηξνπ 45 mm γηα ηελ ππνδνρή δχν 

ξνπιεκάλ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 100 mm. ην θάησ κέξνο ζα  ζπγθνιινχληαη 

ζσιήλεο (ηδηλέηηα), γηα θαιχηεξε ζηαζεξνπνίεζε θαηά ηελ πάθησζε.  

 Πεξηζηξεθόκελν κέξνο:  Θα απνηειείηαη απφ δηάηξεην ραιχβδηλν άμνλα 

εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 114 mm, κε κήθνο 70 cm. Δζσηεξηθά ζα  έρεη δπν 

παηνχξεο δηακέηξνπ 100 mm ζηηο νπνίεο  ζα εδξάδνπλ ηα ξνπιεκάλ.  Θα 

πξνζαξκφδεηαη ζηνλ άμνλα ηεο βάζεο. Σν πάησκα  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

απφ ιακαξίλα πάρνπο 3 ρηι., ζα  έρεη δηάκεηξν 200 cm θαη ζα  ζπγθνιιάηαη  

ζε κεηαιιηθφ πιαίζην απφ ζσιήλα Ø2". Πεξηκεηξηθά θαη επάλσ απφ ην 

πάησκα, ζα  ηνπνζεηνχληαη δχν θαζίζκαηα απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο 

ρξσκαηηζηφ κεγάιεο αληνρήο πνπ ζηηο πιάηεο ηνπο ζα  ππάξρνπλ 

πξνζηαηεπηηθά θάγθεια απφ ζσιήλα Ø 1". Σα θαζίζκαηα  ζα είλαη βηδσκέλα 

ην έλα απέλαληη απφ ην άιιν -δεκηνπξγψληαο δχν εηζφδνπο ζην κχιν- ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλν ζεκείν ηνπ θάγθεινπ . Ζ πεξηζηξνθή ζα  γίλεηαη απφ ηα 

παηδηά πνπ ζα  βξίζθνληαη επάλσ ζην κχιν κε ηε βνήζεηα ηηκνληνχ δηακέηξνπ 

60 εθ. θαηαζθεπαζκέλνπ απφ ζσιήλα Ø ½".   

Οη ζσιήλεο πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη βαξέσο ηχπνπ (πάρνο 

ηνηρσκάησλ ηνπιάρηζηνλ 2 mm). Ζ ιίπαλζε ησλ ξνπιεκάλ ζα  γίλεηαη απφ 

γξαζαδφξν πνπ ππάξρεη ζηνλ πεξηζηξεθφκελν άμνλα.  

ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΗΜΤΓΑ ΥΡΧΜΑΣΙΣΗ  

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ ζα έρνπλ πάρνο 18 ρηι. πεξίπνπ θαη ζα  είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιια μπιείαο πάρνπο 1,5 ρηι. έθαζην ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ 

ηνπο ππφ πίεζε κε ζεξκνθφιιεζε ρξεζηκνπνηψληαο ξεηίλεο θαηλνιηθήο βάζεο κε 

ηνμηθέο.  Θα είλαη βακκέλα κε πδαηνδηαιπηά ρξψκαηα ζηα νπνία δελ ζα  έρνπλ 

πξνζαξηεζεί ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο πνπ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, 
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θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Σα ρξψκαηα επίζεο ζα  είλαη κεγάιεο αληνρήο ζε 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.   

 Ζ πνηφηεηα ηνπ θφληξα πιαθέ  ζα είλαη ηέηνηα ψζηε δελ ζα  ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πξηλ ηε βαθή, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηνθάξηζκα  

ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζα  έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Θα  πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ ζα  έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο 

ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ 

εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα  θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα  είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

ησλ παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ  ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνχ (βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ)  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ ζα  έρεη πξνεγεζεί 

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη 

δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα  είλαη επαξθείο γηα λα 

παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία ζα  έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα πθίζηαληαη 

επεμεξγαζία γηα ηελ απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc 

(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

 

ΠΑΚΣΧΗ 

Γηα ηελ πάθησζε ησλ εμνπιηζκψλ αθνινπζείηαη ε θάησζη δηαδηθαζία : 

ην ζεκείν απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ε θνιψλα αλνίγεηαη ιάθθνο 

βάζνπο 60εθ. πεξίπνπ θαη δηακέηξνπ 60εθ.  ηε ζπλέρεηα αθνχ ηνπνζεηεζεί κέζα ε 

θνιψλα, ζα ζηεξεσζεί θαη ζα παθησζεί ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 10εθ. απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζχκθσλα κε ηα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπνπ θαη θαιχπηεηαη κε ην έδαθνο. 

ην έδαθνο παθηψλνληαη κφλν  ε βάζε πάθησζεο, ε νπνία ζπγθξαηεί ηελ 

θαηαζθεπή ζε απφζηαζε πεξίπνπ 10 εθ. απφ ην έδαθνο. 

 

Α.9. ηδηπάθη ειαηεξίσλ  
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Σν ηδηπ ειαηεξίσλ έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 250Υ105 εθ. θαη χςνο 

165εθ. θαη απνηειείηαη ελδεηθηηθά απφ : 

 2 ηεκ. απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ ζε ζρήκα απηνθηλήηνπ κε κεγάια 

αλνίγκαηα. Γηαζηάζεσλ 250 Υ 130.  

 1 ηεκάρην θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ δηαζηάζεσλ 60Υ100 εθ (θαπφ). 

 1 ηεκάρην θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ δηαζηάζεσλ 55Υ100 εθ (κάζθα). 

 1 ηεκάρην θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ δηαζηάζεσλ 70Υ100 εθ (πίζσ 

θνκκάηη). 

 1 ηεκάρην θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ δηαζηάζεσλ 240Υ100 εθ 

αληηνιηζζεηηθφ γηα δάπεδν ηνπ ηδηπ. 

 2 ηεκάρηα αληηνιηζζεηηθφ θφληξα πιαθέ δηαζηάζεσλ 80 Υ 100 εθ. (πάησκα). 

 1 ηεκάρην θφληξα πιαθέ ζεκχδαο  δηαζηάζεσλ 110 Υ 100 εθ. (νξνθή). 

 4 ηεκ. μχιηλα θαζίζκαηα κήθνπο 100 εθ., πιάηνπο 30 εθ. θαη χςνπο 60 εθ. 

θαηαζθεπαζκέλν απφ μπιεία πάρνπο 4 εθ. 

 1 ηεκ. θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ θπθιηθφ δηαηνκήο 30 εθ. θαη πάρνπο 2 

εθ. (ηηκφλη). 

 4 ηεκ. θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ δηαζηάζεσλ 80Υ15 εθ αληηνιηζζεηηθφ 

γηα επθνιία ζηελ αλάβαζε ηνπ νξγάλνπ. 

 1 κεηαιιηθή ρεηξνιαβή απφ ζσιήλα Φ 1’’ θαη κήθνπο 90 εθ. 

 4 ειαηήξηα  θαη δχν κεηαιιηθέο βάζεηο.  

 4 ηεκ. πιαζηηθνχ θπθιηθνχ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 40 εθ. θαη πάρνπο 2 εθ. (ξφδεο).  

 ηάπεο γηα ζηξηθψληα. 

 Σν ηδηπ  ζα  θαηαζθεπάδεηαη απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 2 εθ., ζα  

απνηειείηαη απφ δχν πιατλά, ηα νπνία ζα είλαη δηακνξθσκέλα ζε ζρήκα 

απηνθηλήηνπ αθήλνληαο δχν αλνίγκαηα – πφξηεο ψζηε νη ρξήζηεο ζα  κπνξνχλ λα 

θάζνληαη ζε δχν θαζίζκαηα ηα νπνία  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζχλζεηε 

μπιεία. Σν πάησκα ηνπ απηνθηλήηνπ ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θφληξα πιαθέ 

ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ αληηνιηζζεηηθφ Απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν ην θαπφ εκπξφο, πίζσ θαη κάζθα.  

 ηελ εκπξφζζηα φςε ζα  ηνπνζεηνχληαη θπθιηθά θφληξα πιαθέ ζεκχδαο 

ζρεκαηίδνληαο ηα κπξνζηηλά θψηα πνπ ζα  ζηεξεψλνληαη κε βίδεο πνπ  ζα 

ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ηάπεο πνιππξνππιελίνπ γηα αζθάιεηα. 

 ην εζσηεξηθφ ηνπ  ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ηηκφλη απφ έλα θνκκάηη θφληξα πιαθέ 

ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ θπθιηθνχ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 30 εθ. θαη πάρνπο 2 εθ. 

 Σν ειαηήξην ηεο ηαιάλησζεο  ζα έρεη χςνο 38 εθ. θαη  ζα ηνπνζεηείηαη ζην θάησ 

κέξνο ηνπ θαζίζκαηνο. Κάησ απφ ηα ειαηήξηα ζα  ππάξρνπλ 2 κεηαιιηθέο βάζεηο 

δηαζηάζεσλ 30Υ80 θαη πάρνπο 2 εθ.  

 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα δηαζέηεη 

κηα βάζε πάθησζεο. 

Ζ βάζε πάθησζεο απνηειείηαη απφ ην ζσιήλα πάθησζεο Ø 60 ρηι. πάρνπο 3 ρηι. θαη 

κήθνπο 80 εθ. γαιβαληζκέλε βαξέσο ηχπνπ, κηα θιάληδα Ø 80 ρηι. πάρνπο 4 ρηι. 

πεξίπνπ, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηε θάησ πιεπξά ηεο μχιηλεο θνιψλαο θαη κηα κεηαιιηθήο 

ξάβδνο Ø 22 ρηι. 25 εθ. κήθνπο, πνπ ζα  εηζέξρεηαη κέζα ζηελ μχιηλε θνιψλα θαη ζα  

δηαζέηεη εγθνπέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα ηε ζπγθξάηεζή ηεο ζην μχιν κε βίδεο 

Μ8 40 ρηι. πεξίπνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο βάζεο πάθησζεο ζα 

ειεθηξνζπγθνινχληαη κεηαμχ ηνπο, κε θφιιεζε κεγάισλ κεραληθψλ αληνρψλ. 
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ην έδαθνο ζα παθηψλεηαη κφλν ε ζσιήλα πάθησζεο, ε νπνία ζπγθξαηεί ηελ 

θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ  

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή 

μπιεία πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε 

δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα 

ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  

εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία 

ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη 

δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε 

θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα 

αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη 

εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο 

ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   

απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

Α.10. μύιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ ειαηεξίνπ  
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Ζ ηξακπάια ηεζζάξσλ ζέζεσλ λεπίσλ  ζα έρεη ελδεηθηηθά δηαζηάζεηο 110Υ110 εθ. 

θαη χςνο 50 εθ. πεξίπνπ. Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ  ζα απνηειεί θαη ηνλ θνξκφ - βάζε 

γηα ηελ αλάβαζε ησλ παηδηψλ ζα  είλαη απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ ζε 

ζρήκα σνεηδέο ζηαπξνχ κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο πάρνπο 35 ρηι. 

 Θα θέξεη ζην θέληξν ηνπ έλα θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ Ø 395 ρηι. πάρνπο 

20 ρηι. θπθιηθήο κνξθήο θαη  ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε. 

Θα θέξεη ζην θέληξν ηνπ θπθιηθφ έιαζκα ζεξκήο εμέιαζεο Ø 20 ρηι. 

ζηεξηδφκελν ζε ηέζζεξηο αληεξίδεο Ø 315 ρηι. βηδσκέλν κε βίδεο 

ειεθηξνγαιβαληζκέλεο θαη παμηκάδηα. ην θάησ θεληξηθφ ηκήκα ηνπ  ζα θέξεη 

ειαηήξην αζθαιείαο Ø 25 ρηι. κε άλσ θαη θάησ απνζηάηε. 

Σν θάησ ηκήκα ηνπ ειαηεξίνπ ηαιάλησζεο ζα παθηψλεηαη ή  ζα ηνπνζεηείηαη 

ζην έδαθνο (επηεδάθηα ή ππνεδάθηα ηνπνζέηεζε). 

ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΗΜΤΓΑ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ ΦΙΛΜ ΓΤΟ ΟΦΔΧΝ 

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ πνπ ζα  απαηηνχληαη   έρνπλ πάρνο πεξίπνπ 

18 ρηι. θαη ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιια μπιείαο πάρνπο έθαζην 1,5 ρηι. 

ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ππφ πίεζε ζεξκνθφιιεζε ρξεζηκνπνηψληαο κε ηνμηθέο 

ξεηίλεο. Θα θέξνπλ θαη απφ ηηο δχν φςεηο εηδηθφ έγρξσκν θηικ ζηα νπνία δελ ζα  

έρνπλ πξνζαξηεζεί ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο πνπ πεξηέρνπλ κφιπβδν, 

ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Σν έγρξσκν θηικ  ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο 

ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.   

 

 

ΒΑΔΗ ΠΑΚΣΧΖ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα ζα  

δηαζέηεη κηα βάζε πάθησζεο. 

Ζ βάζε πάθησζεο ζα  απνηειείηαη απφ ην ζσιήλα πάθησζεο Ø 60 ρηι. πάρνπο 3 ρηι. 

θαη κήθνπο 80 εθ. γαιβαληζκέλε βαξέσο ηχπνπ, κηα θιάληδα Ø 80 ρηι. πάρνπο 4 ρηι. 

πεξίπνπ, πνπ ζα  ηνπνζεηείηαη ζηε θάησ πιεπξά ηεο μχιηλεο θνιψλαο θαη κηα 

κεηαιιηθήο ξάβδνο Ø 22 ρηι. 25 εθ. κήθνπο, πνπ ζα  εηζέξρεηαη κέζα ζηελ μχιηλε 

θνιψλα θαη ζα  δηαζέηεη εγθνπέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα ηε ζπγθξάηεζή ηεο ζην 

μχιν κε βίδεο Μ8 40 ρηι. πεξίπνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο βάζεο πάθησζεο ζα 

ειεθηξνζπγθνινχληαη κεηαμχ ηνπο, κε θφιιεζε κεγάισλ κεραληθψλ αληνρψλ. 

