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ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – 

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15/11/2017 

Αρ. Μελέτης: 

 

Προϋπολογισμός : 

KAE ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 

CPV: 

Δ14/2018 

 

2.350.000,00 € 

9779.06.028 

71420000-8 «Υπηρεσίες 

αρχιτεκτονικής τοπίου»,  

77310000-6 (Φύτευση και 

συντήρηση χώρων πρασίνου), 

77312000-0 (Υπηρεσίες 

εκκαθάρισης από αγριόχορτα), 

77341000-2 (Κλάδεμα δέντρων), 

77342000-9 (Κλάδεμα θάμνων), 

43323000-3 (Εξοπλισμός 

άρδευσης),  

50870000-4 (Υπηρεσίες επισκευής 

και συντήρησης εξοπλισμού 

παιδικής χαράς),  

37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής 

χαράς),  

34991000-0 (Φωτιστικά σώματα 

υπαίθριων χώρων),  

34928520-9 (Στύλοι φωτισμού), 

37441900-0 (Συνδυασμός οργάνων 

γυμναστικής),  

77320000-9 (Συντήρηση αθλητικών 

γηπέδων),  

37415000-0 (Αθλητικός εξοπλισμός) 

 

TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
 

Βασικός στόχος της παρούσας µελέτης είναι η αποκατάσταση των ζηµιών των πλατειών 
και κοινόχρηστων χώρων στη ∆.Κ. Μάνδρας που επλήγησαν µετά την πληµµύρα της 
15ης Νοεµβρίου 2017.  
 
Η λειτουργική, ενεργειακή και περιβαλλοντική αποκατάσταση των κοινόχρηστων 
χώρων του ∆ήµου, δηλαδή τους χώρους παιδικών χαρών, αθλητικούς χώρους, χώρους 
αναψυχής και ανάπαυσης και πρασίνου. Οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελεστούν µε 
γνώµονα την: 
 

1) Αισθητική, περιβαλλοντική και ποιοτική αποκατάσταση της λειτουργίας της 
περιοχής, τόσο για τους πολίτες του ∆ήµου, όσο και για τους επισκέπτες του  

2) Αποκατάσταση του δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού στους κοινόχρηστους χώρους, 
όπου έχει καταστραφεί και αντικατάσταση των συµβατικών φωτιστικών, όπου 
έχουν καταστραφεί µε φωτοβολταϊκά φωτιστικά 





3) Εξοικονόµηση και καλύτερη διαχείριση του νερού που προορίζεται για την 
άρδευση, µέσω της εγκατάστασης αυτοµατοποιηµένου δικτύου άρδευσης  

4) Εγκατάσταση ηλεκτρονικής εφαρµογής παροχής πληροφοριών στην πλατεία 
που βρίσκεται στην είσοδο του ∆ήµου, για την ενηµέρωση και επιµόρφωση των 
πολιτών και των επισκεπτών του ∆. Μάνδρας –Ειδυλλίας 
 

Οι προβλεπόµενες, βάση µελέτης, παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν σε όλους τους χώρους 
(πλατείες, παιδικές χαρές, χώρους πρασίνου) που επλήγησαν από την καταστροφική 
πληµµύρα είτε ολοσχερώς είτε µερικώς κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων 
υποστήριξης καθαρισµού της πόλης τις µέρες µετά την θεοµηνία από µηχανήµατα της 
Πολιτικής Προστασίας, του Στρατού και εθελοντών.  
 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι χώροι και όχι περιοριστικά:  

1. Πλατεία Ειρήνης (επί της οδού Β. Κοροπούλη) 
2. Πλατεία ∆ηµοκρατίας 
3. Πλατεία έµπροσθεν Ι.Ν. Ευαγγελιστή Ματθαίου  
4. Κοινόχρηστος Χώρος πρασίνου στην είσοδο τη πόλης  
5. Πλατεία Χατζηµήτρου  
6. Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 
7. Πλατεία Κουντουριωτών  
8. Πλατεία επί των οδών Β. Κοροπούλη και Στάµου  
9. Πλατεία Κοροπούλη-Στάµου  
10. Πλατεία Γκλιάτη  
11. Πλατεία Νέας Ελβετίας 
12. Πλατεία Παπακώστα  

 
Οι εργασίες θα αφορούν: 

− ∆ιάφορες χωµατουργικές εργασίες (καθαίρεση τσιµέντου, κρασπέδων, 
κυβόλιθων, εκσκαφές χωµάτων, κλπ.) 

− Αποξήλωση, όπου δεν έχει ήδη γίνει, όλων των υφιστάµενων 
κατεστραµµένων οργάνων παιδικής χαράς µετά προσοχής, και ασφαλή 
µεταφορά σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία του ∆ήµου 

− Αποξήλωση φθαρµένων/κατεστραµµένων δαπέδων ασφαλείας, 
κατεστραµµένου / παλαιού αστικού εξοπλισµού, παλαιών περιφράξεων 
(όπου έχουν διατηρηθεί) και ασφαλή µεταφορά σε χώρο που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία του ∆ήµου. 

− Αποξήλωση φθαρµένου/κατεστραµµένου συνθετικού τάπητα, 
περίφραξης, κατεστραµµένων εστιών του υπάρχοντος γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5x5 (στην πλατεία Ειρήνης).  

− Εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισµού, 
περίφραξης, δαπέδων ασφαλείας και υλικών διάστρωσης λοιπών 
επιφανειών, µε ταυτόχρονη πιστοποίηση των οργάνων και δαπέδων για 
την ασφαλή λειτουργία τους.  

− Την εγκατάσταση ειδικού χωµάτινου δαπέδου στους χώρους των 
καθιστικών 

− Την εγκατάσταση οργάνων εκγύµνασης ενηλίκων, για την ταυτόχρονη 
χρήση των κοινόχρηστων χώρων από πολλές ηλικιακές οµάδες, αλλά 
και την δυνατότητα δωρεάν χρήσης των οργάνων αυτών από τους 
∆ηµότες 

− Την αποκατάσταση γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 (επέκταση διαστάσεων, 
τοποθέτηση νέου συνθετικού τάπητα, εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού, 
κατασκευή νέας περίφραξης, τοποθέτηση νέων εστιών, πάγκων 
αναπληρωµατικών, διχτυού προστασίας) εντός της πλατείας, 
προκειµένου τα νέα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε δηµιουργικές 
δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. 

− Την βελτίωση και ενίσχυση της υπάρχουσας φύτευσης και εγκατάσταση 
νέας, όπου καταστράφηκε 

− Την αποκατάσταση, επισκευή και επέκταση του αρδευτικού δικτύου 
− Την καλύτερη διαχείριση και εξοικονόµηση νερού άρδευσης µέσω 

εγκατάστασης ηλεκτρονικού αυτοµατοποιηµένου δικτύου άρδευσης (σε 
πιλοτικό επίπεδο-διερευνητικά).  
 

Οι χώροι των προτεινόµενων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, βρίσκονται εντός 
διαµορφωµένης ζώνης δραστηριοτήτων και αναψυχής της πόλης. Παρά τις επισταµένες 





προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του ∆ήµου, για διατήρηση των χώρων 
αυτών σε καλόεπίπεδο, η σηµερινή τους κατάσταση µετά την καταστροφική πληµµύρα 
είναι κακή, µε ολοκληρωτιικές ελλείψεις σε εξοπλισµό, πράσινο, άρδευση. Ο υπάρχων 
αστικός εξοπλισµός είναι κατεστραµµένος στις περισσότερες πλατείες, η κατάσταση του 
πρασίνου είναι κακή, το αρδευτικό είναι ελλιπές ή απουσιάζει πλήρως και το γήπεδο 
ποδοσφαίρου έχει πολύ σοβαρά προβλήµατα, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί. Οι υπάρχουσες παιδικές χαρές προφανώς δεν πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις ασφαλείας, ώστε να πιστοποιηθούν, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας EN1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71:3 και την ελληνική 
νοµοθεσία: Υπουργική Απόφαση 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως 
αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθ. 27934/14 υπουργική απόφαση και την 
Εγκύκλιο: 44/07-08-14 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Για το λόγο αυτό έχουν ληφθεί υπόψιν: 
 

• η προσβασιµότητα των χώρων 
• η σαφής σήµανση  
• η ασφαλής οριοθέτηση των παιδικών χαρών και του γηπέδου ποδοσφαίρου µε 

περίφραξη και είσοδο ορισµένη  
• όρια καθορισµένα, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος στους χώρους των παιδικών 

χαρών, σε άτοµα που δεν συνοδεύουν παιδί, σε ζώα, αλλά και να περιορίζονται 
τυχόν κίνδυνοι, χωρίς να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον.  

• επαρκής και λειτουργικός φωτισµός των χώρων 
 

Σηµαντικό παράγοντα αποτελούν:  
• η επιλογή των οργάνων-παιχνιδιών και οργάνων εκγύµνασης που συµφωνούν 

µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τα οριζόµενα από την ελληνική 
νοµοθεσία 

• η τοποθέτηση καθιστικών σε διάφορα σηµεία των χώρων, ώστε οι πολίτες και οι 
επισκέπτες να έχουν διαµορφωµένους χώρους ανάπαυλας και θα 
εξασφαλίζεταιη επαρκής και σωστή επίβλεψη των παιδιών από τους συνοδούς  

• η τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στους χώρους, και ενηµερωτικής πινακίδας 
και βρύσης στις παιδικές χαρές 

• η πλήρης ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στην πλατεία Ειρήνης, 
γεγονός που θα προσελκύσει πολλά νέα παιδιά, αλλά θα βοηθήσει και στις 
αθλοπαιδιές του παρακείµενου σχολείου 

• η εκπαίδευση των παιδιών µέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών και διαδραστικών 
οργάνων στις παιδικές χαρές 

• η ενηµέρωση, τόσο των πολιτών του ∆ήµου, όσο και των επισκεπτών για το 
πώς θα κινηθούν και πώς θα επισκεφτούν τα µέρη ενδιαφέροντος, από την 
εφαρµογή πληροφόρησης.  

• η αποκατάσταση της φύτευσης προκειµένου την βελτίωση της ποιότητας των 
κοινόχρηστων χώρων, µέσω επιλογής ανθεκτικών δέντρων και θάµνων, καθώς 
και καλλωπιστικών ανθόφυτων και αρωµατικών φυτών 

• η εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένου αρδευτικού δικτύου και φωτοβολταϊκών 
φωτιστικών, τα οποία εξοικονοµούν νερό και ενέργεια. 
 