ην έδαθνο ζα παθηψλεηαη κφλν ε ζσιήλα πάθησζεο, ε νπνία ζπγθξαηεί ηελ 

θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ  

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε 

αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε 
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(ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα 

πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα 

ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  

εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία 

ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη 

δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε 

θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα 

αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη 

εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο 

ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   

απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

Α.11. μύιηλε θνύληα 4 ζέζεσλ κηθηή  

Ζ θνχληα ηεζζάξσλ ζέζεσλ κηθηή  ζα έρεη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο : χςνο 210 εθ. θαη 

πιάηνο 565 εθ. πεξίπνπ θαη  ζα απαηηείηαη δψλε αζθαιείαο 750Υ650 εθ πεξίπνπ Θα. 

απνηειείηαη απφ δχν νξηδφληηνπο δνθνχο κεηαιιηθνχο ζεξκήο εμέιαζεο δηαηνκήο Ø 

2,5" θαη κήθνπο 260 εθ. έθαζηνο, νη νπνίνη ζα  θαηαιήγνπλ ζε θάζε άθξν ζε θιάληδα 

πάρνπο 8 ρηι. πεξίπνπ ηξαπεδνεηδνχο κνξθήο, έμη θεθιηκέλνπο δνθνχο ζηήξημεο 

δηαηνκήο 9Υ9 εθ., κήθνπο 220 εθ. πνπ ζα  ζπλδένληαη αλά δχν ζε ζρήκα «Λ» ζε θάζε 

πιεπξά θαη έλα ζηε κέζε ηεο θνχληαο. Γχν θιάληδεο ηξαπεδνεηδνχο κνξθήο φκνηεο 

κε ηηο θιάληδεο πνπ θαηαιήγνπλ νη νξηδφληηεο δνθνί, πάρνπο 3 ρηι. πεξίπνπ ζηα δχν 
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άθξα ηεο θαηαζθεπήο απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά, αληηθξηζηά κε ηεο θιάληδεο 

ζηήξημεο ησλ νξηδφληησλ δνθψλ. 

Οη θιάληδεο ζηα άθξα ηεο νξηδφληηαο δνθνχ  ζα ζπλδένληαη κε ηηο θεθιηκέλνπο δνθνχο 

θαη ηηο θιάληδεο πάρνπο 3 ρηι. κε ηέζζεξεηο βίδεο Μ12Υ35 ρηι. θαη παμηκάδηα 

αζθαιείαο. 

Οη θεθιηκέλνη δνθνί ζηήξημεο 9X9X220εθ.  ζα ελψλνληαη έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη 

έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν κε βάζε 177εθ. θαη κήθνο πιεπξάο 220εθ.  

ηελ νξηδφληηα κεηαιιηθή δνθφ  ζα ηνπνζεηνχληαη ηέζζεξα θνπδηλέηα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο (ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη απφ ηνπο θεθιηκέλνπο δνθνχο).  

Σα θνπδηλέηα ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα θαηά δεχγε αθήλνληαο θελφ (κεηαμχ ηνπ 

δεχγνπο) 55 εθ. θαη απφ ηελ άθξε ηεο θνχληαο 48 εθ. Γηα ηελ έλσζε ηεο αιπζίδαο κε 

ην θνπδηλέην ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη λαπηηθά θιεηδηά, ηα νπνία αζθαιίδνπλ κε παμηκάδη 

αζθαιείαο.  Γηα ηελ έλσζε ηεο αιπζίδαο κε ην θάζηζκα ζηελ άιιε άθξε ηεο 

αιπζίδαο,  ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο λαπηηθά θιεηδηά. 

Ζ θνχληα ζα  δηαζέηεη δχν θαζίζκαηα παίδσλ θαη δχν λεπίσλ.  

Σν επίπεδν θάζηζκα ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαηαζθεπήο, θαηαζθεπαζκέλν εζσηεξηθά 

απφ επίπεδν ραιχβδηλν έιαζκα (91 ρηι.) αλνρήο 345 Μpa (50,000 psi) θαη ζα θέξεη 

κεηαιιηθνχο θνξκαξηζκέλνπο ζπλδέζκνπο νη νπνίνη είλαη δηακέηξνπ 8 ρηι. 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα ηχπνπ 304 κε αλνρή 586 Mpa (85,000 

psi). Ζ εμσηεξηθή θαηαζθεπή ηνπ θαζίζκαηνο ζα  είλαη απφ θνξκαξηζκέλν καιαθφ, 

αλαπαπηηθφ καχξν θανπηζνχθ.  

Θα  είλαη βξαδπθιεγή θαη  ζα παξέρνπλ πςειή αληνρή ελάληηα ζηα δηάθνξα ρεκηθά.  

Να είλαη κε ζηαζεξνπνηεηέο ελάληηα ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη λα  παξέρνπλ 

αληηζηαηηθή πξνζηαζία.       

Σν θάζηζκα αζθαιείαο λεπίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαθξχ αινπκίλην θαη 

επελδπκέλν κε καιαθή επηθάλεηα ιάζηηρνπ-θανπηζνχθ. πλνδεχεηαη απφ αιπζίδα ελ 

ζεξκψ γαιβαληζκέλε θαη  ζα έρεη κέγηζην κήθνο 210 εθ. θαη εηδηθή πιαζηηθή 

επέλδπζε γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ. Σν ελ ιφγσ θάζηζκα ζα παξέρεη 

ηε κέγηζηε αζθάιεηα αθνχ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο. 

 

 

ΒΑΔΗ ΠΑΚΣΧΖ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα  ζα 

δηαζέηεη κηα βάζε πάθησζεο. 

Ζ βάζε πάθησζεο ζα  απνηειείηαη απφ ην ζσιήλα πάθησζεο Ø 60 ρηι. πάρνπο 3 ρηι. 

θαη κήθνπο 80 εθ. γαιβαληζκέλε βαξέσο ηχπνπ, κηα θιάληδα Ø 80 ρηι. πάρνπο 4 ρηι. 

πεξίπνπ, πνπ ζα  ηνπνζεηείηαη ζηε θάησ πιεπξά ηεο μχιηλεο θνιψλαο θαη κηα 

κεηαιιηθήο ξάβδνο Ø 22 ρηι. 25 εθ. κήθνπο, πνπ ζα  εηζέξρεηαη κέζα ζηελ μχιηλε 

θνιψλα θαη ζα  δηαζέηεη εγθνπέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα ηε ζπγθξάηεζή ηεο ζην 
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μχιν κε βίδεο Μ8 40 ρηι. πεξίπνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο βάζεο πάθησζεο ζα 

ειεθηξνζπγθνινχληαη κεηαμχ ηνπο, κε θφιιεζε κεγάισλ κεραληθψλ αληνρψλ. 

ην έδαθνο ζα παθηψλεηαη κφλν ε ζσιήλα πάθησζεο, ε νπνία ζπγθξαηεί ηελ 

θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ  

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή 

μπιεία πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε 

δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα 

ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ 

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  

εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία 

ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη 

δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε 

θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα 

αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη 

εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο 

ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   





49 
 

απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

Α.12. ζύλζεην όξγαλν πνιιαπιώλ δξαζηεξηνηήησλ ηύπνπ Β 

 

Σν ζχλζεην φξγαλν ζα έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 10,00Υ8,00 εθ. 

θαη χςνο 380 εθ. θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

 4 ηεηξάγσλα παηάξηα χςνπο 160 εθ. 

 1 ηεηξάγσλν παηάξη χςνπο 90 εθ. 

 1 ζθάια γηα παηάξη χςνπο 90 εθ. 

 4 ηζνπιήζξεο θπκαηνεηδείο χςνπο 160 εθ. 

 1 θαηάβαζε ππξνζβέζηε χςνπο 160 εθ. 

 1 αλάβαζε δίρηπ χςνπο 160 εθ. 

 1 κεηαιιηθή θακπχιε αλάβαζε χςνπο 160εθ. 

 3 μχιηλεο γέθπξεο κε πξνζηαηεπηηθά πάλει κνξθήο θάζηξνπ 

 πξνζηαηεπηηθά πάλει κνξθήο θάζηξνπ 

 δηαθνζκεηηθέο ζεκαίεο  

 ηάπεο γηα ζηξηθψληα 

 βάζεηο πάθησζεο 

ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΠΑΣΑΡΙ 160 εθ. (ρσξίο ζθέπαζηξν) 

Σν παηάξη 160εθ. ζα έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 112 X112 X 275 εθ. θαη ζα  

απνηειείηαη απφ : 

 4 μχιηλεο θνιψλεο δηαζηάζεσλ 9Υ9 εθ. θαη χςνπο 270 εθ. 

 8 μχια 9Υ9Υ93,5 εθ. απφ ηα νπνία αθαηξείηαη θαηά κήθνο θνκκάηη 4Υ4Υ93,5 

εθ. 

 2 θφληξα πιαθέ Wireness (Αληηνιηζζεηηθφ) ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά δηαζέηεη 

αλάγιπθν αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, ρξψκαηνο θαθέ ζθνχξν. Οη δηαζηάζεηο ηνπ 

είλαη  99X99 εθ. θαη ην πάρνο ηνπ είλαη 21mm.  

Οη θάζεηεο μχιηλεο θνιψλεο χςνπο 270 εθ. ζα  είλαη ηξππεκέλεο ζε ζεκεία 20  

εθ. θαη 21  εθ. θαη 156  εθ. θαη 157 εθ. , αλά δχν ζε θάζε κία απφ ηηο πιεπξέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην παηάξη, απφ ηε βάζε ηνπο ψζηε εθεί λα εθαξκνζηνχλ ηα 2 

παηψκαηα. ηηο νπέο απηέο ζα ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθνί πχξνη-δνθίδεο Ø 15 ρηι. κε 

κήθνο 75 ρηι.  Θα θέξεη δχν ππνδνρέο δηακπεξνχο πεξηθνριίνπ ζην αληίζηνηρν χςνο 

ην νπνίν  ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή ηνπο μχινπ. Θα πξνζαξκφδεηαη κε δχν βίδεο 

3/8Υ13. Σν άλνηγκα ηεο νπήο ηνπ μχινπ  ζα ζθξαγίδεηαη κε ηάπα πνιππξνππιελίνπ 

(ΡΡ). 

Σν πάησκα  ζα απνηειείηαη απφ ηα 4 μχια δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ94  εθ. ζηα 

νπνία  ζα ζηεξίδεηαη ην αληηνιηζζεηηθφ (wireness) θφληξα πιαθέ πνπ ζα  απνηειεί  ην 

δάπεδν ηνπ παηαξηνχ. ηελ θνξπθή ησλ θνιψλσλ  ζα εθαξκφδνληαη θαπάθηα απφ 

πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κε ηάπα απφ πνιππξνππιέλην (ΡΡ) δηαζηάζεσλ 95Υ95Υ60 

ρηι. θαη πάρνπο 4 ρηι. ζρήκαηνο θσληθνχ κε βάζε 30 ρηι. κε θνίιε θνξπθή. 

ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΠΑΣΑΡΙ 90 εθ. (ρσξίο ζθέπαζηξν) 

Σν παηάξη 92εθ. ζα έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 111,5X111,5Υ203 εθ. 
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θαη ζα απνηειείηαη απφ : 

 2 μχιηλεο θνιψλεο δηαζηάζεσλ 9Υ9 εθ. θαη χςνπο 200 εθ. 

 4 μχια 9Υ9Υ93,5 εθ. απφ ηα νπνία  ζα αθαηξείηαη θαηά κήθνο θνκκάηη 

4Υ4Υ93,5 εθ. 

 1 θφληξα πιαθέ Wireness (Αληηνιηζζεηηθφ) ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά  ζα 

δηαζέηεη αλάγιπθν αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, ρξψκαηνο θαθέ ζθνχξν. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ είλαη  100X100 εθ. θαη ην πάρνο ηνπ είλαη 21mm. 

Οη θάζεηεο μχιηλεο θνιψλεο χςνπο 200 εθ ζα . είλαη ηξππεκέλεο ζε ζεκεία 84 

εθ. θαη 85  εθ., ζε θάζε κία απφ ηηο πιεπξέο πνπ ζα  ζπλδένληαη κε ην παηάξη, απφ ηε 

βάζε ηνπο ψζηε εθεί λα εθαξκνζηεί ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ. ηηο νπέο απηέο ζα  

ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθνί πχξνη-δνθίδεο Ø 15 ρηι. κε κήθνο 75 ρηι.  Θα θέξεη δχν 

ππνδνρέο δηακπεξνχο πεξηθνριίνπ ζην αληίζηνηρν χςνο ην νπνίν  ζα ηνπνζεηείηαη 

ζηελ νπή ηνπο μχινπ. Θα  πξνζαξκφδεηαη κε δχν βίδεο 3/8Υ13. Σν άλνηγκα ηεο νπήο 

ηνπ μχινπ ζα  ζθξαγίδεηαη κε ηάπα πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). 

Σν πάησκα ζα  απνηειείηαη απφ ηα 4 μχια δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ94  εθ. ζηα 

νπνία ζηεξίδεηαη ην αληηνιηζζεηηθφ (wireness) θφληξα πιαθέ πνπ ζα  απνηειεί  ην 

δάπεδν ηνπ παηαξηνχ. ηελ θνξπθή ησλ θνιψλσλ ζα  εθαξκφδνληαη θαπάθηα απφ 

πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κε ηάπα απφ πνιππξνππιέλην (ΡΡ) δηαζηάζεσλ 95Υ95Υ60 

ρηι. θαη πάρνπο 4 ρηι. ζρήκαηνο θσληθνχ κε βάζε 30 ρηι. κε θνίιε θνξπθή. 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΗ ΗΜΙΚΤΚΛΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΥΗΗ – ΚΑΛΑ (γηα παηάξη ύςνπο 160 εθ.) 