Το προτεινόµενο σύνολο εργασιών κρίνεται απαραίτητο για την άρτια ανακατασκευή, 
διαχείριση και συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου της ∆.Ε. Μάνδρας. 
Σκοπός της µελέτης είναι να αποκαταστήσει συνολικά αυτούς τους χώρους, και όχι 
σηµειακά ή µεµονωµένα, προκειµένου οι πολίτες του ∆ήµου να επισκεφθούν ξανά 
ευχάριστα αυτούς τους χώρους, να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στο περιβάλλον, και 
τα νέα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα αθλοπαιδιών. Ταυτόχρονα θα εξασφαλιστεί και η 
αναζωογόνηση των χώρων αναψυχής µε υπαίθριες δραστηριότητες, αστικό εξοπλισµό 
και εντονότερη παρουσία πρασίνου. 
 
Χάρις στο έλεγχο του συστήµατος άρδευσης µέσω αυτοµατισµού, και την εγκατάσταση 
των φωτοβολταϊκών σωµάτων, θα επιτευχθεί εξοικονόµηση µεγάλης ποσότητας ύδατος 
και ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, ο ∆ήµος θα συµβάλλει στην προστασία 
του περιβάλλοντος, συµβάλλοντας σηµαντικά και στη διαµόρφωση  οικολογικής 
συνείδησης των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει σοβαρή µείωση των 
λειτουργικών του δαπανών.  
 





Όλα τα όργανα παιδικών χαρών, τα υλικά, τα δάπεδα ασφαλείας και τα όργανα 
εκγύµνασης θα διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και όλες τις πιστοποιήσεις, σύµφωνα 
µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και τις 
προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών µε την υπ’ αρίθµ. 28492/11-
05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε την υπ'αρίθµ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014). 
 
Η δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των (µε 
Φ.Π.Α.) 2.350.000€ και θα καλυφθούν από χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.  

        

Μάνδρα, 16-02-2018 

  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 

 

 

 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕ3 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

Νοµός ΑΤΤΙΚΗΣ Δ14/2018 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. 

ΜΑΝΔΡΑΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15/11/2017 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – 
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.350.000,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ)

  

 

KAE ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 9779.06.028 

 
 
CPV:  

71420000-8 «Υπηρεσίες 

αρχιτεκτονικής τοπίου»,  

77310000-6 (Φύτευση και 

συντήρηση χώρων πρασίνου), 

77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης 

από αγριόχορτα), 77341000-2 

(Κλάδεμα δέντρων), 77342000-9 

(Κλάδεμα θάμνων), 43323000-3 

(Εξοπλισμός άρδευσης),  

50870000-4 (Υπηρεσίες επισκευής 

και συντήρησης εξοπλισμού 

παιδικής χαράς),  

37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής 

χαράς),  

34991000-0 (Φωτιστικά σώματα 

υπαίθριων χώρων),  

34928520-9 (Στύλοι φωτισμού), 

37441900-0 (Συνδυασμός οργάνων 

γυμναστικής),  

77320000-9 (Συντήρηση αθλητικών 

γηπέδων),  

37415000-0 (Αθλητικός εξοπλισμός) 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Όλες οι παρακάτω αναφερόµενες τεχνικές προδιαγραφές των οργάνων παιδικής χαράς, των οργάνων 
εκγύµνασης, του αστικού εξοπλισµού, των φωτιστικών σωµάτων, των πλακιδίων ασφαλείας, των υλικών 
για το αυτοµατοποιηµένο αρδευτικό δίκτυο  και των ανταλλακτικών είναι οι ελάχιστα ζητούµενες από 
την Υπηρεσία. Όλα τα απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατα, πρέπει να καλύπτουν όλες τις παρακάτω 
προδιαγραφές από πλευράς δραστηριοτήτων, σχήµατος και µεγέθους, για να είναι αποδεκτά. 
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Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών 
και της ∆ιακήρυξης της µελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιµοποίητος, από υλικά άριστης 
ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. 
Πέραν των εισαγωγικών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται παρακάτω, όλος ο υπό προµήθεια 
εξοπλισµός θα πρέπει ταυτόχρονα να πληροί και τις προδιαγραφές που αναφέρονται εκτενέστερα και 
λεπτοµερώς στο κάθε άρθρο του παρόντος τεύχους.  
Επιτρέπονται αποκλίσεις της τάξης του ±12% στις διαστάσεις του υπό προµήθεια εξοπλισµού εκτός των 
δαπέδων ασφαλείας, εφόσον τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας µεταξύ των οργάνων της παιδικής 
χαράς. Μεγαλύτερες αποκλίσεις δεν επιτρέπονται και σε τέτοια περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ο υπό προµήθεια εξοπλισµός να µην χωράει στους 
χώρους για τους οποίους έχει προβλεφθεί. 
Όπου αναφέρονται συγκεκριµένα υλικά και είδη, πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτά ήαντιστοίχως 
ισοδύναµα. 
Οι εκτελούµενες εργασίες θα εκτελεστούνπλήρως από τον ανάδοχο στις παιδικές χαρές και τους 
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που αναφέρονται στη τεχνική έκθεση της παρούσας µελέτης. 
Επιπλέον, ο ανάδοχος θα αναλάβει την διετή συντήρηση και την επισκευή όλου του υπό προµήθεια 
εξοπλισµού που αφορά στα όργανα παιδικής χαράς, αστικός εξοπλισµός και δάπεδα ασφαλείας, καθώς 
το κόστος της εργασίας αυτής περιλαµβάνεται στις τιµές του Προϋπολογισµού στην παρούσα µελέτη. Η 
συντήρηση αναλυτικά περιλαµβάνει:  

 
 
Α. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
 

1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την διετή συντήρηση και την επισκευή όλου του υπό προµήθεια εξοπλισµού 
που αφορά στα όργανα παιδικής χαράς, αστικός εξοπλισµός και δάπεδα ασφαλείας, καθώς το κόστος της 
εργασίας αυτής περιλαµβάνεται στις τιµές του Προϋπολογισµού στην παρούσα µελέτη. Η συντήρηση 
αναλυτικά περιλαµβάνει:  

 
1.1 Ετήσια συντήρηση οργάνων παιδικής χαράς 

Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία για τα καταναλωτικά αγαθά, την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των 
πολιτών, ο ∆ήµος έχει την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Χαρών. Λόγω µειωµένου 
και µη εξειδικευµένως καταρτισµένου προσωπικού, ο ∆ήµος αδυνατεί να παράσχει αυτή την υπηρεσία. 
Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος θα αναλάβει  να εξασφαλίσει την οµαλή και απρόσκοπτη χρήση των 
συγκεκριµένων Παιδικών Χαρών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και στη συνέχεια ο ∆ήµος µπορεί να 
απευθυνθεί στην αγορά για την συνέχεια παροχής των υπηρεσιών αυτών. 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις επιθεωρήσεις, για τη συντήρηση και τις επισκευές της Παιδικής 
Χαράς και του εξοπλισµού της. Ο συντηρητής οφείλει να ενηµερώνει τον ∆ήµο για τυχόν ζηµιές και για 

την ανάγκη επισκευών. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν στον εξοπλισµό ζηµιές που θέτουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των παιδιών, θα πρέπει να επισκευαστούν άµεσα. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να 
απαγορευθεί η χρήση του εν λόγω εξοπλισµού. Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου δίνει τις απαραίτητες 
εντολές για τις επισκευές που θα πρέπει να γίνουν. Ο Ανάδοχος οφείλει να καθορίσει χρονοδιάγραµµα 
και λίστα µέτρων που απαιτούνται για την αποκατάσταση οποιοδήποτε βλαβών προκύψουν και στη 
συνέχεια πρέπει να παραδίδει επιστολή µε αναλυτική περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν και 
των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν, µετά από κάθε επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή. 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για µία (1) ετήσια επιθεώρηση, καθώς και για τρεις (3) εκτεταµένες 
λειτουργικές επιθεωρήσεις. Ο Ανάδοχος θα αναφέρει στον ∆ήµο κάθε τυχόν ζηµιά που δεν µπορεί να 

διορθωθεί κατά τη συντήρηση ρουτίνας. Για τις ζηµιές αυτές που δεν µπορούν να διορθωθούν κατά τη 
συντήρηση ρουτίνας, ο ∆ήµος θα προβαίνει σε όλες τις συνεννοήσεις µε τον συντηρητή 
αποκατασταθούν άµεσα οι βλάβες.  
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί το µητρώο εξοπλισµού των εν λόγω Παιδικών Χαρών, 
προτείνει το χρονοδιάγραµµα  επιθεωρήσεων και των συντηρήσεων το οποίο θα εγκριθεί από το ∆ήµο, 
θα συντάσσει έγγραφες αναφορές µε τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων και θα διατυπώνει όλες τις 
προτάσεις για την αποκατάσταση των βλαβών και τα µέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να ληφθούν. 
Επίσης συντάσσει τους πίνακες προκοστολόγησης των ζηµιών και µετά από έγγραφη έγκριση από την 
Υπηρεσία, θα προχωράει στην επιδιόρθωσή τους. 
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1.2  Ετήσια επιθεώρηση 
Η ετήσια επιθεώρηση πραγµατοποιείται, προκειµένου να διαπιστωθεί το συνολικό επίπεδο ασφάλειας του 
εξοπλισµού της Παιδικής Χαράς, καθώς και η τεχνική του κατάσταση και η συµµόρφωσή της µε τα 
πρότυπα ασφαλείας EN. Η ετήσια επιθεώρηση θα κρίνει εάν είναι απαραίτητη η επανατοποθέτηση 
ορισµένων τµηµάτων ή ακόµη και η αποξήλωση οργάνων προς απόσυρση. 

 
Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην ετήσια επιθεώρηση είναι: 

• Εκτίµηση της κατάστασης του εξοπλισµού και της βάσης ασφαλείας και αναφορά 
συµµόρφωσης µε τα πρότυπα. 