Ζ δξαζηεξηφηεηα κεηαιιηθή εκηθπθιηθή αλαξξίρεζε γηα παηάξη ελδεηθηηθά 

χςνπο 160 εθ ζα . έρεη κήθνο πεξίπνπ  260 εθ., πιάηνο 105  εθ. θαη χςνο 162 εθ. 

Θα θέξεη δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα ζεξκήο εμέιαζεο δηαηνκήο Ø 32 πάρνπο 3 

ρηι. ησλ νπνίσλ ηα άλσ άθξα ζα εθαξκφδνληαη ζηηο θάζεηνπο δνθνχο ηνπ παηαξηνχ 

θαη ηα θάησ άθξα ηνπ  ζα παθηψλνληαη ζην έδαθνο. 

Θα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ηξεηο βξαρίνλεο – ζθαιηά (ειάζκαηα 

ζεξκήο εμέιαζεο δηαηνκήο Ø 32 πάρνπο 3 ρηι. κήθνπο 99,3 εθ. κήθνο). 

Σν πξψην ζθαιί ζα  βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ην παηάξη πεξίπνπ 25 εθ. θαζψο θαη 

ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε  ζα είλαη 25 εθ. Σν ηξίην ζθαιί ζα έρεη δηάθελν απφ ην 

έδαθνο 40 εθ.  

ηελ είζνδν ηνπ πξνο ην παηάξη  ζα θέξεη έλα δεχγνο ρεηξνιαβέο αζθαιείαο. 

Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηεο ε κεηαιιηθή εκηθπθιηθή αλαξξίρεζε ζα 

πθίζηαηαη επεμεξγαζία γηα λα επηηεπρζεί ε απνιαδνπνίεζή ηεο  θαη  ζα αθνινπζεί κία 

επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα 

polyester. 

ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΣΑΡΙ  90 εθ. 

Ζ ζθάια γηα χςνο παηαξηνχ 90 εθ. έρεη δηαζηάζεηο 90Υ135 εθ. θαη κήθνο 

πξνβνιήο απφ ην παηάξη 90 εθ.Θα  απνηειείηαη απφ : 

 2 μχια δηαζηάζεσλ 5 Υ20Υ135 εθ  

 4 μχια δηαζηάζεσλ  5Υ20Υ85 εθ. 

 4 μχια δηαζηάζεσλ  5Υ6Υ84 εθ. 
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Ζ θνππαζηή ηεο ζθάιαο γηα παηάξη 90 εθ. απνηειείηαη απφ : 

 4 μχια κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο δηαζηάζεσλ 5Υ9Υ90 εθ. 

 2 μχια κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο δηαζηάζεσλ  5Υ9Υ130 εθ. 

 2 εηδηθά δηακνξθσκέλα παξαιιειφγξακκα θφληξα πιαθέ ζεκχδαο 

ρξσκαηηζηά κε εζσηεξηθέο γσλίεο 45ν θαη 135ν πεξίπνπ, εγγεγξακκέλα ζε 

νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν πεξίπνπ 110Υ200 εθ. , πάρνπο 2 εθ. 

Αλάκεζα ζηα 2 μχια δηαζηάζεσλ 20Υ135 εθ. ηνπνζεηνχληαη ηα 4 μχια 

δηαζηάζεσλ 5Υ6Υ85 εθ. αλά 20 εθ. Πάλσ ζε απηά εθαξκφδνληαη ηα 4 μχια 

δηαζηάζεσλ 5Υ20Υ85 εθ. σο παηήκαηα. 

Ζ θνππαζηή θαηαζθεπάδεηαη σο εμήο: Σα 2 μχια δηαζηάζεσλ 5Υ9Υ130 εθ. 

ηνπνζεηνχληαη αληηθξηζηά θαη παξάιιεια πξνο ηα επάλσ. ε απηά βηδψλνληαη, 

θάζεηα ηα 4 δηαζηάζεσλ 5Υ9Υ90 εθ. αλά 2 ζε θάζε πιεπξά. Μεηαμχ ησλ μχισλ ηεο 

ζθάιαο 20Υ135 εθ., ησλ μχισλ  5Υ9Υ160 εθ. θαη ησλ θάζεησλ μχισλ 5Υ9Υ90 εθ. ην 

παξαιιειφγξακκν θελφ ζηελ θάζε πιεπξά ηεο ζθάιαο θαιχπηεηαη απφ θφληξα 

πιαθέ ζεκχδαο.   

 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑΒΑΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗ (γηα παηάξη ύςνπο 160 εθ.) 

Ζ δξαζηεξηφηεηα θαηάβαζε – ππξνζβέζηεο  ζα απνηειείηαη απφ έλα 

γαιβαληζκέλν κεηαιιηθφ έιαζκα ζεξκήο εμέιαζεο δηαηνκήο Ø 32 ρηι. θαη χςνπο 340 

εθ. Σν πάλσ ηκήκα πνπ  ζα θέξεη γαιβαληζκέλν κεηαιιηθφ έιαζκα ζεξκήο εμέιαζεο 

δηαηνκήο Ø 32 ρηι. θαη πάρνπο 3 ρηι. ζρήκαηνο ειιεηπηηθνχ «Π» κήθνπο 

πξνζαξκνγήο 93,5 εθ. κε αλακνλέο πξνζάξηεζεο ζηηο θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ. ην 

θάησ ζεκείν θαη επί ηνπ δαπέδνπ ηνπ παηαξηνχ εθαξκφδνληαη 2 ηεκ. ρεηξνιαβέο 

αζθαιείαο. 

 

ΓΙΥΣΤ ΑΝΑΡΡΙΥΗΗ (γηα παηάξη ύςνπο 140 εθ.) 

Σν δίρηπ αλαξξίρεζεο ζα  απνηειείηαη απφ: 

 3 ζπξκαηφζρνηλα επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ),  δηαηνκήο 16 ρηι. θαη 

κήθνπο 205 εθ. 

 6 ζσιελσηνχο βξαρίνλεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) κε αλακνλέο δηαηνκήο 27 

ρηι. θαη κήθνπο 42,5 εθ. 

 3 ζεξκνγαιβαληζκέλνπο ζπλδέζκνπο Μ8. 

 3 ζεξκνγαιβαληζκέλα λαπηηθά θιεηδηά Μ6. 

 1 κεηαιιηθή βάζε ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο πνπ θέξεη 3 πεξηθφριηα αλακνλήο 

ζπλδέζκσλ ζηε θνξπθή ηνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππνεδάθηα ηνπνζέηεζε. 

Θα  είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζε ζρήκα «Π» κε πιάηνο 43 εθ. θαη χςνο 65 εθ. 

 

Σα ηξία επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην ζπξκαηφζρνηλα ζα ζπλδένληαη κε 

ηνπο 5 ζσιελσηνχο βξαρίνλεο πνιππξνππιελίνπ (ζθαιηά) δηα κέζσ ησλ αλακνλψλ 

ηνπο θαη ζα  

ηνπνζεηνχληαη αλά δηαζηήκαηα. Σν πξψην ζθαιί ζε χςνο 40 εθ. απφ  ηελ 
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επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηα ππφινηπα κε δηάθελν 23 εθ. κεηαμχ ηνπο. Σα άλσ άθξα 

ησλ ηξηψλ ζπξκαηφζρνηλσλ ζπλδένληαη ζην παηάξη κε ηνπο ζπλδέζκνπο Μ10.  

ηα θάησ άθξα ηνπο ηα ζπξκαηφζρνηλα κε ηε κεηαιιηθή βάζε «Π» δηα κέζσ 

ησλ λαπηηθψλ θιεηδηψλ, ε νπνία βάζε ζα  ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ εδάθνπο κε 

πάθησζε. 

Σν δίρηπ αλαξξίρεζεο ζα  εθαξκφδεηαη ζην πιεπξηθφ ζεκείν ηνπ παηαξηνχ πνπ ζα  

θέξεη δχν κεηαιιηθέο ρεηξνιαβέο αζθαιείαο. 

ΣΟΤΛΗΘΡΑ ΔΤΘΔΊΑ ΚΤΜΑΣΟΔΙΓΗ 160 εθ. 

Ζ επζεία θπκαηνεηδήο ηζνπιήζξα έρεη χςνο 160 εθ. θαη κήθνο πξνβνιήο απφ 

ην παηάξη 310 εθ. 

Θα θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο θνξκαξηζκέλε 

ζε θαινχπηα. Θα  θνξκάξεηαη απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε 

(polyethylene) κε ζηαζεξνπνηεηέο ελάληηα ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη  ζα 

παξέρνπλ αληηζηαηηθή (ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ)  πξνζηαζία.  

Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ ζα είλαη κε ηνμηθφ, ζα ηνπνζεηείηαη κε ηελ 

πεξηζηξνθηθή εθρχιηζε ηνπ θνξκαξίζκαηνο. Θα είλαη κνλνθφκκαηή θαη ζα  θέξεη 

επίζεο κνλνθφκκαην θάιπκκα πξνζηαζίαο απφ ην ίδην πιηθφ, γηα ηελ απνθπγή 

πηψζεσλ   

ΒΑΔΙ ΠΑΚΣΧΗ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα 

ζα  δηαζέηεη έλα δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

 Οη βάζεηο πάθησζεο ζα απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα 

γαιβαληζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο «Π» θαη 

δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία ζα  “αγθαιηάδνπλ” 

ηελ θνιψλα θαη ζα  ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε πεξαζηέο βίδεο 5/8"Υ15. ην θάησ 

κέξνο ηνπο  ζα ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζην ιάθθν.  

 ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  

ζπγθξαηνχλ ηελ θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΙΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε 

αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε 

(ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα 

πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα 

ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 
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ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  

εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία 

ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη 

δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε 

θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα 

αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη 

εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο 

ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   

απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΗΜΤΓΑ ΥΡΧΜΑΣΙΣΉ  

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ πνπ  ζα απαηηνχληαη γηα ηηο θαηαζθεπέο καο 

έρνπλ πάρνο πεξίπνπ 18 ρηι. θαη  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιια μπιείαο 

πάρνπο έθαζην 1,5 ρηι. ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ππφ πίεζε ζεξκνθφιιεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ξεηίλεο θαηλνιηθήο βάζεο κε ηνμηθέο. Θα είλαη βακκέλα κε 

πδαηνδηαιπηά ρξψκαηα ζηα νπνία δελ ζα  έρνπλ πξνζαξηεζεί ζηεγαλσηηθά, 

δηαιπηηθά ή βαθέο πνπ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. 

Σα ρξψκαηα επίζεο ζα  είλαη κεγάιεο αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.   

Ζ πνηφηεηα ηνπ θφληξα πιαθέ  ζα είλαη ηέηνηα ψζηε δελ ζα  ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πξηλ ηε βαθή, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηνθάξηζκα  

 

ΠΑΚΣΧΗ 

Γηα ηελ πάθησζε ησλ εμνπιηζκψλ αθνινπζείηαη ε θάησζη δηαδηθαζία : 

ην ζεκείν απηφ πνπ ζα  ηνπνζεηεζεί ε θνιψλα αλνίγεηαη ιάθθνο βάζνπο 

80εθ. πεξίπνπ θαη δηακέηξνπ 60εθ.  ηε ζπλέρεηα αθνχ ηνπνζεηεζεί κέζα ε θνιψλα, 

ζην ιάθθνο ζα ηνπνζεηεζεί βάζε απφ ζθπξφδεκα ζρήκαηνο θφινπξνπ θψλνπ έσο 
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φηνπ θηάζεη 10εθ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, φπνπ θαη  ζα θαιχπηεηαη κε ην 

έδαθνο. 

ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν  ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  

ζπγθξαηνχλ ηελ θάζε θνιψλα ζε απφζηαζε πεξίπνπ 10 εθ. απφ ην έδαθνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

 

Α.13. ζύλζεην όξγαλν ηύπνπ Γ  

 

Σν ζχλζεην φξγαλν έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 450Υ550 εθ. θαη χςνο 360 

εθ. θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

 2 ηεηξάγσλα παηάξηα χςνπο 120 εθ. 

 1 ζθάια γηα παηάξη χςνπο 120 εθ. 

 1 εκηθπθιηθή αλάβαζε κε ζρνηλί  

 1 θακπχιε θιίκαθα 

 2 ηζνπιήζξεο θπκαηνεηδήο χςνπο 120 εθ. 

 2 ηεηξάγσλα ζθέπαζηξα 

 3 δεχγε ρεηξνιαβέο 

 πξνζηαηεπηηθά πιαίζηα- πάλει 

 ηάπεο γηα ζηξηθφληα 

 βάζεηο πάθησζεο 

 

 

ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΠΑΣΑΡΙ 120 εθ. (κε ηεηξάγσλν ζθέπαζηξν) 

Σν παηάξη 120 εθ. έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 112 X112 X360 εθ. θαη 

ζα  απνηειείηαη απφ : 

 4 μχιηλεο θνιψλεο δηαζηάζεσλ 9Υ9 εθ. θαη χςνπο 300 εθ. 

 4 μχια 9Υ9Υ94 εθ. απφ ηα νπνία  ζα αθαηξείηαη θαηά κήθνο θνκκάηη πεξίπνπ 

4Υ4Υ94 εθ. 

 1 θφληξα πιαθέ Wireness (Αληηνιηζζεηηθφ) ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά ζα  

δηαζέηεη αλάγιπθν αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, ρξψκαηνο θαθέ ζθνχξν. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ είλαη  99X99 εθ. θαη ην πάρνο ηνπ είλαη 21mm.  

 1 ηεηξάγσλν ζθέπαζηξν πνιπαηζπιέλεο πνπ ζα  εθαξκφδεη ζην πάλσ κέξνο 

ησλ 4 θνιψλσλ. 

Οη θάζεηεο μχιηλεο θνιψλεο χςνπο 300 εθ. ζα  είλαη ηξππεκέλεο ζε ζεκεία 

χςνπο πεξίπνπ 116 εθ. θαη 117 εθ., ζε θάζε κία απφ ηηο πιεπξέο πνπ ζα  ζπλδένληαη 

κε ην παηάξη, απφ ηε βάζε ηνπο ψζηε εθεί λα εθαξκνζηεί ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ. 

ηηο νπέο απηέο ζα  ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθνί πχξνη-δνθίδεο Ø 15 ρηι. κε κήθνο 75 

ρηι. Θα θέξεη δχν ππνδνρέο δηακπεξνχο πεξηθνριίνπ ζην αληίζηνηρν χςνο ην νπνίν  

ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή ηνπ μχινπ.Θα  πξνζαξκφδεηαη κε δχν βίδεο 3/8Υ13. Σν 

άλνηγκα ηεο νπήο ηνπ μχινπ ζα  ζθξαγίδεηαη κε ηάπα πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). 

Σν πάησκα  ζα απνηειείηαη απφ ηα 4 μχια δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ94 εθ. ζηα νπνία 
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ζα  ζηεξίδεηαη ην αληηνιηζζεηηθφ (wireness) θφληξα πιαθέ πνπ  ζα απνηειεί  ην 

δάπεδν ηνπ παηαξηνχ. 

ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΣΑΡΙ  120 εθ. (γηα ειηθίεο 3 εηώλ θαη άλσ) 

Ζ ζθάια γηα χςνο παηαξηνχ 120 εθ.  ζα έρεη ελδεηθηηθά δηαζηάζεηο πεξίπνπ 

95Υ175 εθ. θαη κήθνο επηθάλεηαο 115 εθ.Θα  απνηειείηαη απφ : 

 2 μχια δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 5Υ20Υ175 εθ. 

 5 μχια δηαζηάζεσλ πεξίπνπ  5Υ20Υ90 εθ. 

 5 μχια δηαζηάζεσλ πεξίπνπ  5Υ6Υ85 εθ. 

Ζ θνππαζηή ηεο ζθάιαο γηα παηάξη 120 εθ. ζα  απνηειείηαη απφ : 

 4 μχια κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 5Υ9Υ90 εθ. 

 2 μχια κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ  5Υ9Υ160 εθ. 

 2 εηδηθά δηακνξθσκέλα παξαιιειφγξακκα θφληξα πιαθέ ζεκχδαο 

ρξσκαηηζηά κε εζσηεξηθέο γσλίεο 45ν θαη 135ν πεξίπνπ, εγγεγξακκέλα ζε 

νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν πεξίπνπ 110Υ230 εθ. , πάρνπο 2 εθ. 

Αλάκεζα ζηα 2 μχια δηαζηάζεσλ 20Υ175 εθ. ζα  ηνπνζεηνχληαη ηα 5 μχια 

δηαζηάζεσλ 5Υ6Υ85 εθ. αλά 20εθ. Πάλσ ζε απηά εθαξκφδνληαη ηα 5 μχια 

δηαζηάζεσλ 5Υ20Υ90  εθ. σο παηήκαηα. 

Ζ θνππαζηή ζα  θαηαζθεπάδεηαη σο εμήο: Σα 2 μχια δηαζηάζεσλ  5Υ9Υ160εθ. 

ζα ηνπνζεηνχληαη αληηθξηζηά θαη παξάιιεια πξνο ηα επάλσ. ε απηά ζα  

βηδψλνληαη, θάζεηα ηα 4 δηαζηάζεσλ  5Υ9Υ90 εθ. αλά 2 ζε θάζε πιεπξά. Μεηαμχ ησλ 

μχισλ ηεο ζθάιαο 20Υ 175 εθ., ησλ μχισλ 5Υ9Υ160 εθ. θαη ησλ θάζεησλ μχισλ 

.5Υ9Υ90 εθ. ην παξαιιειφγξακκν θελφ ζηελ θάζε πιεπξά ηεο ζθάιαο θαιχπηεηαη 

απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο.   

ΗΜΙΚΤΚΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΗ ΜΔ ΥΟΙΝΙ (γηα παηάξη ύςνπο 120 εθ.) 

Ζ θακπχιε αλάβαζε κε ζρνηλί έρεη πιάηνο 95  εθ. θαη κήθνο ηφμνπ 160 εθ. θαη 

απνηειείηαη απφ : 

 10 ηεκ. μχια δηαζηάζεσλ 95Υ15Υ5 εθ. (πέηζσκα δαπέδνπ) 

 2 ηεκ. θνπξκπαξηζκέλα – ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο θφληξα πιαθέ ζεκχδαο 

ρξσκαηηζηή δηαζηάζεσλ 160Υ18Υ2 εθ. 

 3 ηεκ. μχια δηαζηάζεσλ 95Υ10Υ5 εθ. 

 1 ηεκ. μχιν δηαζηάζεσλ 95Υ9Υ9 εθ. 

 2 θνπξκπαξηζκέλεο – ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο ζσιήλεο 1 ¼ " πάρνπο 3 ρηι. θαη 

κήθνπο 2,5 κ. 

 2 ηεκ. ζσιήλα ½ " πάρνπο 3 ρηι. κήθνπο 90 εθ. 

 2 ηεκ. ιάκεο 150Υ4Υ0,4 εθ. 

 1 ηεκ. ζπξκαηφζρνηλν αζθαιείαο επελδπκέλν κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κήθνπο 2 

κ. Ø16 ρηι. 

 2 ηεκ. κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη Μ12 κήθνπο 24 εθ. 

Ζ εκηθπθιηθή αλάβαζε κε ζρνηλί ζα  θέξεη ζην θάησ κέξνο ηεο κεηαιιηθή βάζε 

απνηεινχκελε απφ δχν θνπξκπαξηζκέλνπο ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο κεηαιιηθνχο 

ζσιήλεο 1 ¼ " Υ 250 εθ. κε ηηο ιάκεο 150Υ4Υ0,4 εθ. (ε θάζε κία ιάκα ζα  είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζε θάζε ζσιήλα θαηά κήθνο ηεο γηα βάζε – πάηεκα) ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο δηακέζνπ ησλ 2 ζσιήλσλ 90Υ½ " Υ0,16 εθ.   
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Σα δχν άθξα ηεο βάζεο – αληεξίδαο παθηψλνληαη ζην έδαθνο. Σν επάλσ άθξν 

ηεο εθαξκφδεηαη ζην παηάξη 120 εθ.  Ζ βάζε ζηελ επάλσ επηθάλεηά ηεο ζα  θέξεη ηα 

δχν ηνμνεηδή θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηή (θνππαζηέο βξαρίνλεο ζην ζεκείν 

εθαξκνγήο ησλ δχν θνπξκπαξηζκέλσλ ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο κεηαιιηθψλ ζσιήλσλ 

ηα νπνία  ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηα 10 ηεκ. μχια 95Υ15Υ5 εθ. γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ δαπέδνπ. 

ην θάησ άθξν ηνπ πεηζψκαηνο θαη ελδηάκεζα ζα  εθαξκφδνληαη ηα 3 ηεκ. μχια 

95Υ10Υ5 εθ. σο βνεζήκαηα γηα ηελ αλάβαζε. Σν ηεκάρην ηνπ μχινπ 94Υ9Υ9 εθ ζα . 

εθαξκφδεηαη νξηδφληηα ελδηάκεζα ζηηο θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ. ην θέληξν ηνπ θαη απφ 

ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ζα εθαξκφδεηαη ν έλαο κεηαιιηθφο ζχλδεζκνο Μ12Υ24 εθ. πνπ  

ζα θέξεη ηε κία άθξε ηνπ επελδπκέλνπ κε πνιππξνππιέλην ζπξκαηφζρνηλν κήθνπο 

200 εθ. Ø 16 ρηι. θαη ε άιιε άθξε ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ  ζα εθαξκφδεηαη δηακέζνπ ηνπ 

ζπλδέζκνπ Μ12Υ24 εθ. ζην ηξίην βνεζεηηθφ μχιν πάηεκα 94Υ10Υ5 εθ. Σν 

ζπξκαηφζρνηλν ζα  πξέπεη λα είλαη ηελησκέλν θαη λα κε δεκηνπξγεί ζειηέο γηα 

απνθπγή παγίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηελ είζνδν ηνπ παηαξηνχ ζα  εθαξκφδνληαη δχν 

ρεηξνιαβέο αζθαιείαο. 

ΚΑΜΠΤΛΗ  ΚΛΙΜΑΚΑ 

Ζ θακπχιε θιίκαθα ζα  έρεη ελδεηθηηθά κήθνο 200 εθ. θαη ζα  απνηειείηαη απφ: 

 2 ηεκ. ηνμνεηδείο  μχιηλεο δνθνχο δηαζηάζεσλ 8Υ10Υ200 εθ. 

 5 γαιβαληζκέλα ζσιήλεο απφ ειάζκαηα ζεξκήο εμέιαζεο, δηαηνκήο Φ 32 

ζρήκαηνο "Π" κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο κε κήθνο νξηδφληηαο πιεπξάο 93  εθ. 

θαη θαζέησλ 16 εθ. 

 10 ηεκ. ειεθηξνγαιβαληζκέλεο βίδεο 15Υ150 ρηι.  

 10 ηεκ. ηάπεο αζθαιείαο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) εζσηεξηθήο δηαηνκήο Φ 65 

ρηι. θαη χςνπο 30 ρηι.  

 10 ηεκ. θπθιηθέο αλακνλέο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) εζσηεξηθήο δηαηνκήο Φ 32 

ρηι.  θαη χςνπο 18 ρηι. 

 4 ηεκ. γαιβαληζκέλα ειάζκαηα ζεξκήο εμέιαζεο δηαζηάζεσλ 240Υ60Υ4 ρηι. 

 20 ηεκ. λνβνπαλφβηδεο 5Υ70 ρηι.  

 8 ζηξηθψληα 8Υ80 ρηι. 

Σν θάζε έλα απφ ηα ειάζκαηα ζρήκαηνο «Π»  ζα εθαξκφδεηαη ζην θάησ 

κέξνο ησλ 2 θακππισηψλ δνθψλ, ζε απφζηαζε 30 εθ. κεηαμχ ηνπο κε ηε βνήζεηα 

κίαο βίδαο 15Υ150 ρηι., κίαο ηάπαο αζθαιείαο θαη κίαο θπιηλδξηθήο αλακνλήο γηα 

θάζε θάζεηε πιεπξά ηνπ «Π». Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν δηαδνρηθψλ ειαζκάησλ  

ζα είλαη 30 εθ. 

Οη δχν θακππισηνί δνθνί ζα  εθαξκφδνληαη ζηηο δνθνχο ηνπ νξγάλνπ κε 

ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ ειαζκάησλ 240Υ60Υ4 ρηι. έλα ζε θάζε άθξε ηεο δνθνχ. 

 

 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ (hood) 
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Σν πξνζηαηεπηηθφ εηζφδνπ ηεο ηζνπιήζξαο ζα  ππνρξεψλεη ηα παηδηά λα 

θεχγνπλ ζε θαζηζηή ζέζε, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Θα  Έρεη χςνο 105 εθ., 

πιάηνο 87 εθ. θαη πιάηνο 10εθ. πεξίπνπ.  

 Θα θαηαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο ζε 

θαινχπηα.  Θα απνηειείηαη  απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε 

(polyethylene) θαη κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη θαηά ηεο δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ.  

Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ  ζα είλαη κε ηνμηθφ, ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή 

εθρχιηζε ηνπ θνξκαξίζκαηνο.  

ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΚΔΠΑΣΡΟ 

Σν ηεηξάγσλν ζθέπαζηξν  ζα έρεη δηαζηάζεηο  120Υ120Υ70 εθ. πεξίπνπ θαη 

κήθνο απφ θέληξν νπήο ζε θέληξν νπήο θάζε πιεπξάο 103 εθ.  

Σν ζθέπαζηξν ζα  θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο 

θνξκαξηζκέλν ζε θαινχπηα. Θα  θνξκάξεηαη απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο 

πνιπαηζπιέλε (polyethylene) θαη κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ  ζα παξέρνπλ 

πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη θαηά ηεο δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ 

ειεθηξηζκνχ. 

Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ ζα είλαη κε ηνμηθφ, ζα ηνπνζεηείηαη κε ηελ 

πεξηζηξνθηθή εθρχιηζε ηνπ θνξκαξίζκαηνο.  

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ-ΠΑΝΔΛ 

Σν πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην  ζα έρεη δηαζηάζεηο 85Υ97Υ6 εθ. πεξίπνπ. 

Θα απνηειείηαη ελδεηθηηθά απφ : 

 2 μχιηλεο θνιψλεο  4Υ6Υ100 εθ. πεξίπνπ. 

 1 θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηή 86Υ90Υ2 εθ. πεξίπνπ. 

 

. Σν πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην ηνπνζεηείηε ζε επίπεδν πάλσ απφ ην πάησκα 

ηνπ παηαξηνχ θαη ζπγθξαηείηε ζηηο θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ. 

 ΥΔΙΡΟΛΑΒΔ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Οη ρεηξνιαβέο αζθαιείαο  ζα είλαη κεηαιιηθέο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο θάζεηεο 

ζηνίρηζεο αλά δχν, κε ηελ εζσηεξηθή θνπξκπαξηζκέλε ζην πάλσ ζεκείν Θα  θέξεη 

κεηαιιηθή ιάκα ζηήξημεο ζην θάησ ζεκείν ηεο θαη ζεκείν ζηήξημεο ζην άλσζελ 

ηκήκα. Θα  είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζσιήλα Ø 33 ρηι. κε χςνο 80 εθ. πεξίπνπ θαη 

δηάθελα κεηαμχ ηνπο. Αθνχ ζα ππνζηνχλ επεμεξγαζία γηα ηελ απνιίπαλζή ηνπο 

επηθαιχπηνληαη κε polyzinc (ςεπδάξγπξν) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα. 