• Έλεγχος της περίφραξης και του αστικού εξοπλισµού των Παιδικών Χαρών       (παγκάκια, 
βρύσες κλπ) 

• Έλεγχος για τυχόν φθορές των ξύλινων κατασκευών. 
• Έλεγχος για τυχόν φθορές των µεταλλικών µερών. 
• Έλεγχος για τυχόν απαραίτητα βαψίµατα του εξοπλισµού. 
• Οι αλλαγές του επιπέδου ασφαλείας µετά από τις επισκευές ή τις αλλαγές στα 

ανταλλακτικά εντάσσονται στο αρχείο πληροφοριών συντήρησης. 
• Η σύνταξη έγγραφης αναφοράς από τον συντηρητή, που θα περιλαµβάνει: 

- Καταγραφή της κατάστασης του εξοπλισµού (περιλαµβάνει φωτογραφίες του 
εξοπλισµού) 

- Λίστα ζηµιών και προτάσεων για επισκευή (περιλαµβάνει φωτογραφίες των ζηµιών) 

- Προκοστολόγηση εργασιών και υλικών για την επισκευή 
• Μακροπρόθεσµο πρόγραµµα (µε προτεινόµενες επισκευές και εκσυγχρονισµό και µε 

εκτίµηση κόστους)  
• Επισκευή όλων των µικροβλαβών (τάπες, κουζινέτα, αντικατάσταση αλυσίδων, κλπ) 
• Χρονοδιάγραµµα επισκευής των µεγαλύτερων ζηµιών 

 
 

1.3  Τετραµηνιαία  λειτουργική επιθεώρηση 
 
Κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης του εξοπλισµού και των επιφανειών µιας Παιδικής Χαράς, 
στόχο έχει την λήψη όλων των απαιτούµενων προληπτικών µέτρων, προκειµένου να διατηρηθεί το 
επίπεδο ασφαλείας και το επίπεδο λειτουργίας σε άριστη κατάσταση. 

Τέτοια µέτρα περιλαµβάνουν: 
• Έλεγχος περίφραξης και αστικού εξοπλισµού 

• Σφίξιµο των στηριγµάτων 
• Λάδωµα των κουζινέτων 

• Αντικατάσταση µικρών κατεστραµµένων ανταλλακτικών όπως π.χ. κουζινέτα, µικρά 
πλαστικά ανταλλακτικά, στηρίγµατα, αλυσίδες κλπ 

• Συντήρηση της επιφάνειας ασφαλείας (ευθυγράµµιση και σκούπισµα των ελαστικών 
πλακών). 

• Επισκευές εφόσον απαιτούνται 
 

Επίσης, δίδεται ιδιαίτερη σηµασία στη φυσιολογική φθορά των σταθερών κατασκευών και 

ανταλλακτικών. Συντάσσεται έγγραφη αναφορά για :  
• Την ποσότητα και την κατάσταση του υλικού της επιφάνειας ασφαλείας. 
• Την φθορά των κινούµενων µερών και την επισκευή τους.  
• Την περιγραφή των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης φθορών  
• Τις παραγγελίες εφόσον απαιτούνται των απαραίτητων υλικών 

• Τον προγραµµατισµό των αποκαταστάσεων των µεγάλων φθορών ή καταστροφών 
 
Οι παραπάνω περιγραφόµενες εργασίες θα εκτελεστούν τέσσερις φορές ετησίως και συγκεκριµένα τον 
Αύγουστο, τον Σεπτέµβριο, τον Νοέµβριο και τον ∆εκέµβριο. 
 

1.4    Μηνιαία  λειτουργική επιθεώρηση 
 

Στην µηνιαία επιθεώρηση γίνονται οι εξής εργασίες:  
• Έλεγχος όλων των οργάνων για διαπίστωση των βλαβών 
• Αποκατάσταση µικροζηµιών, λάδωµα κουζινέτων 
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• Σύνταξη έκθεσης προς την Υπηρεσία για την κατάσταση των Παιδικών Χαρών 
• Προγραµµατισµός επισκευών εφόσον απαιτούνται 

 
 

1.5   Επισκευές χώρων Παιδικών Χαρών 
 

Επισκευές συντήρησης χωρίζονται ως εξής:  
i  Μικροεπισκευές πραγµατοποιούνται άµεσα κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων 

και αφορούν : 
 
• Αλλαγή φθαρµένων ή κατεστραµµένων ανταλλακτικών 
• Μικροεπισκευές περίφραξης ή αστικού εξοπλισµού (όπως λάδωµα πόρτας εισόδου, επισκευή 

βρύσης, κάδων κλπ) 
• Μικροβαψίµατα 
• Προσθήκη άµµου στα αµµοδοχεία. 

 
ii Μεσαίας εµβέλειας επισκευές που αφορούν επισκευές σε ευρύτερο τµήµα του 

εξοπλισµού των Παιδικών Χαρών, σύµφωνα µε την έκθεση που έχει συντάξει ο 
συντηρητής και έχει εγκρίνει η Υπηρεσία. 

iii Μεγάλης εµβέλειας επισκευές που αφορούν το εκτεταµένες επισκευές στο σύνολο 
του εξοπλισµού των Παιδικών Χαρών και πραγµατοποιούνται βάση της 
προκοστολόγησης, του χρονοδιαγράµµατος και της έκθεσης του Συντηρητή, µετά 
από την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 

Επισκευές συντήρησης πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την προκοστολόγηση του Ανάδοχου και την 
έγκριση της Αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

Τόσο στις επισκευές µεσαίας όσο και µεγάλης εµβέλειας, µπορεί µε αναφορά του ο Ανάδοχος να 
διακόψει τη χρήση µέρους ή και ολόκληρης της Παιδικής Χαράς, προκειµένου την ολοκληρωτική και 
πλήρη αποκατάσταση των βλαβών, µε στόχο την προστασία των χρηστών από τυχόν ατυχήµατα. 
 

1.6   Έκτακτες επισκευές 
 

Σε έκτακτες καταστάσεις που αφορούν βανδαλισµούς, φυσικές καταστροφές κ.λ.π. , ο ∆ήµος, εφόσον 
διακόψει την λειτουργία της Παιδικής Χαράς, ενηµερώνει τον Ανάδοχο, ο οποίος, εντός 36 ωρών, θα 
πρέπει να έχει επισκεφθεί τον χώρο και να έχει συντάξει την έκθεση καταστροφών. Την έκθεση θα 
συνοδεύει: 

• Η προκοστολόγηση της αποκατάστασης των ζηµιών 
• Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών επισκευής 

 
Στη συνέχεια, τα έγγραφα αυτά κατατίθενται στην Αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, η οποία, εγκρίνει, µε ή 
χωρίς διορθώσεις, την αντίστοιχη δαπάνη και ο Συντηρητής εκτελεί τις εγκεκριµένες εργασίες. 
 

1.7   Γενικές Παρατηρήσεις 
 

Ο ανάδοχος δεν θα ευθύνεται για ατυχήµατα, ζηµίες και για βλάβες στην υγεία τρίτων που 
χρησιµοποιούν τον Εξοπλισµό και ο ∆ήµος απαλλάσσει πλήρως την Προµηθεύτρια από κάθε ευθύνη, 
πλην αν η ζηµία ή βλάβη οφείλεται αιτιωδώς µε µή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Προµηθευτή από 
την Σύµβαση Συντήρησης. Ζηµίες και βλάβες µή οφειλόµενες στη ελλιπή συντήρηση σύµφωνα µε τη 

σύµβαση που θα συνταχθεί, δεν βαρύνουν τον Προµηθευτή.  
Χωρίς περιορισµό της γενικότητας των πιο πάνω, ο Ανάδοχος δεν θα ευθύνεται έναντι τρίτων για ζηµίες 
και βλάβες στην υγεία τρίτων που οφείλονται σε: 

� Συνήθη φθορά ενόψει ιδίως της σκοπουµένης χρήσης και της ιδιότητος του Εξοπλισµού 
ως υπαίθριου. 

� Μη συνήθη ή ακατάλληλη χρήση του Εξοπλισµού ή έλλειψη επιτήρησης ανήλικων 
τρίτων. 

� Μη κανονική τοποθέτηση γνήσιων ανταλλακτικών µερών από τον ∆ήµο. 
� Χρήση του Εξοπλισµού πέραν του χρόνου διαρκείας του, όπως υποδεικνύεται από τον 

Κατασκευαστή. 
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� Οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα (γεγονότα ανωτέρας βίας, ζηµίες στον εξοπλισµό 
από σεισµούς ή ακραίες καιρικές συνθήκες). 

� Έλλειψη επιτήρησης της κατάστασης του Εξοπλισµού από τον ∆ήµο. 
� Επισκευή του Εξοπλισµού από τον Αγοραστή ή τρίτους πλην του Προµηθευτή ή κατά 

τρόπο µη σύµφωνο µε τις οδηγίες του Προµηθευτή. 
� Χρήση ανταλλακτικών µερών που δεν έχει προµηθεύσει ο Προµηθευτής. 
� Τροποποίηση του Εξοπλισµού (ενδεικτικά, µε τοποθέτηση µερών προέλευσης τρίτων), 

χωρίς την έγκριση του Προµηθευτή. 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αρνηθεί τη συντήρηση του Εξοπλισµού και κάθε σχετική υποχρέωση 
συντήρησης αναστέλλεται, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος διαπιστώσει επεµβάσεις τρίτων και µπορεί να 
απαιτεί την αφαίρεση κάθε µη γνησίου µέρους που τυχόν έχει τοποθετηθεί στον Εξοπλισµό αρνούµενη 
να συντηρήσει τον Εξοπλισµό µέχρι την αποκατάστασή του και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για 
οποιοδήποτε ζηµιογόνο γεγονός συµβεί µέχρι την αποκατάσταση του Εξοπλισµού και την άρση της 
κατάστασης αναστολής της υποχρέωσης συντήρησης. Ο ∆ήµος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως ή µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα αµελλητί τον Ανάδοχο για κάθε περιστατικό ατυχήµατος , βλάβης στη υγεία και 
ζηµίας τρίτου και για κάθε γεγονός που τυχόν εµπίπτει στη προσοχή του (όπως επεµβάσεις τρίτων στον 
Εξοπλισµό, βανδαλισµούς κλπ), ευθυνόµενος αποκλειστικά εκείνος για ο,τιδήποτε συµβεί στο διάστηµα 
µεταξύ της γνώσης του ∆ήµου και της γνώσης του Αναδόχου. 
Στην περίπτωση που τρίτος στραφεί κατά του Αναδόχου, ο ∆ήµος οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο ή 

κάθε πληροφορία και έγγραφο που ενδέχεται, κατά την διακριτική ευχέρεια του Ανάδοχο, να συνδράµει 
στην διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού και στην άµυνά του, να επιτρέπει απρόσκοπτη 
πρόσβαση στο χώρο όπου έχει εγκατασταθεί ή φυλάσσεται ο Εξοπλισµός ή µέρη του µε σκοπό τον 
έλεγχό του είτε από τον Ανάδοχο είτε από το Κατασκευαστή, εκπροσώπους, υπαλλήλους και συνεργάτες 
τους, να παραδίδει οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν την συντήρηση που έχει διενεργηθεί και εν γένει να 
συνδράµει τον Ανάδοχο στην άσκηση της άµυνάς του. 
 
 
2)   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. 
Ειδικότερα: 
α) Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένος για ατοµικό ή οµαδικό παιχνίδι. 
β) Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται 
στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176). 
γ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ  ΕΝ1176-1, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3. 
 
Επιτρέπεται η συµµόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόµενων 
στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµα προς τα αναφερόµενα. Η 
ισοδυναµία αυτή θα τεκµαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη 
διάθεση των αρµοδίων αρχών και των αρµοδίων αναγνωρισµένων φορέων ελέγχου. 
 
3)    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
 
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανοµέας που θέτουν σε 
κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισµούς παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισµού και δαπέδων ασφαλείας, 

πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς, πιστοποιητικό συµµόρφωσης που έχει εκδοθεί από 
διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, µε το οποίο αποδεικνύεται η συµµόρφωσή τους µε τις 
απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Το πιστοποιητικό συµµόρφωσης 
περιλαµβάνεται στις προκαταρκτικές πληροφορίες αναφορικά µε την ασφάλεια της εγκατάστασης και 
πρέπει να προσκοµίζεται πριν από την αποδοχή της προσφοράς. 
 
Ο εξοπλισµός πρέπει να σηµαίνεται ευκρινώς, µόνιµα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους 
τουλάχιστον µε τα ακόλουθα: 
 
α) Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή 

του διανοµέα. 
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. κωδικός αριθµός) και έτος κατασκευής. 
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γ)Τον αριθµό και τη χρονολογία του εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή τουισοδυνάµου του. 
δ) Για κάθε εξοπλισµό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή όσα αναφέρονται 
την παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1. 
 
Επιπλέον, o κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανοµέας που 
θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισµούς παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισµού και δαπέδων 
ασφαλείας, πρέπει να διαθέτουν τα εξής πιστοποιητικά: 
 

1) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 περί Εµπορίας, Εγκατάστασης και Συντήρησης Παιδικών Χαρών  
2) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 περί Εµπορίας, Εγκατάστασης και Συντήρησης (Τεχνικής 

Υποστήριξης) Παιδικών Χαρών 
 
 

4)    ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
 
- Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών, καθώς και γραπτή 

εγγύηση για πέντε (5) για τον υπό προµήθεια εξοπλισµό παιδικών χαρών. Σε περίπτωση που ο 
συµµετέχων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, να επισυνάπτεται η αντίστοιχη επιστολή εγγύησης (ή 
υπεύθυνη δήλωση) του συνεργαζόµενου προµηθευτή/αντιπροσώπου ή κατασκευαστικού οίκου. 

Αναλυτικά:  
 
Τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να συνοδεύονται τουλάχιστον από τις ακόλουθες εγγυήσεις: 
 
i 5 χρόνια: 

- έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώµατος για τα ανοξείδωτα τµήµατα 

- έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώµατος σε όλα τα γαλβανισµένα  άλλα 

και  µη επικαλυµµένα  µεταλλικά µέρη 

- έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώµατος σε στερεά πλαστικά και HPL 
πάνελ 

- έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώµατος σε επεξεργασµένη ξυλεία 

- έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος στα ελατήρια 

- έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος στα επικαλυµµένα µεταλλικά 
µέρη 

- έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού στα σχοινιά και δίχτυα  

- έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού στα µορφοποιηµένα πλαστικά µέρη 

- βαµµένες ή βερνικωµένες πλάκες επιφάνειας κόντρα πλακέ 

- λειτουργικά σφάλµατα ή κατασκευαστικά ελαττώµατα σε κινητά πλαστικά και µεταλλικά 
µέρη, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση 
και την συντήρηση του 

- µεταλλικές αλυσίδες 
 
• Τα υλικά του εξοπλισµού θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή προς τους χρήστες (π.χ. 

οι γωνίες να είναι στρογγυλεµένες, να µην υπάρχουν αιχµηρές εκτεθειµένες ακµές, οι επιφάνειες και οι 
λαβές να είναι αντιολισθητικές, οι συνδέσεις – πακτώσεις να είναι αποµονωµένες ή στερεωµένες µε 

ειδικά προστατευτικά κλπ.). 
• Τα όργανα και τα δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη 

σειρά προτύπων ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008 αντίστοιχα, να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το αντίστοιχο πρότυπο. 

• Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόµενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας 

πιστοποιείται από αναγνωρισµένους φορείς, µέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την 
έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου. 

 
Με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς, ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να υποβάλλει και τα εξής 
δείγµατα: 
 

1. Τµήµα ξύλινου υποστυλώµατος διατοµής 95 x 95mm 
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2. Τµήµα από ξύλινο δοκάρι διατοµής 70x140mm 

3. Τµήµα χρωµατιστού πάνελ HPL (ενδεικτικού πάχους 12mm ή 18mm) 

4. Τµήµα µορφοποιηµένου πολυµερούς ανθεκτικό σε χηµικά (τύπου DURAPOL) 

5. Τµήµα ορθοστάτη σύνθετης πλαστικοποιηµένης ξυλείας Ø160mm περίπου 

6. Τµήµα ανοξείδωτου σκελετού (ανοξείδωτες σωλήνες Ø60mm πάχους 2mm) 

7. Τµήµα ραβδωτού µεταλλικού ορθοστάτη λακαρισµένου γαλβανισµένου χάλυβακυκλικής 
διατοµής Ø125mm 

8. Τµήµα αντιολισθητικού δαπέδου  HPL 

9. ∆είγµα πολυαµιδικού εξαρτήµατος συναρµογής ελατηρίων τραµπάλας. 

10. ∆είγµα αντιβανδαλικού πολυαµιδικού συνδέσµου ανοξείδωτων τµηµάτων σκελετού  

 

Τα άνωθεν δείγµατα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές  προδιαγραφές όπως περιγράφονται 
στη µελέτη και να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία σφραγισµένη µε ευκρινώς αναφερόµενα τα 
στοιχεία του διαγωνιζοµένου. Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απορρίψει όποια δείγµατα δεν είναι επαρκή 
για την αντιπροσώπευση του προσφερόµενου εξοπλισµού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. 
Η Υπηρεσία είναι ο µόνος αρµόδιος για την αποδοχή των δειγµάτων. 

Η αξία των δειγµάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού βαρύνει τους 
συµµετέχοντες και δεν καταβάλλεται. 

Μαζί µε τα προαναφερόµενα δείγµατα, ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής έντυπα, τα οποία 
θα του έχουν διατεθεί από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα των οργάνων των παιδικών χαρών:  
 

1. Προσπέκτους 

2. Όψη & κάτοψη εξοπλισµού και χώρου ασφαλείας 

3. Αναλυτικό manual εξοπλισµού µε πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτηµάτων του 

4. Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισµού 

 
 
Β.  ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 
 
Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισµού, από: 

1. Πιστοποιητικά κατασκευαστή οργάνων εκγύµνασης: 
• OHSAS 18001:2007 Σύµφωνο µε το πρότυπο "Σύστηµα διαχείρισης υγείας και 

ασφάλειας". Το πιστοποιητικό ισχύει για " την σχεδίαση, παραγωγή οργάνων 
γυµναστικής εξωτερικού χώρου και συναφείς δραστηριότητες διαχείρισης. 

• ΕΝ 16630:2015 και DIN 79000:2012 Ευρωπαϊκό Πρότυπο για  
υπαίθριο γυµναστήριο, που χρησιµοποιείται  για την επιθεώρηση υπαίθριου  
γυµναστηρίου. 

• ISO 9001:2008 Σύµφωνο µε το πρότυπο "Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας". 
Το πιστοποιητικό ισχύει για " την σχεδίαση, παραγωγή οργάνων γυµναστικής  
εξωτερικού χώρου και συναφείς δραστηριότητες διαχείρισης. 

• ISO14001:2004 Σύµφωνο µε το πρότυπο "Σύστηµα διαχείρισης  

περιβάλλοντος". Το πιστοποιητικό ισχύει για "την σχεδίαση, παραγωγή  
οργάνων γυµναστικής εξωτερικού χώρου και συναφείς δραστηριότητες  
διαχείρισης. 

• Τεχνικά φυλλάδια των οργάνων υπό προµήθεια. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για 

συνδυαστικά συστήµατα εκγύµνασης, ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει τεχν. 
φυλλάδιο για κάθε µία από τις δραστηριότητες των οργάνων ξεχωριστά. 
 

2. Πιστοποιητικά προµηθευτή οργάνων εκγύµνασης: 
• ISO 9001:2008 Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας για το πεδίο  

εφαρµογής "∆ιαµόρφωση Χώρων Αναψυχής Ενηλίκων και Ανηλίκων" 
• ΙSO 14001:2004 Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης για το πεδίο  εφαρµογής 

"∆ιαµόρφωση Χώρων Αναψυχής Ενηλίκων και Ανηλίκων" 
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• OHSAS 18001:2007  Σύστηµα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία για το 
πεδίο  εφαρµογής "∆ιαµόρφωση Χώρων Αναψυχής Ενηλίκων και Ανηλίκων" 

 
 
Γ.   ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, επί ποινή αποκλεισµού, να προµηθεύσει τον κατάλληλο απαιτούµενο 
εξοπλισµό, ο οποίος θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών 
(παρόν τεύχος) και της ∆ιακήρυξης της µελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιµοποίητος, από 
υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. 
 