Οη ρεηξνιαβέο αζθαιείαο ζα  ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία ησλ παηαξηψλ πνπ δελ 

ζα  ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά (πάλει, θάγθεια θιπ) εηζφδνπ – εμφδνπ. 

 

ΒΑΔΙ ΠΑΚΣΧΗ 
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Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα 

ζα  δηαζέηεη έλα δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

 Οη βάζεηο πάθησζεο ζα  απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα 

γαιβαληζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο «Π» θαη 

δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία ζα  “αγθαιηάδνπλ” 

ηελ θνιψλα θαη ζα  ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε πεξαζηέο βίδεο 5/8"Υ15. ην θάησ 

κέξνο ηνπο  ζα ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζην ιάθθν.  

 ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  

ζπγθξαηνχλ ηελ θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΙΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε 

αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε 

(ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα 

πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα 

ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  

εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία 

ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη 

δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε 

θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα 

αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  
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Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη 

εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο 

ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   

απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

 

ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΗΜΤΓΑ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ ΦΙΛΜ ΓΤΟ ΟΦΔΧΝ 

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηηο θαηαζθεπέο καο  

ζα έρνπλ πάρνο πεξίπνπ 18 ρηι. θαη  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιια μπιείαο 

πάρνπο έθαζην 1,5 ρηι. ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ππφ πίεζε ζεξκνθφιιεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο κε ηνμηθέο ξεηίλεο. Θα θέξνπλ θαη απφ ηηο δχν φςεηο εηδηθφ 

έγρξσκν θηικ ζηα νπνία δελ ζα  έρνπλ πξνζαξηεζεί ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο 

πνπ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Σν έγρξσκν θηικ  

ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.   

Α.14. θαζηξάθη δξαζηεξηόηεησλ  

 

Σν θαζηξάθη δξαζηεξηφηεησλ ζα έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 

450Υ135 εθ. θαη χςνο 330  εθ. θαη ζα  πεξηιακβάλεη : 

 1 ηεηξάγσλν παηάξη χςνπο 120 εθ. 

 1 ζθάια γηα παηάξη 120 εθ. 

 1 ηζνπιήζξα θπκαηνεηδή χςνπο 120 εθ. 

 πξνζηαηεπηηθφ δηαθνζκεηηθά πιατλά κε ζέκα θάζηξνπ 

 

ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΠΑΣΑΡΙ 120 εθ. (ρσξίο ζθέπαζηξν) 

Σν παηάξη 120 εθ. έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 112 X112 X235 εθ. θαη  

ζα απνηειείηαη απφ : 

 2 μχιηλεο θνιψλεο δηαζηάζεσλ 9Υ9 εθ. θαη χςνπο 230 εθ. 

 4 μχια 9Υ9Υ95 εθ. απφ ηα νπνία αθαηξείηαη θαηά κήθνο θνκκάηη 4Υ4Υ94  εθ. 

 1 θφληξα πιαθέ Wireness (Αληηνιηζζεηηθφ) ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά ζα  

δηαζέηεη αλάγιπθν αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, ρξψκαηνο θαθέ ζθνχξν. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ ζα  είλαη  99X99 εθ. θαη ην πάρνο ηνπ είλαη 21mm.  

Οη θάζεηεο μχιηλεο θνιψλεο χςνπο 230 εθ. ζα  είλαη ηξππεκέλεο ζε ζεκεία 

116 εθ. θαη 117  εθ., ζε θάζε κία απφ ηηο πιεπξέο πνπ ζπλδένληαη κε ην παηάξη, απφ 

ηε βάζε ηνπο ψζηε εθεί λα εθαξκνζηεί ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ. ηηο νπέο απηέο  ζα 

ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθνί πχξνη-δνθίδεο Ø 15 ρηι. κε κήθνο 75 ρηι.  Θα θέξεη δχν 

ππνδνρέο δηακπεξνχο πεξηθνριίνπ ζην αληίζηνηρν χςνο ην νπνίν  ζα ηνπνζεηείηαη 

ζηελ νπή ηνπο μχινπ. Θα πξνζαξκφδεηαη κε δχν βίδεο 3/8Υ13. Σν άλνηγκα ηεο νπήο 

ηνπ μχινπ  ζα ζθξαγίδεηαη κε ηάπα πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). 

Σν πάησκα  ζα απνηειείηαη απφ ηα 4 μχια δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ94  εθ. ζηα 
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νπνία ζα  ζηεξίδεηαη ην αληηνιηζζεηηθφ (wireness) θφληξα πιαθέ πνπ  ζα απνηειεί  ην 

δάπεδν ηνπ παηαξηνχ. ηελ θνξπθή ησλ θνιψλσλ  ζα εθαξκφδνληαη θαπάθηα απφ 

πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κε ηάπα απφ πνιππξνππιέλην (ΡΡ) δηαζηάζεσλ 95Υ95Υ60 

ρηι. θαη πάρνπο 4 ρηι. ζρήκαηνο θσληθνχ κε βάζε 30 ρηι. κε θνίιε θνξπθή. 

ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΣΑΡΙ  120 εθ. (γηα ειηθίεο 1 έηνπο θαη άλσ) 

Ζ ζθάια γηα χςνο παηαξηνχ 120 εθ. έρεη δηαζηάζεηο 95Υ175 εθ. θαη κήθνο 

πξνβνιήο απφ ην παηάξη 115εθ. Θα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ: 

 2 μχια δηαζηάζεσλ 5Υ20Υ170 εθ. 

 6 μχια δηαζηάζεσλ ,5Υ20Υ85 εθ. 

 6 μχια δηαζηάζεσλ  5Υ6Υ85 εθ. 

Ζ θνππαζηή ηεο ζθάιαο γηα παηάξη 120 εθ. ζα  απνηειείηαη απφ : 

 4 μχια κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο δηαζηάζεσλ 5Υ9Υ90 εθ. 

 2 μχια κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ  5Υ9Υ160 εθ. 

 

Θα δηαζέηεη εγθνπέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα ηε ζπγθξάηεζή ηεο ζην μχιν 

κε βίδεο Μ8 40 ρηι. πεξίπνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο βάζεο πάθησζεο ζα 

ειεθηξνζπγθνινχληαη κεηαμχ ηνπο, κε θφιιεζε κεγάισλ κεραληθψλ αληνρψλ. 

ην έδαθνο  ζα παθηψλεηαη κφλν ε ζσιήλα πάθησζεο, ε νπνία ζα  ζπγθξαηεί 

ηελ θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

 

ΒΑΔΙ ΠΑΚΣΧΗ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα 

ζα  δηαζέηεη έλα δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

 Οη βάζεηο πάθησζεο ζα  απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα 

γαιβαληζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο «Π» θαη 

δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία ζα  “αγθαιηάδνπλ” 

ηελ θνιψλα θαη ζα  ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε πεξαζηέο βίδεο 5/8"Υ15. ην θάησ 

κέξνο ηνπο  ζα ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζην ιάθθν.  

 ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  

ζπγθξαηνχλ ηελ θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΙΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε 

αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε 

(ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα 

πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        
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 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα 

ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ. 

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  

εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία 

ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη 

δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε 

θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα 

αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη 

εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο 

ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   

απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΗΜΤΓΑ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ ΦΙΛΜ ΓΤΟ ΟΦΔΧΝ 

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηηο θαηαζθεπέο καο  

ζα έρνπλ πάρνο πεξίπνπ 18 ρηι. θαη  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιια μπιείαο 

πάρνπο έθαζην 1,5 ρηι. ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ππφ πίεζε ζεξκνθφιιεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο κε ηνμηθέο ξεηίλεο. Θα θέξνπλ θαη απφ ηηο δχν φςεηο εηδηθφ 

έγρξσκν θηικ ζηα νπνία δελ ζα  έρνπλ πξνζαξηεζεί ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο 

πνπ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Σν έγρξσκν θηικ  

ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.   
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Α.15. πάλει δξαζηεξηνηήησλ  

Σν  πάλει δξαζηεξηνηήησλ ζα  απνηειείηαη απφ : 

 Γχν (2) δνθνχο ζηήξημεο, 

 Έλα (1) πάλει δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Σν πάλει  φξγαλν  ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ δχν μχιηλεο επηθνιιεηέο δνθνχο 

100Υ100mm πάλσ ζηηο νπνίεο  ζα ζηαζεξνπνηείηαη ην πάλει 

δξαζηεξηνηήησλ. Σν πάλει  ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο 

θαη  ζα θέξεη πεξηζηξεθφκελν δίζθν απφ HPL κε δηακνξθσκέλν ιαβχξηλζν 

εληφο ηνπ νπνίνπ θηλείηαη κεηαιιηθή κπίιηα θαη θάιπκκα απφ δηάθαλε 

κεζαθξπιηθή επηθάλεηα. ην θάησ κέξνο ηνπ πάλει θαη ζε εγθνπή  ζα 

ηνπνζεηνχληαη δχν αλνμείδσηνη ζσιήλεο κε ελζσκαησκέλνπο μχιηλνπο 

θχβνπο. 

 

Α.16  ΞΤΛΙΝΗ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΔΔΧΝ  

 

 Ζ μχιηλε ηξακπάια ζα θαηαζθεπάδεηαη εμ΄ νινθιήξνπ απφ ζχλζεηε αληηθνιιεηή 

μπιεία πεχθεο νπεδίαο. 

Θα  απνηειείηαη απφ ηελ δνθφ ηαιαληψζεσο δηαζηάζεσλ 3,40Υ9Υ9 εθ., ζηα 

ηέζζεξα άθξα ηεο νπνίαο  ζα ππάξρνπλ θαζίζκαηα απφ μχιν, δηαζηάζεσλ 

4,5X47X19 εθ. ζηεξεσκέλα ζηε δνθφ κε ζηξηθψληα 8Υ120. ην επάλσ θαη ην θάησ 

κέξνο ηεο δνθνχ  ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα δχν μχιηλα ηκήκαηα δηαηνκήο 9Υ4,5 εθ. 

θαη κήθνπο 100 εθ. Ζ ζχλδεζή ηνπο κε ηε δνθφ ζα  γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

λνβνπαλφβηδσλ. 

ην εκπξφο κέξνο ησλ θαζηζκάησλ  ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ηέζζεξηο  ρεηξνιαβέο 

ζρήκαηνο «Χ» απφ ρπηφ αινπκίλην, δηαηνκήο Ø 25 ρηι. θαη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 15 

εθ. γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ρξεζηψλ. Ζ ρεηξνιαβή ζα ζπγθξαηείηαη ζηα θαζίζκαηα 

κε ηε βνήζεηα βίδαο 3/8Υ70. 

 Ζ βάζε ηεο ηξακπάιαο ζα  είλαη ζρήκαηνο «Π» κε δχν θάζεηα κέξε 

θαηαζθεπαζκέλα απφ μπιεία δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ72 εθ., ηα θάησ κέξε ησλ νπνίσλ 

παθηψλνληαη ζην έδαθνο κε ηελ βνήζεηα κεηαιιηθψλ βάζεσλ πάθησζεο. 

 Οη θάζεηνη δνθνί ζα  ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε βνήζεηα μχιηλνπ δνθνχ 

δηαζηάζεσλ 15Υ37 εθ. ζην θάησ κέξνο ηνπο.  

 Δζσηεξηθά ηεο νξηδφληηαο δνθνχ ηαιάλησζεο ζην ζεκείν πνπ ηελ ζα  δηαπεξλά 

ν άμνλαο ζα  ηνπνζεηνχληαη ξνπιεκάλ γηα ηελ θαιχηεξε ηαιάλησζε ηνπ νξγάλνπ θαη 

ζηα εμσηεξηθά κέξε ζα  ηνπνζεηνχληαη «αηαιφλ» γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη 

αζθάιεηα ζηήξημεο. 

 Κάησ απφ ηα δχν αθξηαλά ζεκεία  ηεο ηξακπάιαο ζα  ηνπνζεηνχληαη απφ δχν 

ειαζηηθά ηκήκαηα δηαζηάζεσλ 80ρ10 ρ2,70 , γηα λα απνξξνθνχληαη νη θξαδαζκνί 

θαηά ηελ ρξήζε ηεο. 

ΒΑΔΙ ΠΑΚΣΧΗ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα 

ζα  δηαζέηεη έλα δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 
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 Οη βάζεηο πάθησζεο ζα  απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα 

γαιβαληζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο «Π» θαη 

δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία ζα  “αγθαιηάδνπλ” 

ηελ θνιψλα θαη ζα  ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε πεξαζηέο βίδεο 5/8"Υ15. ην θάησ 

κέξνο ηνπο  ζα ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζην ιάθθν.  

 ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  

ζπγθξαηνχλ ηελ θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

 

ΞΤΛΔΙΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε 

αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε 

(ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα 

πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα 

ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ. 

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  

εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία 

ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη 

δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε 

θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα 

αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη 

εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο 
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κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο 

ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   

απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

Α.17. ζύλζεηε αλαξξίρεζε  

Ζ ζχλζεηε αλαξξίρεζε ζα απνηειείηαη απφ ηελ εμσηεξηθή επέλδπζε  (κπαθιαβαδσηή 

ιακαξίλα ζεξκήο εμέιαζεο πάρνο 3 ρηι) θαη ηνλ εζσηεξηθφ ζθειεηφ (πιαίζηα απφ 

γαιβαληζκέλν έιαζκα ζεξκήο εμέιαζεο κε δηαηνκή Φ 70). Ο ζθειεηφο ζα απνηειείηαη 

απφ 12 ηφμα αθηίλαο 120 εθ ηα νπνία ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο  ζε ηξία ζεκεία : ζηελ 

βάζε , ζην κέζν ηνπ ηφμνπ θαη ηελ θνξπθή. Δπάλσ ζε απηά ειεθηξνζπγθνιείηαη ε 

εμσηεξηθή επέλδπζε . Δπάλσ ζηελ επέλδπζε ζα ππάξρνπλ βνεζήκαηα αλαξξίρεζεο  

κε ην πξψην λα μεθηλάεη 40 εθ. απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαη ζπλερίδεη 

εθαηέξσζελ ζε ηζνκνηξαζκέλα  δηαζηήκαηα.  