∆. ∆ΑΠΕ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανοµέας που θέτουν σε 
κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισµούς παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισµού και δαπέδων ασφαλείας, θα 
πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού να διαθέτει:  
 

i. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης κατά ΕΝ 1177:2008 για το δάπεδο ασφαλείας καθώς επίσης και 
το πιστοποιητικό συµµόρφωσης κατά ΕΝ 71.3. 

ii. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2004 για Παραγωγή και Εµπορία Ελαστικού ∆απέδου 
Ασφαλείας 

iii. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2008 για Παραγωγή Ελαστικού ∆απέδου Ασφαλείας 
iv. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΗSAS 18001 
v. Πιστοποιητικό ISO 50001:2011 για Σύστηµα Ενεργειακής ∆ιαχείρισης, µε πεδίο εφαρµογής τα 

Ελαστικά ∆άπεδα Ασφαλείας 

 
 
Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
 
Όλη η κατασκευή θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση από τον κατασκευαστή,και 
τοεργοστάσιο κατασκευής να έχει ISO 9001 και ISO 14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα 
πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατεθούν µε την προσφορά µαζί µε φύλλο συµµόρφωσης CE στο οποίο 
να δηλώνεται ότι το φωτιστικό είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα κάτωθι Ευρωπαϊκά Πρότυπα: 

• EMC 2004/108/EC - ΕΝ 55015 

• EMC 2004/108/EC - ΕΝ 61000 
• LVD 2006/95/EC - EN 61347 

• ROHS 2011/65/EU – EN 62321 
 

Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί µε την προσφορά πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, το 

οποίο να πιστοποιεί ότι το φωτιστικό είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα παρακάτω Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα: 

• ΕΝ 60598 1-3 
• ΕΝ 62031 
• ΕΝ 62471 

 
Επιπλέον, για την αποδοχή του φωτιστικού θα πρέπει να κατατεθούν µε την προσφορά φωτοτεχνικές 
µελέτες και για τις τρεις παιδικές χαρές, µε ελάχιστα επιθυµητά αποτελέσµατα: 

� Μέση ένταση φωτισµού στο έδαφος Eav ≥ 20lux 
� Ολική οµοιοµορφία στο έδαφος Emin/Emax ≥ 0,4 
� Μαζί µε τις µελέτες θα πρέπει να δοθεί και το αρχείο .ldt ή .ies του φωτιστικού. 

 
 
ΣΤ.   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
 
Η εταιρεία που θα αναλάβει την πιστοποίηση των παιδικών χαρών  θα πρέπει να διαθέτει:  

1. Εµπειρία και διαπίστευση στην επιθεώρηση παιδικών χαρών και εξοπλισµού παιδικών χαρών 
στην Ελλάδα τουλάχιστον 5 χρόνια. 

2. ∆ιεθνή εµπειρία στο εξωτερικό στην επιθεώρηση Παιδικών Χαρών είτε άµεσα, είτε έµµεσα, 
µέσω µητρικής εταιρείας 
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3. Να διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισµό για την µέτρηση του κρίσιµου ύψους πτώσης των δαπέδων  
(HIC Tester) και διαπίστευση σύµφωνα το πρότυπο ΕΝ 1177. 

4. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης τουλάχιστον 5.000.000 ανά συµβάν. 
 
Επιπλέον, θα πρέπει να εγγυάται για τον τακτικό έλεγχο των παιδικών χαρών για δύο (2) έτη, 
προκειµένου για την επικαιροποίηση του πιστοποιητικού. 
 
 
Ζ.   ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισµού, από όλα τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις των αντίστοιχων προµηθευτών / φυτωρίων (εν ισχύ κατά την διενέργεια 
του διαγωνισµού). Πιο συγκεκριµένα: 

• Παραγωγή, εµπορία και συντήρηση έργων πρασίνου και φυτικού υλικού, συνοδευόµενη από 
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά: 

 
1) ΕΛΟΤ ENISO9001:2008 

 
 

Η.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Η εταιρεία που θα αναλάβει την προµήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισµού του 
αυτοµατοποιηµένου ηλεκτρονικού συστήµατος για τον έλεγχο της άρδευσης των υπό µελέτη χώρων θα 
πρέπει: 

• Να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 ή ισοδύναµα σε ισχύ, της 
κατασκευάστριας εταιρίας σε ότι αφορά τη διάταξη επικοινωνίας τοπικής µονάδας µε µονάδες 
φρεατίων, τις τερµατικές µονάδες, του λογισµικού που θα χρησιµοποιηθεί και του αισθητήρα 
πίεσης όπως αυτά περιγράφονται παράκατω, στα άρθρα 6.1-6.4 του παρόντος τεύχους. 

• Να διαθέτει πιστοποιητικό CE του προσφερόµενων σε ότι αφορά τη διάταξη επικοινωνίας 

τοπικής µονάδας µε µονάδες φρεατίων, τις τερµατικές µονάδες, του λογισµικού που θα 
χρησιµοποιηθεί και του αισθητήρα πίεσης όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, στα άρθρα 6.1-
6.4 του παρόντος τεύχους. 

• Να προσκοµίσει λίστα όµοιων εφαρµογών εγκατεστηµένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

(όπου θα αναφέρεται η χρονολογία εγκατάστασης τους) και θα έχουν τουλάχιστον πενταετή 
αποδεδειγµένη λειτουργία. 
 

Λόγω της τεχνογνωσίας που απαιτείται για την σωστή εγκατάσταση του υπό προµήθεια 
συστήµατος, απαιτείται να προσκοµιστεί: 

• Πιστοποιητικό εκπαίδευσης του προσφέροντα από την κατασκευάστρια εταιρεία, που αφορά 

την εγκατάσταση των συστηµάτων της. Σε περίπτωση που δεν θα εκτελέσει ο ίδιος την 
εγκατάσταση των συστηµάτων ελέγχου θα πρέπει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό 
εκπαίδευσης όπως αναφέρεται παραπάνω για αυτόν που θα δηλώνει µε τη προσφορά του, ότι 
θα εκτελέσει την εν λόγω εγκατάσταση. 

• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο µε πεδίο εφαρµογής την 
εγκατάσταση συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου που έχει ως αντικείµενο την άρδευση, του 
προσφέροντα ή του συνεργάτη που θα χρησιµοποιήσει. 

 
 
ΘΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΙΟΣΚΙ 
 
Η εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη της πληροφοριακής ηλεκτρονικής εφαρµογής θα πρέπει: 

1. Να διαθέτει εµπειρία άνω των τεσσάρων (4) ετών σε ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών και 
συστηµάτων. 

2. Έργα της να έχουν βραβευτεί σε διαγωνισµούς. 

3.  Να διαθέτει εµπειρία στην επαυξηµένη πραγµατικότητα και να επιδείξει κάποιο έργο σε 
Επαυξηµένη Πραγµατικότητα (Augmented Reality) που να έχει βραβευτεί εντός της Ελλάδας. 

4. Να έχει επιδείξει καινοτόµα έργα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 
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5. Να είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, της σουίτας λογισµικού που θα προτείνει 
και να παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη. 

6.  Να έχει συνεργαστεί µε επιτυχία µε µεγάλες εταιρίες, Ελληνικές και Πολυεθνικές. 
7. Να διαθέτει εµπειρία καινοτόµων έργων και στο εξωτερικό, εκτός Ελλάδας. 
8. Να µπορεί να παρέχει τουλάχιστον ένα (1) χρόνο εγγύηση για συντήρηση του εξοπλισµού. 

  
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
ΑΤ 1.1  Αποξήλωση µετά προσοχής παλαιών οργάνων Παιδικής Χαράς και µεταφορά αυτών 
σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
Αποξήλωση παλαιών οργάνων παιδικής χαράς µετά προσοχής, συγκέντρωση και µεταφορά τους προς 
απόρριψη σε χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Τα όργανα θα µεταφερθούν 
αναλλοίωτα σε αντίστοιχο ασφαλή χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία. 
Επιπλέον, περιλαµβάνεται η εργασία συγκέντρωσης πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, και αποκοµιδή 
αυτών και κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.),γενική ισοπέδωση του χώρου και διαµόρφωσή του για 
την εγκατάσταση των οργάνων παιδικής χαράς. 
 
ΑΤ 1.2  Αποξήλωση µετά προσοχής φθαρµένων δαπέδων ασφαλείας και µεταφορά αυτών σε 
κατάλληλο χώρο προς ανακύκλωση που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
 
Αποξήλωση µετά προσοχής φθαρµένων δαπέδων ασφαλείας και παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα από 
τπο γήπεδο ποδοσφαίρου, συγκέντρωση και µεταφορά τους προς απόρριψη σε χώρο που θα υποδείξει η 
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Τα δάπεδα θα µεταφερθούν σε αντίστοιχο ασφαλή χώρο, µε κατάλληλα 
µέσα που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες για αποκοµιδή και µεταφορά αποβλήτων, µε προορισµό 
την ανακύκλωση. Επιπλέον, περιλαµβάνεται η εργασία συγκέντρωσης πλεοναζόντων χωµάτων, 
καθάρισµα, και αποκοµιδή αυτών και κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.), γενική ισοπέδωση του 
χώρου και διαµόρφωσή του για την εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας. 
 
 
ΑΤ 1.3  Αποξήλωση µετά προσοχής παλαιού αστικού εξοπλισµού (παγκάκια, κάδοι 
απορριµάτων) και µεταφορά αυτών σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
 
Αποξήλωση παλαιού και κατεστραµµένου αστικού εξοπλισµού (παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων), 
συγκέντρωση και µεταφορά τους προς απόρριψη ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια 
Υπηρεσία του ∆ήµου. Ο εξοπλισµός αυτός θα µεταφερθεί αναλλοίωτος στο χώρο που θα υποδειχτεί. 
Επιπλέον, περιλαµβάνεται η εργασία συγκέντρωσης πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, και αποκοµιδή 
αυτών και κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.), γενική ισοπέδωση του χώρου και διαµόρφωσή του για 
την εγκατάσταση του αστικού εξοπλισµού. 
 
 
ΑΤ 1.4  Αποξήλωση µετά προσοχής παλαιάς περίφραξης και µεταφορά αυτών σε κατάλληλο 
χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
 
Αποξήλωση µετά προσοχής παλαιάς περίφραξης, συγκέντρωση και µεταφορά τους προς απόρριψη ή 
αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Ο εξοπλισµός αυτός θα 
µεταφερθεί αναλλοίωτος στο χώρο που θα υποδειχτεί. 
Επιπλέον, περιλαµβάνεται η εργασία συγκέντρωσης πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, και αποκοµιδή 
αυτών και κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.), γενική ισοπέδωση του χώρου και διαµόρφωσή του για 
την εγκατάσταση του αστικού εξοπλισµού. 
 