ΒΑΔΗ ΠΑΚΣΧΖ 

Οη βάζεηο πάθησζεο ζα απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα γαιβαληζκέλα 

θαη ζηε ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, δηαζηάζεσλ 80Υ4 εθ. πεξίπνπ. 

ην θάησ κέξνο ηνπο ζα ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζην 

ιάθθν.  

 

 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ 

κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην 

(ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ εμέρνπλ απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. λα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ 

(ΡΡ). Δπίζεο λα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ παηδηψλ 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία 

ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη 

δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε 

θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα 

αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ βαθή φισλ ην 

κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο  
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ΥΡΧΜΑΣΑ  

Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία 

γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη 

έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

 

ΠΑΚΣΧΖ 

Γηα ηελ πάθησζε ησλ εμνπιηζκψλ πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε θάησζη δηαδηθαζία : 

 

ην ζεκείν απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ε θνιψλα αλνίγεηαη ιάθθνο βάζνπο 

80εθ. πεξίπνπ θαη δηακέηξνπ 60εθ.  ηε ζπλέρεηα αθνχ ηνπνζεηεζεί κέζα ε θνιψλα, 

ν ιάθθνο γεκίδεηαη έσο φηνπ θηάζεη 10εθ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

θαηζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπνπ 

θαη θαιχπηεηαη κε ην έδαθνο. 

ην έδαθνο παθηψλνληαη κφλν  ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζπγθξαηνχλ ηελ θάζε 

θνιψλα ζε απφζηαζε πεξίπνπ 10 εθ. απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

 

Α.18. ηζηκεληέλην παγθάθη  

Σν παγθάθη ζα  απνηειείηαη απφ ηζηκεληέληα, κεηαιιηθά θαη μχιηλα ζηνηρεία θαη 

ζα έρεη ζπλνιηθέο ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ πιάηνο 70 εθ., κήθνο 180 εθ. θαη 

χςνο 75 εθ. 

 Θα ζηεξίδεηαη ζε δχν πιεπξηθά ζηνηρεία απφ  ηζηκέλην ην νπνίν ζα  

ηνπνζεηείηαη ζε θαινχπηα Ζ δηάηαμε ησλ μχισλ θαζίζκαηνο – πιάηεο  ζα γίλεηαη ζε 

ηξεηο ιάκεο δηαηνκήο 40Υ8 θαη κήθνπο 90εθ. Οη ιάκεο ζα  απέρνπλ απφ ηα πιεπξηθά 

ζηνηρεία 12 εθ. θαη ε απφζηαζε κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο είλαη 60 εθ πεξίπνπ . 

Ζ γσλία πνπ  ζα ζρεκαηίδνπλ νη ιάκεο ζχλδεζεο μχισλ θαζίζκαηνο - πιάηεο 

είλαη ακβιεία ψζηε λα πξνζδίδεη εξγνλνκία ζην παγθάθη. 

Ζ ζχλδεζε ησλ μχισλ θαζίζκαηνο – πιάηεο θαη πιεπξηθψλ ηζηκεληέλησλ 

ζηνηρείσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηξηψλ εηδηθψλ κεηαιιηθψλ ξάβδσλ δηαηνκήο 33 ρηι. θαη 

κήθνπο 180 εθ. ηα δχν άθξα ηεο ε θάζε ξάβδνο ζα  δηαζέηεη ειεθηξνζπγθνιιεκέλν 

απφ έλα παμηκάδη 3/8. Οη ξάβδνη  ζα  δηαπεξλνχλ ηα πιεπξηθά ηζηκεληέληα ζηνηρεία  

θαη ζα  ζηεξίδνληαη ζε απηά κε ηε βνήζεηα κεηαιιηθψλ ηαπψλ πνκπέ πνπ  ζα θέξνπλ 

ειεθηξνζπγθνιιεκέλε βίδα 3/8Υ35. Ζ βίδα απηή ζα  βηδψλεηαη ζην παμηκάδη ηεο 

ξάβδνπ.   

Σα μχιηλα κέξε ηνπ παγθαθηνχ ζα  απνηεινχληαη απφ έμη (6) ζηνηρεία 

ζχλζεηεο μπιείαο νξζνγσληθήο δηαηνκήο κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο 7,5Υ4 εθ. θαη 

κήθνπο 155 εθ. θαη δχν (2) ηεκάρηα (έλα ζηελ θνξπθή ηεο πιάηεο θαη έλα ζηε βάζε 

ηνπ θαζίζκαηνο) εκηθπθιηθήο δηαηνκήο 7,5Υ3,5 εθ. θαη φκνηνπ κήθνπο 155 εθ. 

Σν πξψην μχιν ηεο πιάηεο ζα  βηδψλεηαη έηζη ψζηε λα εμέρεη 1 εθ. απφ ην 

πιεπξηθφ ζηνηρείν, ελψ  ην πξψην μχιν ηνπ θαζίζκαηνο (εμσηεξηθφ) ζα  βηδψλεηαη 

έηζη ψζηε λα εμέρεη 2εθ. απφ ην πιεπξηθφ ζηνηρείν. Σα ππφινηπα μχια  ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα κε δηάθελν κεηαμχ ηνπο 3 εθ .Ζ ζχλδεζε ησλ μχισλ κε ηηο ιάκεο  ζα 
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γίλεηαη κε ηε βνήζεηα βηδψλ 40Υ5. Σν ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ παγθαθηνχ ζα  είλαη 140 – 

150 θηιά πεξίπνπ. 

ΞΤΛΔΙΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε 

αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε 

(ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα 

πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο 

  

ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε 

ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ ζα  έρεη πξνεγεζεί 

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη 

δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ  ζα είλαη επαξθείο γηα λα 

παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα  

είλαη εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο θαη  ζα είλαη 

απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή 

άιια βαξέα  κέηαιια) θαη  ζα δίλνπλ κεγάιε αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο καο. 

 

Α.19. βξύζε κεηαιιηθή  

 

Ζ  κεηαιιηθήο βξχζε  πνπ ζα  απνηειείηαη απφ ην ζψκα ηεο θξήλεο απφ ραιχβδηλν 

ζθειεηφ ελδεηθηηθά ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 15 εθ Υ 15 εθ., ζε χςνο 100 εθ. απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ, αληηνμεηδσηηθήο βαθήο, φπνπ ζην χςνο ησλ 75 εθ. απφ ην 

έδαθνο ζα θέξεη ελζσκαησκέλε βξχζε αλνμείδσηε (κπνπηφλ), ε νπνία, εζσηεξηθά 

ηνπ ζψκαηνο ηεο θξήλεο, ζα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε γηα 

ηελ παξνρή πφζηκνπ λεξνχ. 

ην δάπεδν ηνπ ζψκαηνο ηεο θξήλεο ηνπνζεηείηαη ζράξα ρπηνζηδεξή ελδεηθηηθψλ 

δηαζηάζεσλ 45Υ45εθ.,απ΄φπνπ ζα γίλεηαη ε παξνρέηεπζε ησλ πιενλαδφλησλ 

πδάησλ. 

Ζ φιε θαηαζθεπή (ζψκα θξήλεο θαη ζράξα) ζα παθηψλνληαη ζην έδαθνο ζε βάζε 

απφ ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ Μ 0,90 εθ. Υ Π0,50 εθ. Υ Τ 0,30 εθ. ηελ θαηαζθεπή 
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πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο νη απαξαίηεηεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε κεηαθνξά 

ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ θαη εγθαηάζηαζε ηεο θξήλεο. 

Α.20. θνύληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ λεπίσλ  

Ζ θνχληα  ζα  απνηειείηαη απφ : 

 Μία (1) αινπκηλέληα νξηδφληηα δνθφ, 

 Σέζζεξα (4) αινπκηλέληα ππνζηπιψκαηα, 

 Γχν (2) θαζίζκαηα λεπίσλ κε αιπζίδεο. 

 Γχν (2) ραιχβδηλα ειάζκαηα ζηήξημεο 

 

Ζ θνχληα αινπκηλίνπ  ζα έρεη δηαζηάζεηο κήθνο 3300Mm ,πιάηνο 2400 mm χςνο 

2300 mm θαη ρψξν αζθαιείαο 7200mm ρ3300mm  

Ζ νξηδφληηα δνθφο ηεο θνχληαο ζα  θαηαζθεπάδεηαη απφ δνθφ αινπκηλίνπ 

δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ θέξεη εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή 

απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. Ζ νξηδφληηα δνθφο  ζα θέξεη 

επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ ραιχβδηλε θνηινδνθφ πάρνπο 2mm.Θα  ζηεξίδεηαη 

ζε ηέζζεξα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα, έλα δεχγνο ζε θάζε πιεπξά, απφ δνθνχο 

αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, φκνηνπ πξνθίι. Ζ κέζνδνο 

ζηήξημεο ηεο νξηδφληηαο δνθνχ κε ηα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα ζα  απνηειείηαη , απφ 

δχν θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ραιχβδηλα ειάζκαηα ζε ζρήκα ηξαπεδίνπ. ην θάησ 

κέξνο ηεο δνθνχ θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ζα  βηδψλνληαη ηέζζεξα θνπδηλέηα  εηδηθά 

ζρεδηαζκέλα έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα θίλεζεο δεμηά-αξηζηεξά & κπξνο-πίζσ γηα ηελ 

αλάξηεζε ησλ θαζηζκάησλ. Σα θαζίζκαηα  ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 440Υ330Υ290mm 

θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θανπηζνχθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην.  Θα 

έρνπλ ηελ κνξθή «ιίθλνπ» φπνπ ην παηδί θσιηάδεη ζηε ζέζε θαη ζα  πξνζηαηεχεηαη 

πεξηκεηξηθά. Θα αλαξηψληαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ 

αιπζίδσλ. 

 

Α.21. Κνύληα  2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ  παίδσλ  

 

Ζ θνχληα ζα   απνηειείηαη απφ : 

 Μία (1) αινπκηλέληα νξηδφληηα δνθφ, 

 Σέζζεξα (4) αινπκηλέληα ππνζηπιψκαηα, 

 Γχν (2) θαζίζκαηα παίδσλ κε αιπζίδεο. 

 Γχν (2) ραιχβδηλα ειάζκαηα ζηήξημεο 

 

Ζ θνχληα αινπκηλίνπ ζα  έρεη δηαζηάζεηο κήθνο 3300Mm ,πιάηνο 2400 mm χςνο 

2300 mm θαη ρψξν αζθαιείαο 7200mm ρ3300mm  

 

Ζ νξηδφληηα δνθφο ηεο θνχληαο  ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ δνθφ αινπκηλίνπ 

δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ  ζα θέξεη εηδηθφ πξνθίι, κε 

εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. Ζ νξηδφληηα δνθφο  ζα 

θέξεη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ ραιχβδηλε θνηινδνθφ πάρνπο 2mm.Θα  

ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα, έλα δεχγνο ζε θάζε πιεπξά, απφ 

δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, φκνηνπ πξνθίι. Ζ 

κέζνδνο ζηήξημεο ηεο νξηδφληηαο δνθνχ κε ηα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα ζα  

απνηειείηαη , απφ δχν θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ραιχβδηλα ειάζκαηα ζε ζρήκα 

ηξαπεδίνπ. ην θάησ κέξνο ηεο δνθνχ θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο  ζα βηδψλνληαη 

ηέζζεξα θνπδηλέηα , εηδηθά ζρεδηαζκέλα έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα θίλεζεο δεμηά-
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αξηζηεξά & κπξνο-πίζσ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ θαζηζκάησλ. Σα θαζίζκαηα ζα  έρνπλ 

δηαζηάζεηο 440Υ180Υ40mm θαη  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θανπηζνχθ κε 

εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην. Θα αλαξηψληαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε 

δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ. 

Α.22. Διαζηηθό δάπεδν αζθαιείαο κε θύιιν epdm 80 mm  

Σα δάπεδα αζθαιείαο ζα  είλαη πιηθά επίζηξσζεο δαπέδνπ κε επξεία ρξήζε. Αλ θαη  

αξρηθά ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ  ζε παηδηθέο ραξέο θαη 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο,   ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κία ζεηξά δεκφζησλ αιιά θαη 

ηδησηηθψλ ρψξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζηαζία απφ πηψζεηο θαη 

ηξαπκαηηζκνχο, φπσο μελνδνρεία, ζηίβνπο, ισξίδεο πνδειαζίαο θαη πεξηπάηνπ, 

πηζίλεο, ζθάθε, κπαιθφληα, αίζξηα θαη απιέο, εηζφδνπο γθαξάδ, ηππνθνξβεία, 

ηππφδξνκν θ.α. 

Σν δάπεδν αζθαιείαο ράξε ζηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο, ζηελ απνξξφθεζε 

θξαδαζκψλ θαη ζηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ πξνζηαηεχεη απφ θάζε 

αηχρεκα.  Θα παξάγεηαη απφ πιηθά πςειήο αληνρήο, δελ ζα  γιηζηξά  φηαλ βξαρεί, 

ζα ηνπνζεηείηαη εχθνια θαη γξήγνξα θαη ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε άζθαιην, 

επηθάλεηεο ηζηκέληνπ, ζπκπηεζκέλν έδαθνο θ.α. Θα θαζαξίδεηαη θαη ζα  ζπληεξείηαη 

εχθνια, ελψ ζα  απνηειεί κηα πγηεηλή, ηδαληθή ιχζε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ άκκν. Σν 

δάπεδν αζθαιείαο ζα  απεπζχλεηαη ζε παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ζε ελήιηθεο. Θα  

είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη ζπκκεηνρή παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο. Δπηπιένλ ζα  ηθαλνπνηεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο. 