 
ΑΤ 1.5Αποξήλωση κατεστραµµένων τσιµεντένιων δαπέδων, παλαιών τοιχίων (κράσπεδο), 
αποξήλωση µετά προσοχής κυβόλιθων, πλακοστρώσεων, µεταφορά αυτών σε κατάλληλο 
χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, εκσκαφή χωµάτων 
 
Αποξήλωση τσιµεντένιων δαπέδων, παλαιών τοιχίων (κράσπεδο), κυβόλιθων, πλακοστρώσεων, 
µεταφορά αυτών σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία και εκσκαφή χωµάτων του ∆ήµου. Οι 
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κυβόλιθοι, µετά την προσεκτική αποξήλωση τους,  θα µεταφερθούν αναλλοίωτοι σε αντίστοιχο ασφαλή 
χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία. 
Επιπλέον, περιλαµβάνεται η εργασία προετοιµασίας της επιφάνειας πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν 
τα νέα δάπεδα, µαζί µε αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή 
κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.). 
Επίσης, στο άρθρο περιλαµβάνεται η εργασίας εκσκαφής χωµάτων περί τα 10-12 cm βάθους, για την 
επαναδιαµόρφωση των χώρων πρασίνου και αναψυχής. 
 
ΑΤ 1.6  Ανακατασκευή πλακοστρώσεων κοινόχρηστων χώρων, πεζοδροµίων , παρτεριών 
 
Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου µε χρήση αεροσφυρών µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικού 
εξοπλισµού, στην οποία περιλαµβάνεται επίσης η 
επικάλυψη  µε νέες τσιµεντόπλακες ή τσιµεντοπλακίδια σε βάση οπλισµένου µε πλέγµα σκυροδέµατος 
κατηγορίας C10/12, πάχους τουλάχιστον 7,0 cm, ή οποιοδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί  (κυβόλιθοι, 
µάρµαρα, πλάκες κ.λ.π.) έτσι ώστε το πεζοδρόµιο να επανέλθει στην προηγούµενη κατάσταση.  
 
 
ΑΤ 1.7Γενικές χωµατουργικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου 
 

Εκτέλεση γενικών χωµατουργικών εργασιών σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου και 
συγκεκριµένα : εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την εκσκαφή 
θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή µεγαλυτέρου των 3,00 m σε βάθος µέχρι 
2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, µε την αναπέταση των προϊόντων, την 
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου και 
οπλισµένου  σκυροδέµατος όπως τοιχώµατα, µικροκατασκευές, δάπεδα σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
δάπεδο εργασίας, εκρίζωση κατεστραµµένων δένδρων, θάµνων  µε την αποκόµιση και συσσώρευση των 

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών διαµορφωµένων χώρων ή τµηµάτων 
αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των προϊόντων έως 10,00 m, µε την έκριψη, 
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συµπύκνωση, φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά ή µη 
µέσα των προϊόντων απόθεσης προς απόρριψη σε οποιοδήποτε τροχοφόρο µεταφορικό µέσο 
(µονότροχο, φορτηγό αυτοκίνητο) και τέλος την µεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, σε 
κατάλληλους χώρους. 
 
 
ΑΤ 1.8  Εκσκαφή χωµάτων χειρωνακτικά και προετοιµασία εδάφους, µεταφορά χωµάτων σε 
κατάλληλο χώρο  που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
 
Εκσκαφή χωµάτων χειρωνακτικά (χωρίς µηχανικά µέσα) µε εργαλεία χειρός, αποκοµιδή πλεοναζόντων 
χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.). 
 
ΑΤ 1.9Αποξήλωση,µεταφορά, χωροθέτηση και επανατοποθέτηση οργάνων Παιδικής Χαράς 
από άλλους χώρους του ∆ήµου 
 
Αποξήλωση, µεταφορά, χωροθέτηση και επανατοποθέτηση οργάνων Παιδικής Χαράς τα οποία έχουν 
αποξηλωθεί µε προσοχή από άλλους χώρους του ∆ήµου και έχουν µεταφερθεί αναλλοίωτα, µε στόχο 
την επανατοποθέτησή τους σε χώρο που θα υποδείξει η Αρµόδια Υπηρεσία. Ο χώρος αυτός θα έχει 
διαµορφωθεί καταλλήλως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης των οργάνων.  
Επιπλέον, περιλαµβάνει τη δαπάνη της πιστοποίησής τους από αρµόδιο, εξειδικευµένο φορέα. 
 
 
ΑΤ 1.10 Ανακατασκευή και προσαρµογή παλαιών καθιστικών (παγκάκια) σε πάγκους 
 
Ανακατασκευή και προσαρµογή παλιών καθιστικών (παγκάκια) σε πάγκους σε χώρο που θα υποδείξει η 

Αρµόδια Υπηρεσία. Η εργασία περιλαµβάνει την αποξήλωση της πλάτης των παλιών καθισµάτων (ξύλα 
και µεταλλικά στοιχεία) και επισκευή των ξύλων του καθίσµατος (τρίψιµο, βάψιµο, κλπ) για την τελική 
διαµόρφωσή του σε πάγκο. 
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ΑΤ 1.11  Επισκευή - συντήρηση περίφραξης 
 
Επισκευή και συντήρηση µεταλλικής περίφραξης στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η 
επισκευή αφορά όλες τις εργασίες που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση τυχόν σοβαρών αστοχιών της 
περίφραξης (κατεστραµµένο πλέγµα, κενά µεταξύ κάθετων µεταλλικών στοιχείων, κλπ) και η συντήρηση 
περιλαµβάνει τον έλεγχο της σταθερότητας των περιφράξεων και εργασίες όπως βερνικοχρωµατισµούς, 
βάψιµο µε κατάλληλες βαφές για την πρόληψη σκουριάς (αστάρι), κλπ. 
ΑΤ 1.12  ∆ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης 
 
∆ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης τριών (3) οχηµάτων στην είσοδο της πόλης, µετά το πέρας των 
απαραίτητων εργασιών αποξήλωσης, καθαίρεσης και εκσκαφής. Οι θέσεις θα οριοθετούνται από 
κράσπεδο και θα έχουν δάπεδο από κυβόλιθο. 
 
 
ΑΤ 1.13  Επιδιόρθωση δαπέδου - Εξοµάλυνση κλίσεων 
 
Για την εργασία Επιδιόρθωσης τσιµεντένιου δαπέδου - εξοµάλυνσης κλίσεων, στην οποία 
περιλαµβάνονται η επιδιόρθωση κατεστραµµένων µερών  του δαπέδου (πχ λακκούβες), αποκατάσταση 

επιφανειακών διαβρώσεων, επιδιόρθωση µικροκαθιζήσεων, µε σκοπό την σωστή απορροή των υδάτων 
και την ισοπέδωση του δαπέδου.   
 
 
ΑΤ 1.14  Επίστρωση µε πλάκες πεζοδροµίου 
 
Εργασία επίστρωσης κοινόχρηστων χώρων όπου δεν θα υπάρχει διέλευση οχηµάτων, µε 
προκατασκευασµένες πλάκες πεζοδροµίου (λευκές ή γκρί) , κοινού τσιµέντου διαστάσεων 50Χ50 cm ή 
40Χ40 cm και πάχους 3 έως 5 cm, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, τοποθετηµένες σε υπόστρωµα πάχους 

2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστη και µε το απαιτούµενο 
χαλύβδινο πλέγµα όπου θα απαιτηθεί. 
 
 
ΑΤ 1.15  Εγκατάσταση κρασπέδων από σκυρόδεµα 
 
Εγκατάσταση σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 0,15 
m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας  µε απότµηση, ευθυγράµµων ή 
καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, για την κατασκευή – ανακατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, 

κόµβων κλπ., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, 
αποκλειόµενης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
Στην εργασία περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του 
σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, 
- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε 
τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. 
 
 
ΑΤ 1.16  Κατασκευή τοιχίου από σκυρόδεµα µε πέτρινη επένδυση 
 
Κατασκευή τοιχίου διαστάσεων 20µ χ 0,50µχ0,40µ, οποιουδήποτε σχήµατος (ευθύγραµµου, καµπύλου) 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης, από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C 20/25 µετά 
των απαραίτητων εκσκαφών, επιχώσεων, κοπής ασφάλτου, την κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης 
θεµελίων, από άµµο και σκύρα µεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόµενααπό κοσκίνισµα φυσικών 
αµµοχάλικων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών, του απαιτούµενου σιδηρού οπλισµού, των 

σιδηροτύπων για την δηµιουργία λείων άριστων επιφανειών σκυροδέµατος, της διαµόρφωσης των 
οριζοντίων επιφανειών σκυροδέµατος µε επίπαση τσιµέντου και την τελική επένδυση µε διακοσµητική 
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πέτρα καθώς και τον χρωµατισµό της για την καλύτερη προστασία της µε ειδικό διάφανο οικολογικό  
βερνίκι.  
 
 
ΑΤ 1.17Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στον χώρο σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος µε σκοπό την κατασκευή υπόβασης δαπέδου ασφαλείας και πάκτωσης οργάνων παιδικής 
χαράς και αστικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος" 01-01-05-00 "∆ονητική 
συµπύκνωση σκυροδέµατος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδώνκατασκευών". 

 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του χώρου των 
εργασιών. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης των εργασιών, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 

των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον 
το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε 
χρήση οποποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό. 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής,εργασίµουκλπ)υπότηνεφαρµοζόµενηκοκκοµετρικήδιαβάθµισητωναδρανώνκατάπερίπτωση.Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στοσκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την 
θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
 
ΑΤ 1.18 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
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Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στον χώρο σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος µε σκοπό την κατασκευή υπόβασης δαπέδου ασφαλείας και πάκτωσης οργάνων παιδικής 
χαράς και αστικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος" 01-01-05-00 "∆ονητική 
συµπύκνωση σκυροδέµατος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδώνκατασκευών". 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του χώρου των 
εργασιών. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης των εργασιών, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον 
το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε 
χρήση οποποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό. 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών 

(αντοχής,εργασίµουκλπ)υπότηνεφαρµοζόµενηκοκκοµετρικήδιαβάθµισητωναδρανώνκατάπερίπτωση.Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στοσκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 
 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την 
θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 

βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
 
Α.Τ. 1.19 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος - ∆οµικά πλέγµατα 
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια 
οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων". 
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων (κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε 
µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. 
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, 
τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των 
οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των 
οπλισµών. 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός 
του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ. 

• Η προµήθεια του σύρµατοςπρόσδεσης. 

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά 

τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµήαυτών. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από τοδάπεδο 

εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 

τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία καιυλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή καικατεργασία 

 
 
ΑΤ 1.20  Ξυλότυποι συνήθων χυτών µικροκατασκευών 
 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων,πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του 
ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04- 00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) ". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, η φθορά και 
αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την 
διαµόρφωσή του. 
 