Σν δάπεδν αζθαιείαο  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλαθπθισκέλνπο θφθθνπο 

θπζηθνχ ειαζηνκεξνχο πιηθνχ (πνιπνπξεζάλε θαη πνπδξέηα) θαη ζα  ζηαζεξνπνηείηε 

κε θφιια πνιπνπξεζάλεο κε ηνμηθή.   Θα δηαηίζεληαη ζηε κνξθή πιαθηδίσλ, ηα νπνία 

ζα είλαη πνξψδε, κε ζχζηεκα δηνρέηεπζεο ζην ρακειφ ηνπο ζεκείν. Σν 

αληηνιηζζεηηθφ επάλσ κέξνο  ζα θάλεη ην δάπεδν πην αζθαιέο.  

Ζ ζχλδεζή κεηαμχ ηνπο  ζα γίλεηε κε πιαζηηθνχο πχξνπο. Οη ζπλδεηηθνί πχξνη ζα  

απνηξέπνπλ κεηαηνπίζεηο ή απζαίξεηεο κεηαθηλήζεηο, παξακνξθψζεηο θαη θχξησζε 

ηνπ δαπέδνπ. 

Σν δάπεδν αζθαιείαο  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε πιηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 

θαη  ζα δχλαηαη λα αλαθπθισζεί σο πξψηε χιε, έπεηηα απφ ην ηέινο δηάξθεηαο δσήο 

ηνπ.  Θα είλαη πςειήο αληνρήο θαη αλαιινίσην απφ ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο .  

Σν πξντφλ ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Η θάησ ζηξώζε, 

πάρνπο 77mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ SBR απφ 

κεηαρεηξηζκέλα ιάζηηρα απηνθηλήηνπ θαη πνιπνπξεζάλεο. Η επάλσ ζηξώζε, 

πάρνπο max 3mm ζα  απνηειείηαη απφ θχιιν EPDM, ην νπνίν  ζα έρεη ππνζηεί 

εηδηθή επεμεξγαζία έγρπζεο ρξψκαηνο (βακκέλν ζηε κάδα), κε δπλαηφηεηα επηινγήο 

κεηαμχ πιεζψξαο απνρξψζεσλ θαη ελ ζπλερεία δηαδηθαζία κεηαμχ ηνπο 

ζπγθφιιεζεο SBR θαη θχιινπ EPDM  ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο θαη 

ζεξκνθξαζία ψζηε λα γίλεηαη καζίθ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία ζα  πξνζθέξεη ζην 

πξντφλ κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ ηξηβήο, ηφζν δνκηθά φζν θαη ρξσκαηηθά. 

Δπηπιένλ, ε θάησ επηθάλεηα θάζε πιαθηδίνπ ζα  είλαη δηακνξθσκέλε θαηάιιεια 
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ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απνξξνή ησλ πδάησλ (θέξεη εηδηθφ ηαθνπλάθη). Σα 

πιαθίδηα ζα  έρνπλ δηαζηάζεηο 500 x 500mm.   

To πξντφλ ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ χςνπο πηψζεο 2100mm 

θαηά ην πξφηππν EN1177:2018  κε βάζε ην λέν επξσπαηθφ θαλνληζκφ γηα ηα δάπεδα 

αζθαιείαο (PAH) πνπ ζα πξέπεη ηα δάπεδα λα είλαη απαιιαγκέλν απφ ηνπο 

πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχο πδξνγφλζξαθεο. Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ν 

αλάδνρνο  ζα νθείιεη λα παξνπζηάζεη ζηελ Τπεξεζία θαη λα πξνζθνκίδεη φια ηα 

αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ήηνη : ISO 9001,ISO14001, ISO 18001,ISO 50001, 

EN 71.3, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ χςνπο πηψζεο θαηά ΔΝ1177:2018 ζχκθσλα 

κε πηζηνπνίεζε έγθξηηνπ νξγαληζκνχ πνηφηεηαο. 

Δθαξκνγή ηνπ δαπέδνπ αζθαιείαο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ειαζηηθνχ δαπέδνπ αζθαιείαο γίλεηαη κε πχξνπο, πνπ ζπλδένπλ ηα 

επηκέξνπο πιαθίδηα κεηαμχ ηνπο θαη πάλσ ζηε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ππφβαζε κε θφιια πνιπνπξεζάλεο θαη κε θαηαλάισζε απηή πνπ 

πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο θφιιαο. 

Α.24. Γεληθέο εξγαζίεο 

Όπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία απνμήισζε 

παιαηψλ νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη 

δηακφξθσζεο ζε πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηεζεί ηνπ ππνζηξψκαηνο πάλσ ζην 

νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί – θνιιεζεί ην δάπεδν αζθαιείαο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη 

ν θαηαζθεπαζηήο, καδί κε ηελ αμία ησλ κηθξνυιηθψλ κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ 

αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπίζεο, φπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» ζηνλ θαηά πεξίπησζε ρψξν 

εξγαζηψλ πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία θνπήο, απνκάθξπλζεο θαη κεηαθνξάο ησλ 

νξγάλσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ην θιάδεκα ησλ 

θιαδηψλ ησλ δέληξσλ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ηελ 

πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

δαπέδσλ πνπ πξνκεζεχνληαη, ηηο απαξαίηεηεο ππνβάζεηο (π.ρ. ηζηκεληνπιάθεο) πνπ 

απαηηεί ην θάζε δάπεδν (ζχκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή) πνπ 

πξνκεζεχεηαη θαη θάζε άιιε εξγαζία κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, 

ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ 

παηδηθψλ ραξψλ. 

ηελ δαπάλε πεξηιακβάλνληαη: 

 Όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνκάθξπλζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, καδί 

κε ηηο βάζεηο ησλ νξγάλσλ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε θφξησζε θαη 

κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζηελ αλαθχθισζε, ζε απνζήθε ηνπ 

Γήκνπ ή ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν ηνπ Γήκνπ, πάληα κε ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

νη ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν 

έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο ρξήζηεο. 
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 Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

πεξηθξάμεσλ, ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε απηψλ ζε βάζεηο φπνπ απαηηείηαη. 

ηα πιαίζηα ησλ "Γεληθψλ Δξγαζηψλ" ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο 

εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα νξγάλσλ, δαπέδσλ 

αζθαιείαο θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, 

πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή θαηάιιειεο ζεκειίσζεο ή νπνηαδήπνηε 

πιηθφ απαηηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζηαηηθφηαηα ηνπ 

νξγάλνπ θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ 

ηεθκεξίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ησλ Γεληθψλ Δξγαζηψλ θαη ζηελ δαπάλε απηψλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Πηζηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ραξάο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ.  

Ο ρψξνο ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176 σο 

πξνο ηα φξγαλα θαη , ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 2018  ΔΝ 1776-1 2017 σο πξνο  ηα δάπεδα  

απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Έπεηηα ησλ εθάζηνηε εξγαζηψλ απαηηείηαη θαζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ 

(ραξηηά, πιαζηηθά, πιηθά ζπζθεπαζίαο θιπ) απφ ηνλ ρψξν ηνπνζέηεζεο εθάζηνπ 

νξγάλνπ ηελ ίδηα εκέξα.  

 

Α.26. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο πέξγθνισλ – θηνζθηψλ καδί κε ηελ αμία ησλ αλαγθαίσλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαιχεηαη ζηελ Σερληθή 

Έθζεζε ηεο παξνχζαο Μειέηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην εδάθην "Δξγαζίεο 

πληήξεζεο" γηα ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε παηδηθήο ραξάο. 

 

Α.27 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

Ο ρψξνο ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176), ΔΛΟΣ 

ΔΝ 1176-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 (ΔΝ 1177) σο πξνο ηα φξγαλα παηδηθήο  ραξάο, θαη  ηα 

δάπεδα αζθαιείαο , απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

πκπεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζήκαλζεο ζηνπο εμνπιηζκνχο παηρληδηνχ κε ηηο 

παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

1. Όλνκα θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή 

2. Κσδηθφο αξηζκφο αλαγλψξηζεο εμνπιηζκνχ θαη έηνο θαηαζθεπήο 

3. Αξηζκφ θαη ρξνλνινγία εθαξκνζκέλνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ή 

ηζνδχλακνχ ηνπ 
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θνπφο ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ, ψζηε 

νη ρψξνη κεηά ηελ δηακφξθσζή ηνπο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ αζηηθή αλαδσνγφλεζε ηεο 

πεξηνρήο θαη λα απνηειέζνπλ πφινπο έιμεο γηα μεθνχξαζε, ςπραγσγία θαη αλαςπρή 

γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία αζθαινχο 

θαη ιεηηνπξγηθνχ ρψξνπ, βαζηζκέλνπ ζηα ηζρχνληα Δπξσπατθά πξφηππα θαη ηηο 

Διιεληθέο λνκνζεζίεο. 

               Μχθνλνο,15-04 -2019 
                    Ζ πληάμαζα 
 
                 
 
                
              Δπαγγειία Υαηδελάθε 
                Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο,17-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
Αξ. Μειέηεο:5/2019 

Πξνκήζεηα Αλαβάζκηζε - 

πξνζαξκνγή παηδηθώλ ραξώλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ  

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

 

 Άξζξν 1ν Αληηθείκελν κειέηεο  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ 

νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη εμνπιηζκνχ ζηηο αθφινπζεο πθηζηάκελεο παηδηθέο 

ραξέο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ: 

1. Παηδηθή ραξά Μχινη  

2. Παηδηθή ραξά Λάθθα  

3. Παηδηθή ραξά Άλσ Μεξά  

 

Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ θαηλνχξγησλ νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη 

εμνπιηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηιεγκέλσλ 

παηδηθψλ ραξψλ, ψζηε λα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξ. 

28492/2009 (ΦΔΚ 931Β’/2009)  φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 27934/2014 (ΦΔΚ 

2029 Β’/2014) θαη ηελ εγθχθιην 44/2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη θαη θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα 

ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ.  

 

 Άξζξν 2ν Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο  

 

 ηνπ N.4605/2019 (ΦΔΚ 52 Α/19) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ 

απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην)απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη 

απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) - Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) 
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«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 

θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα 

θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 

νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

 Άξζξν 3ν  πκβαηηθά ζηνηρεία  

 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β) Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.  

γ)  Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

δ) Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
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ε) Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

ζη) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο. 

 

 Άξζξν 4 ν Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  

 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Γηεζλή Ζιεθηξνληθφ Αλνηθηφ 

Γηαγσληζκφ άλσ ησλ νξίσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαη ε 

εθηέιεζε πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο πνπ ζα εγθξίλεη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 5ν Πξνζθνξέο- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.  

 

Πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο. 

Σν ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κειέηεο 

θαη ηζρχνπλ απφιπηα ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζε απηφ θαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη. 

 

Άξζξν 6ν Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο  

 

χκθσλα κε ην Ν.4412/2016, ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 7 ν ύκβαζε 

  

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο απφθαζεο αλάζεζεο 

ζχκθσλα κε ην Νφκν, ππνρξενχληαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν εληφο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. 

Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια 

ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο. 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

-Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

-Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

-Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

-Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

 

 Άξζξν 8ν Δγγπήζεηο  

 

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα θαιχπηεη πνζνζηφ 2% ηεο 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηαγσληζκφ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο έρεη ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ 150 εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
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πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο, 

ζπληεηαγκέλεο θαηά ηνπ ηζρχνληνο ηχπνπ γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Ο.Σ.Α. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

 

 

 Άξζξν 9ν Πνηόηεηα Τιηθώλ  

 

Σα πξνκεζεπφκελα είδε πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Δάλ ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο θαηαζθεπαζηηθέο, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

 

 Άξζξν 10ν πζθεπαζία – Μεηαθνξά - Παξάδνζε  

 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηε 

ζπζθεπαζία, κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, παξάδνζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ λα 

γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ  θαηά ηελ παξάδνζε ησλ 

εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  παξαδψζεη ηα είδε ζπλνδεπφκελα κε φζα 

πξνβιέπνληαη  θαη  απαηηνχληαη  απφ  ηελ  παξνχζα  δηαθήξπμε θαη κειέηε,  ζχκθσλα  

κε  ηα  ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη κε ηελ πξνζθνξά. 

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηελ παξαπάλσ Δ.Π. ζηα ζεκεία πνπ ζα 

ππνδείμεη ν ΓΖΜΟ θαη ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ησλ πέληε (5) 

επφκελσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ. Ο πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα  ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ Δ.Π. 

ηνπ ΓΖΜΟΤ ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζθνκίζεη ηα είδε, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θαη γηα δηάζηεκα δέθα (10) ην πνιχ εξγαζίκσλ 

εκεξψλ, ιακβάλεη ρψξα ε πεξίνδνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο πνηνηηθφο 

έιεγρνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 

• καθξνζθνπηθή εμέηαζε, 

• κεραληθή εμέηαζε, 

• κέηξεζε απφδνζεο – δχγηζε πξντφληνο, 

• πξαθηηθή δνθηκαζία. 

 

 

 

 

 

 





76 
 

Άξζξν 11ν Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο  

 

Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, 

ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ζχκβαζεο,  πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν 

νπνίνο  βαξχλεη ηνλ Γήκν. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη πνζφ 

πνπ αλέξρεηαη ζε 0,06% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 0,06 επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο, ππέξ ηεο Αξρή 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 

 

 

Άξζξν 12ν Δπζύλεο θαη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ  αλάδνρν.  