ΑΤ 1.21Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος 
 
Εργασία υδροχρωµατισµού µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος, σε δύο 
ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 
µικρά. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η µεταφορά των  πάσης φύσεως υλικών, τα 
απαιτούµενα εργαλεία κλπ καθώς και η δαπάνη για το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα εργαστεί για 
την ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
 

ΑΤ 1.22 Κατασκευή ποδηλατόδροµου 
 
Η εργασία κατασκευής, βαφής και κατάλληλης σήµανσης του ποδηλατοδρόµου που θα κατασκευαστεί, 
µε σκοπό την ψυχαγωγία, αλλά΄και την εξοικίωση των παιδιών µε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.Η 
εργασία θα εκτελεσθεί ως εξής: 
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Εφόσον προηγηθεί η εργασία αποξήλωσης των κυβόλιθων, η επιφάνεια θα επιστρωθεί µε τσιµέντο 
κατηγορίας C12/15 και θα ενισχυθεί µε χαλύβδινο πλέγµα. Μέτα το πέρας του απαραίτητου χρόνου, η 
επιφάνεια του τσιµέντου θα εξοµαλυνθεί πλήρως και θα δηµιουργηθούν και οι κατάλληλες κλίσεις για 
την απορροή των υδάτων. Η τελική πλέον επιφάνεια θα βαφτεί µε ειδική, ακρυλική βαφή, µε µεγάλη 
αντοχή στης καιρικές συνθήκες και θα αποτυπωθούν χαρακτηριστικά σύµβολα του ΚΟΚ, για την 
εκπαίδευση των παιδιών. 
 
ΑΤ 1.23Ανακατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης (εντός ΠΧ Μακρυγιάννη) 
 
Για την αναδιαµόρφωση του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 
 
Αποξήλωση και αποµάκρυνση της υπάρχουσας περίφραξης, αποξήλωση και αποµάκρυνση της µίας εκ 
των δύο µπασκετών και αποξήλωση και επανατοποθέτηση της δεύτερης. Θα ακολουθήσει η εργασία 
απόξεσης , αποψίλωσης,(όπου απαιτείται)  και  καθαρισµού της υπάρχουσας επιφάνειας του δαπέδουαπό 
τα υπολείµµατα του παλαιού χρωµατισµού, ξένα σώµατα (απορρίµµατα, κλπ.) και αποµάκρυνση και 
µεταφορά αυτών σε επιτρεπόµενο χώρο. Επίσης θα αποµακρυνθούν τυχόν ξένα σώµατα όπως  
σκυρόδεµα ή άλλη επικάλυψη στα σηµεία που αυτά εµποδίζουν την σωστή διάστρωση του νέου 
ακρυλικού δαπέδου. Τέλος θα καθαριστεί όλη η επιφάνεια µε χειρωνακτική ή µηχανική υποβοήθηση (αν 
απαιτηθεί), µε σκοπό την αποµάκρυνση κάθε ξένου σώµατος καθώς και την απόλυτη ισοπέδωσή της 

χωρίς να υπάρχουν ΄΄ανωµαλίες΄΄ και θα ακολουθήσει έκπλυσή της µε νερό υπό πίεση.     
Μετά την παραπάνω διεργασία,  θα τοποθετηθεί µε ειδικά ρολά το ακρυλικό χρώµα ειδικής σύνθεσης, 
κατάλληλο για την βαφή γηπέδων µπάσκετ στην επιθυµητή απόχρωση, το οποίο αντέχει στον ήλιο ενώ 
παράλληλα προσδίδει χαµηλή ολισθηρότητα και καλύτερη ορατότητα της µπάλας. Εχει άριστη ικανότητα 
πρόσφυσης, είναι ταχυστέγνωτο και αντέχει στην φθορά, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Η 
εφαρµογή του θα γίνει σε επιφάνεια καθαρή, χωρίς σκόνη, λιπαρές ουσίες, σαθρά σηµεία κτλ. και 
απολύτως στεγνή. Λόγω της ανοµοιόµορφης απορροφητικότητα της επιφάνεια αλλά και για καλύτερη 
εφαρµογή και πρόσφυση του νέου ακρυλικού χρώµατος, θα πρέπει να εφαρµοσθεί στρώση µε αστάρι 
διαλύτου απευθείας ή αραιωµένο 5% µε νερό. Η παράδοση προς χρήση του γηπέδου, γίνεται µετά την 

πάροδο 5-7 ηµερών. Κατόπιν θα γίνει νέα γραµµογράφηση της τελικής επιφάνειας µε υλικό ενός 
συστατικού από ακρυλικές ρητίνες µε βάση το νερό. ανθεκτικό στη φθορά, µε αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες, σύµφωνα µε τις διεθνείς  προδιαγραφές από χρώµατα συµβατά µε το δάπεδο και ανθεκτικό 
στην υπεριώδη ακτινοβολία. Όλες οι γραµµές διαγράµµισης των περιοχών του γηπέδου θα είναι του 
ίδιου χρώµατος (κατά προτίµηση λευκού) πλάτους 5 εκ. Τέλος, θα επανατοποθετηθεί η µπασκέτα, 
εφόσον προηογηθεούν εργασίες συντήρησης αυτής. 
 
 
2.  ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 

 
2.1 ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

 
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικάοργάνων: 
 

• Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω µέρος (πέλµα) του κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο που µπορεί να 

βλάψουν µακροχρόνια την ξυλεία . Οι βάσεις πάκτωσης φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους 
ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους µε τις ξύλινες 
επιφάνειες. Είναι κατασκευασµένες από στραντζαριζµένη γαλβανιζέ λαµαρίνα. Είναι κατάλληλα 
διαµορφωµένες ώστε να δίνουν στιβαρότητα στην κατασκευή. 

• Η ξυλεία είναι Πεύκη Αρκτικού Κύκλου πλαναρισµένη από όλες τις µεριές µε στρογγυλεµένες τις 
ακµές, υγρασίας 16-18%. Η Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιµοποιείται σε δοµικά στοιχεία στα 

οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σηµαντικά µε υγρασία (8-10%). Η συγκόλληση του 
ξύλου γίνεται µε κόλλες  όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008. 

• Όλα τα ξύλινα µέρη είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βαµµένα µε 
χρώµατα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται όπως 
προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008 δίνοντας µεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή 
κατάλληλα για εξωτερική χρήση. Ακόµα τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι µη τοξικά και 
µη αναφλέξιµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. 





17 

 

• Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισµός είναι από χάλυβα 
θερµογαλβανισµένο ή βαµµένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-
2008. Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι υδροδιαλυτά µη τοξικά και µη αναφλέξιµα 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα που 
χρησιµοποιούνται είναι από χάλυβα St-37 

• Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία του εξοπλισµού όπως 
προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008. Τα πλαστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται 
έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Χρησιµοποιούνται υλικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008 που έχουν και την 
δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαµίδιο 

(PA).  

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

• Η σηµύδα (πλακάζ θαλάσσης) είναι εµποτισµένα φίλα σε ειδικές κόλλες και ρινίσµατα σιδήρου, 
µε ανθεκτικό εξωτερικό φιλµ µεγάλης αντοχής ,είναι αντιολισθητικό και δοκιµασµένο σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ειδική σύνθεση του το καθιστά µοναδικό υλικό στην κατηγορία 
του γιατί αποτελείται από διάφορες στρώσεις πεπιεσµένης µοριοσανίδας (ανάλογα το ολικό 
πάχος του) t=1,5mm.  

• Το HPL τύπου MEG (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες 

κλιµατολογικές συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εµποτισµένες σε φαινολικές 
ρητίνες, συγκολληµένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια 
συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό φύλλο εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες, και 
αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική αυτή επιφάνεια εξασφαλίζει 
την προστασία του υλικού και από graffiti, καθότι δεν αφήνει πόρους στο υλικό, µε αποτέλεσµα 
το graffiti να µπορεί να καθαρίσει εύκολα και να µην απαιτείται βαφή της επιφάνειας. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (για όλα τα όργανα) 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισµού ΕΝ1176:2008 

 
 
Επιπλεόν, όλα τα όργανα παιδικής χαράς παραδίδονται µε πινακίδα όπου θα αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
α) Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή 
του διανοµέα, έτος κατασκευής και αριθµό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου. 
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. κωδικός αριθµός) και έτος κατασκευής. 
γ) Τον αριθµό και τη χρονολογία του εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναµού του. 
δ)Την ηλικιακή οµάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισµός(νήπια (+1,5 ετών) ή παιδιά (+3 ετών)) 
 
 
ΑΤ 2.1.1 Εγκατάσταση διθέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών - νηπίων 

 

 
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστηµα τεσσάρων 
υποστυλωµάτων υπό γωνία και κάθισµα παιδιών και νηπίων. 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 160 εκ  Πλάτος : 700 εκ  
Μήκος : 295 εκ  Μήκος : 300 εκ  
Ύψος : 245 εκ  Ύψος πτώσης : 130 εκ  
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 2 Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Αιώρηση  
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Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα τέσσερα υποστυλώµατα 
κατασκευάζονται από δοκούς διατοµής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται µε βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά 
διαµορφωµένο µεταλλικό τεµάχιο τραπέζιου σχήµατος διαµέσω τεσσάρων µεταλλικών µπουλονιών. Το 
τραπέζιο µεταλλικό τεµάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται 
εξωτερικά 2 διακοσµητικά πανέλα από HPL 12mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και 
βιδώνονται στα υποστυλώµατα της κούνιας. 
Τα καθίσµατα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται µε ειδική 
διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεµάχιο γαλβανισµένο µέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεµάν.  
Η διάταξη συµπληρώνεται µε πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) 
γαλβανισµένες εν θερµώ που απολήγουν στα δύο καθίσµατα. 
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα, µέσω ειδικών γαλβανιζέ µεταλλικών 
βάσεων. 
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των υποστυλωµάτων προς αποφυγή της 
δηµιουργίας υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισµένη εν 
θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.  
Το κάθισµα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176  και κατασκευάζεται από 
λάµα αλουµινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε 
να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 
Το κάθισµα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από 

λάµα αλουµινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό επενδεδυµένο µε 
πολυουρεθάνη περιµετρικά για την αποφυγή πτώσεων. 
 