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

πεξί πξνιήςεσο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη πάληα ελ γέλεη ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο. Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζηνλ 

ίδην πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, βαξχλεηαη 

απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο. Ο αλάδνρνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη φια 

ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα πξνθεηκέλνπ νη εξγαζίεο λα γίλνληαη κε ηξφπν άξηην θαη 

αζθαιή, ψζηε λα κελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ. Ο αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Δπίζεο, φια ηα κεραλήκαηα θαη ην ηξνραίν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 

αζθαιηζκέλα. 

Όια ηα έμνδα (πξνζσπηθφ, νρήκαηα, κεραλήκαηα) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο επίζεο θαη θάζε είδνπο δεκία 

πξνο ηξίηνπο πνπ ήζειε λα πξνθιεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο. Γεληθά θάζε δαπάλε 

έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά  είλαη  απαξαίηεηε  γηα  ηελ  πιήξε  θαη  

έληερλε  εθηέιεζε  ηεο πξνκήζεηαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

 

Άξζξν 13ν Παξαιαβή 

 

Ι. Αξκόδην όξγαλν 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο φπνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 208 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16 ) 

 

II. Πξόζθιεζε αλαδόρνπ 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα µε ηα 

νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. (άξζξν 

219 παξ.2  ηνπ Ν.4412/2016 ) 

 

III. Πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα πιηθά δελ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ παξαδνηέσλ πιηθψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 

θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. (άξζξν 219 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016) 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, µε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 

παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξαδνηέσλ πιηθψλ, µε  έθπησζε  επί  ηεο  ζπκβαηηθήο  
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αμίαο,  ε  νπνία  ζα  πξέπεη  λα  είλαη αλάινγε  πξνο  ηηο δηαπηζησζείζεο 

παξεθθιίζεηο. (άξζξν 219 παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016 ) 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα 

πξνβεί ζηελ νξηζηηθή   παξαιαβή   ησλ   παξαδνηέσλ   πιηθψλ   ηεο   ζχκβαζεο   θαη   

λα   ζπληάμεη   ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα µε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. (άξζξν 219 παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016 ) 

 

 

IV. Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν µε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ 

παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα  κεγαιχηεξν  ησλ  30  εκεξψλ  απφ  ηελ  εκεξνκελία  

ππνβνιήο  ηνπ  θαη  δελ  ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή 

ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. (άξζξν 219 παξ.5 ηνπ 

Ν.4412/2016 ) 

 

 Άξζξν 14ν  

 

Γηα φζα δελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο 

απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

               Μχθνλνο,15-04 -2019 

                    Ζ πληάμαζα 

 

                 

 

                

              Δπαγγειία Υαηδελάθε 

                Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο,17-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

Αξ. Μειέηεο:5/2019 

Πξνκήζεηα Αλαβάζκηζε - πξνζαξκνγή 

παηδηθώλ ραξώλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ΔΛΟΣ  

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηεο  ζπγγξαθήο  

 

 Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

 

Άξζξν 2ν Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο  

 

Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

 

Άξζξν 3 ν πκβαηηθά ζηνηρεία.  

 

Όπσο αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ 

 

Άξζξν 4 ν Απμνκεηώζεηο Πνζνηήησλ Πξνκήζεηαο  

 

εκεηψλεηαη φηη ν Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη νιφθιεξε ηελ 

πνζφηεηα ησλ εηδψλ πνπ αθνξά ε πξνκήζεηα θαη ην αληίζηνηρν εγθεθξηκέλν πνζφ, 

εθφζνλ νη αλάγθεο ηνπ απνδεηρζνχλ κηθξφηεξεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. Ζ πνζφηεηα φκσο πνπ ζα παξαιακβάλεηαη δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ. 

 

 Άξζξν  5ν Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

 

Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο είλαη έμη (6) κήλεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

 

 Άξζξν 6ν ηαζεξόηεηα ηηκώλ  

 

Οη ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

Πεξηερόκελν ησλ Σηκώλ ηνπ Σηκνινγίνπ 

Οη ηηκέο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη άιιεο 

πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε απηήο. 

Οη ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηα 

αλσηέξσ ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη. : 

Α) Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν πνπ ε 

ππεξεζία νξίδεη, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξα απηψλ. 

Β) Οη ηπρφλ δαπάλεο θάζε είδνπο αζθάιηζεο ησλ πιηθψλ θαη απνδεκίσζεο γηα ηελ 

κεηαθνξά ή απνζήθεπζε ηεο πξνκήζεηαο. 
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Γ) Κάζε γεληθά δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

πιήξε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, γηα ηελ νπνία ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ κεηά ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ, δελ είλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεί αμίσζε ή 

δηακθηζβήηεζε πνπ λα αθνξά ηηο πνζφηεηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ πνπ εηζέξρνληαη. 

 

 

Άξζξν 7ν Σξόπνο θαη ρξόλνο  παξάδνζεο  

 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη ζηνλ Γήκν ηκεκαηηθά. Σα πξνο 

πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηνλ Γήκν ηνπνζεηεκέλα ζηηο ηειηθέο ηνπο ζέζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Παξάηαζε πξνζεζκίαο παξέρεηαη ζηνλ 

Αλάδνρν θαηφπηλ εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κέζα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξάδνζε 

ησλ εηδψλ ρσξίο λα δηθαηνχηαη θακηάο απφ ην ιφγν απηφ πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. Ζ 

ππεξεζία δχλαηαη ζε θάζε ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ άκεζε 

παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Άξζξν 8 ν Πξνζσπηθό θαη Μεραληθόο Δμνπιηζκόο  

 

Ο  απαηηνχκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κεραληθφο εμνπιηζκφο αλ δελ 

δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζα εμεπξίζθεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.  

Γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ απαηηείηαη ε δηάζεζε απφ πιεπξάο ηνπ 

αλαδφρνπ, έκπεηξνπ θαη θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιή 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  Οη εθηειεζκέλεο εξγαζίεο ζα δνζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν 

αλαιπηηθά ζε πίλαθα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, θαη 

ην ελ ιφγσ έγγξαθν ζα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ηεο 

εξγαζίαο. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη δηαζέζηκν, επαξθέο εξγαηνηερληθφ   πξνζσπηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο εξγαζίαο.  

Όια ηα ζπλεξγεία κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, θαζ΄φιν ην δηάζηεκα 

εξγαζίαο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε φια ηα απαξαίηεηα κέζα 

πξνζηαζίαο ηνπο (π.ρ.κάζθεο, θξάλε, γηιέθα θσζθνξίδνληα, γάληηα γπαιηά θιπ). Οη 

ηπρφλ ξπζκίζεηο ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλνληαη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ κεηά απφ 

ζπλελλφεζε κε ηελ ηξνραία. 

ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο 

ππεξεζίαο ν αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο αζηηθψλ θαη πνηληθψλ επζπλψλ 

θαη κάιηζηα γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινη 

θ.ι.π.) είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδφηε, είηε ζε ηξίηνπο, ή ζε ππάξρνπζεο 

θαηαζθεπέο θ.ι.π. ιφγσ παξαβάζεσο ή παξαιείςεσο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα. 

Καηά ζπλέπεηα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε 

θαηαβνιή απνδεκηψζεσο, ππέρσλ θαη θάζε άιιε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε 

νπσζδήπνηε πξνθχπηνπζα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηνπνζεηήζεη 

πηλαθίδεο θαζνδεγήζεσο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ σο θαη λπρηεξηλά θσηηζηηθά 

ζήκαηα θ.ι.π. φπνπ απαηηεζεί. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

έθδνζε θάζε θαηά λφκν πξνβιεπφκελεο άδεηαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, θαζηζηάκελνο 
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απνθιεηζηηθψο θαη νπζηαζηηθψο ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ελ ηζρχ 

δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσλ ησλ εξγαζηψλ.  

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Άξζξν 9ν Πνηληθέο ξήηξεο  

 

Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, (ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 209 ηνπ Ν.4412/16), επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα (άξζξν 207 παξ.1 Ν.4412/16). Σν 

παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 

παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα 

επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην 

πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

(άξζξν 207 παξ.2 Ν.4412/16) 

 

Άξζξν 10ν Πιεξσκέο  

 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ 

εμφθιεζε ηνπ 100% ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θαη  αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά 

πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο.  

Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο γίλεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Άξζξν 11ν Γεληθέο Απαηηήζεηο θαη Πξνδηαγξαθέο 

 

Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Απφθαζεο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε αξηζκφ 28492/2009-ΦΔΚ 931 Β’/2009 θαη ηελ 

Τ.Α.  27934/14-ΦΔΚ 2029 Β’/2014. 

Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο αθξηβείο 

ζέζεηο ηνπο, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Γήκνπ.  

Οη αθφινπζνη φξνη γηα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε είλαη απαξάβαηνη. Ζ κε ζπκκφξθσζε 

έζησ θαη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο, ζα έρεη ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

πξνζθνξψλ ή ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ: 

i. Γεληθφηεξα, ηα ππφ πξνκήζεηα φξγαλα παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηφζν ησλ λεπίσλ 

φζν θαη ησλ παηδηψλ θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ηνπο.  

ii. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγηθά. 

iii. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κε 

επζχλε ηνπ θαη ρσξίο θακία επηβάξπλζε εξγαζίαο ή αληαιιαθηηθψλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο 

ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ θαη ζε βαλδαιηζκφ. πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηα αληαιιαθηηθά κε ηελ εξγαζία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ 

πξνβιεκαηηθνχ πξντφληνο, κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε απηνχ, ψζηε ην πξντφλ λα 

επαλέιζεη ζε ζπλζήθεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

iv. ηελ ηηκή πξνζθνξάο ηνπ αλάδνρνπ πξνκεζεπηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

αθφινπζα:  

 ε πξνκήζεηα ησλ ππφ πξνκήζεηά εηδψλ 
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 ε κεηαθνξά ησλ ππφ πξνκήζεηά εηδψλ 

 Απνκάθξπλζε ησλ ππαξρφλησλ πιηθψλ θαη νξγάλσλ πξνο απφξξηςε 

ή αληηθαηάζηαζε. 

 νη θνξηψζεηο θαζψο θαη νη εθθφξησζεηο ησλ ππφ πξνκήζεηά εηδψλ 

 ε ζπλαξκνιφγεζε θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ ππφ πξνκήζεηά εηδψλ  

 ε ιεηηνπξγία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 

 ε παξάδνζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα εγρεηξίδηνπ  νδεγηψλ ζπληήξεζεο  

πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1:2008, πνπ αθνξνχλ ηα φξγαλα παηδηθήο ραξάο  

 Ζ πηζηνπνίεζε θαη ησλ ηξηψλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ(Άλσ Μεξάο, Μχισλ, Λάθθαο) 

v. Σα φξγαλα παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη θέξνπλ κφληκε πηλαθίδα 

ζήκαλζεο ζε ζέζε νξαηή απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, µε ηνπιάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ 

αληηπξνζψπνπ, ηνλ θσδηθφ θαη ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ, ηνλ αξηζµφ 

θαη ηελ ρξνλνινγία ηνπ εθαξµνδφµελνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ. Ο 

εμνπιηζµφο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζµέλνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη ε ειάρηζηε απαηηνχκελε 

ζπληήξεζε. 

vi. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ πηζηνπνίεζε 

ησλ επηιεγκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ θαη  ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο πηζηνπνίεζεο 

απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

vii. ηηο  ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο, πεξηιακβάλνληαη ηα 

παξαθάησ: 

 Ζ ππνβνιή ησλ ζρεδίσλ, κε δηαζηάζεηο, ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκψλ θαη ησλ δαπέδσλ αζθάιεηαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 ηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ππφ πξνκήζεηα 

δάπεδα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο 

δηακφξθσζεο. ηφρνο είλαη λα γίλεηαη νκαιή κεηάβαζε απφ ην ηειηθφ επίπεδν, ζην 

δάπεδν ηεο εθάζηνηε επηιεγκέλεο παηδηθήο ραξάο. Χο ηειηθφ επίπεδν λνείηαη ην 

επίπεδν ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην εγθαηεζηεκέλν δάπεδν αζθαιείαο.   

 Σα δάπεδα αζθαιείαο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φιε ηελ επηθάλεηα ησλ παηδηθψλ 

ραξψλ πάλσ απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλε ππφβαζε. 

 Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαηηθφηεηαο ησλ νξγάλσλ ηεο παηδηθήο ραξάο θαη 

ηεο αζθάιεηα ρξεζηψλ ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

θαηάιιειε πάθησζε ησλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, Σα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γήκνπ θαη λα είλαη βάζε ησλ νδεγηψλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ησλ ππφ πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο.  

 Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ηνπ εθάζηνπ νξγάλνπ 

ζηνλ ρψξν ηεο εθάζηνηε παηδηθήο ραξάο, ζα πξέπεη απαξαηηήησο κε επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

Άξζξν 12ν  γεληθέο δηαηάμεηο 

 

ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο 

πξνκήζεηαο ν αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο αζηηθψο θαη πνηληθψο επζπλψλ 
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θαη κάιηζηα γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινη 

θ.ι.π.) είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδφηε, είηε ζε ηξίηνπο, ή ζε ππάξρνπζεο 

θαηαζθεπέο θ.ι.π. ιφγσ παξαβάζεσο ή παξαιείςεσο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα. 

Καηά ζπλέπεηα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε 

θαηαβνιή απνδεκηψζεσο, ππέρσλ θαη θάζε άιιε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε 

νπσζδήπνηε πξνθχπηνπζα απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη ζην ρψξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ φια φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ πγηεηλή  θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ θιπ. 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο κε δαπάλεο ηνπ νθείιεη λα πεξηθξάμεη θάζε επηθίλδπλε γηα ηελ θπθινθνξία 

νρεκάησλ θαη πεδψλ ζέζε θαη επηζεκάλεη απηήλ κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, 

λπρηεξηλψλ ζεκάησλ θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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