 
ΑΤ 2.1.2    Εγκατάσταση ξύλινης κούνιας-φωλιάς 

 

Τεχνική Περιγραφή 
 
Η κούνια φωλιά έχει γενικές διαστάσεις περίπου 3,3Χ1,6µέτρα και ύψος περίπου 2,50µέτρα. Αποτελείται 
από µία οριζόντια δοκό διατοµής 95Χ120, η οποία καταλήγει σε µεταλλικό κοµβοέλασµα πάχους 4χιλ.. Η 
στήριξη της ενιαίας δοκού επιτυγχάνεται εκατέρωθεν µε τύπου «Λ» κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα 
διατοµής 95Χ95χιλ. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα 
ανάρτησης αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα έχει κρίκους διατοµής 6 χιλ., 
εν θερµώ γαλβανισµένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 
Στην οριζόντια δοκό τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 
1176. 
Το κάθισµα φωλιά κατασκευάζεται από ένα µεταλλικό στεφάνι, επενδεδυµένο µε σχοινί 
πολυπροπυλενίου, και από το δίχτυ που δηµιουργεί τη θέση καθίσµατος. Η ανάρτηση στο σκελετό 
πραγµατοποιείτε δια µέσω αλυσίδων. 
 
 
ΑΤ 2.1.3Εγκατάσταση τριθέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών-νηπιών 

 
Η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστηµα έξι υποστυλωµάτων υπό 
γωνία και καθίσµατα (2) παιδιών και (1) νηπίων. 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 160 εκ  Πλάτος : 290 εκ  
Μήκος : 330 εκ  Μήκος : 700 εκ  
Ύψος : 250 εκ  Ύψος πτώσης : 130 εκ  
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 5 Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Αιώρηση  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 160 εκ  Πλάτος : 700 εκ  
Μήκος : 395 εκ  Μήκος : 475 εκ  
Ύψος : 245 εκ  Ύψος πτώσης : 130 εκ  
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 3 Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Αιώρηση  
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Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα έξι υποστυλώµατα 
κατασκευάζονται από δοκούς διατοµής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται µε βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά 
διαµορφωµένο µεταλλικό τεµάχιο τραπέζιου σχήµατος διαµέσω τεσσάρων µεταλλικών µπουλονιών. Το 
τραπέζιο µεταλλικό τεµάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται 
εξωτερικά 2 διακοσµητικά πανέλα από HPL 12mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και 
βιδώνονται στα υποστυλώµατα της κούνιας. 
Τα καθίσµατα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται µε ειδική 
διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεµάχιο γαλβανισµένο µέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεµάν. 
Η διάταξη συµπληρώνεται µε πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  
γαλβανισµένες που απολήγουν στα δύο καθίσµατα. 
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα, µέσω ειδικών γαλβανιζέ µεταλλικών 
βάσεων. 
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των υποστυλωµάτων προς αποφυγή της 
δηµιουργίας υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισµένη εν 
θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. 
Το κάθισµα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από 
λάµα αλουµινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε 
να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 
Το κάθισµα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από 

λάµα αλουµινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιµετρικά κλωβό επενδεδυµένο 
µε πολυουρεθάνη, για την αποφυγή πτώσεων. 
 
 
ΑΤ 2.1.4 Εγκατάσταση σύνθετης κούνιας νηπιών-ΑΜΕΑ τριών θέσεων 

 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

• ∆ύο (2) οριζόντιες ξύλινες δοκούς. 
• Έξι (6) κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα, διατεταγµένα ανά δύο,  σε σχήµα «Λ». 
• ∆ύο (2) καθίσµατα νηπίων, κλειστά 
• Ένα κάθισµα ΑΜΕΑ 

 
Τεχνική περιγραφή 
 
Η κούνια τριών θέσεων, µε δύο θέσεις νηπίων και µία θέσης ΑΜΕΑ, έχει γενικές διαστάσεις 4.750Χ1.520 
mm. και ύψος 2.400 mm.. Αποτελείται από δύο οριζόντιες ξύλινες δοκούς, διατοµής 95Χ120 χιλ., οι 
οποίες καταλήγουν σε µεταλλικά κοµβοελάσµατα πάχους 4 mm.. Η στήριξη των οριζοντίων δοκών 

επιτυγχάνεται εκατέρωθεν, µε τύπου «Λ» κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα διατοµής 95Χ95 mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα 
ανάρτησης αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες.  
ΟΙ αλυσίδες έχουν κρίκους διατοµής 6 mm., εν θερµώ γαλβανισµένους, που αποτρέπουν παγίδευση 
δακτύλου. 
Στη µία οριζόντια δοκό τοποθετούνται δύο κουζινέτα (µικρή δοκός), και στην άλλη οριζόντια δοκό, 
τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. 
Τα καθίσµατα των νηπίων είναι κλειστά,  και κατασκευάζονται από ελαστοµερές υλικό µε ενίσχυση 
αλουµινίου. Είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το παράρτηµα Β του ΕΝ 1176-2:2008. 
Το κάθισµα AMEA, έχει µορφή αρκουδάκι, κατασκευασµένο από περιστροφικά χυτευµένο 
πολυαιθυλένιο. Το πολυαιθυλένιο είναι 100% ανακυκλώσιµο. Είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το 
παράρτηµα Β του ΕΝ 1176-2:2008. 
 

 
ΑΤ 2.1.5 Εγκατάσταση σύνθετηςτετραθέσιας κούνιας νηπιών-παιδιών 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 150 εκ  Πλάτος : 475 εκ  
Μήκος : 475 εκ  Μήκος : 700 εκ  
Ύψος : 240 εκ  Ύψος πτώσης : 130 εκ  
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 3 Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Αιώρηση-Ταλάντωση  
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Το όργανο θα αποτελείται από: 
• ∆ύο (2) οριζόντιες ξύλινες δοκούς. 
• Έξι (6) κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα, διατεταγµένα ανά δύο,  σε σχήµα «Λ». 
• ∆ύο (2) καθίσµατα νηπίων, κλειστά 
• ∆ύο (2) καθίσµατα παίδων 

 
 
Τεχνική περιγραφή 
 
Η κούνια δύο θέσεων νηπίων συν δύο θέσεων παίδων, έχει διαστάσεις  5790Χ1.520 mm. και ύψος 2.400 
mm. Αποτελείται από δύο οριζόντιες ξύλινες δοκούς, διατοµής 95Χ120 mm., οι οποίες καταλήγουν σε 
µεταλλικά κοµβοελάσµατα πάχους 4 mm.. Η στήριξη των οριζοντίων δοκών επιτυγχάνεται εκατέρωθεν 
µε τύπου «Λ» κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα διατοµής 95Χ95 mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα 
ανάρτησης αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα έχει κρίκους διατοµής 6 
mm., εν θερµώ γαλβανισµένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 
Σε κάθε οριζόντια δοκό τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων 
ΕΝ 1176. 
Τα δύο καθίσµατα νηπίων είναι κλειστά, τα δύο των παίδων κανονικά, και κατασκευάζονται από 
ελαστοµερές υλικό µε ενίσχυση αλουµινίου. Είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το παράρτηµα Β του ΕΝ 
1176-2:2008. 
 

 
ΑΤ 2.1.6  Εγκατάσταση κούνιας παιδιών δύο θέσεων 

Το όργανο θα αποτελείται από: 
• ∆ύο (2) οριζόντιες ξύλινες δοκούς. 
• Έξι (6) κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα, διατεταγµένα ανά δύο,  σε σχήµα «Λ». 
• ∆ύο (2) καθίσµατα νηπίων, κλειστά 
• ∆ύο (2) καθίσµατα παίδων 

 

 
Τεχνική περιγραφή 
 
Η κούνια δύο θέσεων νηπίων συν δύο θέσεων παίδων, έχει διαστάσεις  5790Χ1.520 mm. και ύψος 2.400 
mm. Αποτελείται από δύο οριζόντιες ξύλινες δοκούς, διατοµής 95Χ120 mm., οι οποίες καταλήγουν σε 
µεταλλικά κοµβοελάσµατα πάχους 4 mm.. Η στήριξη των οριζοντίων δοκών επιτυγχάνεται εκατέρωθεν 
µε τύπου «Λ» κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα διατοµής 95Χ95 mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα 
ανάρτησης αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα έχει κρίκους διατοµής 6 
mm., εν θερµώ γαλβανισµένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 
Σε κάθε οριζόντια δοκό τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων 
ΕΝ 1176. 

Πλάτος : 150 εκ  Πλάτος : 580 εκ  
Μήκος : 580 εκ  Μήκος : 700 εκ  
Ύψος : 240 εκ  Ύψος πτώσης : 130 εκ  
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 4 Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Αιώρηση-Ταλάντωση  
  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 150 εκ  Πλάτος : 300 εκ  
Μήκος : 320 εκ  Μήκος : 700 εκ  
Ύψος : 240 εκ  Ύψος πτώσης : 130 εκ  

Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 4 Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Αιώρηση-Ταλάντωση  
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Τα δύο καθίσµατα νηπίων είναι κλειστά, τα δύο των παίδων κανονικά, και κατασκευάζονται από 
ελαστοµερές υλικό µε ενίσχυση αλουµινίου. Είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το παράρτηµα Β του ΕΝ 
1176-2:2008. 
 
 
ΑΤ 2.1.7  Εγκατάσταση κούνιας νηπίων δύο θέσεων 

Γενική τεχνική περιγραφή 
 
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστηµα τεσσάρων 
υποστυλωµάτων υπό γωνία και δύο καθίσµατα νηπίων. 
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα τέσσερα υποστυλώµατα 
κατασκευάζονται από δοκούς διατοµής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται µε βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά 
διαµορφωµένο µεταλλικό τεµάχιο τραπέζιου σχήµατος διαµέσω τεσσάρων µεταλλικών µπουλονιών. Το 
τραπέζιο µεταλλικό τεµάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται 
εξωτερικά 2 διακοσµητικά πανέλα από HPL 12mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και 
βιδώνονται στα υποστυλώµατα της κούνιας. 
Τα καθίσµατα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται µε ειδική 
διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεµάχιο γαλβανισµένο µέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεµάν.  
Η διάταξη συµπληρώνεται µε πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) 
γαλβανισµένες εν θερµώ που απολήγουν στα δύο καθίσµατα. 
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα, µέσω ειδικών γαλβανιζέ µεταλλικών 
βάσεων. 

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των υποστυλωµάτων προς αποφυγή της 
δηµιουργίας υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισµένη εν 
θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.  
Το κάθισµα νηπίων πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από 
λάµα αλουµινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε 
να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 
 
 
ΑΤ 2.1.8   Εγκατάσταση κούνιας νηπίων τεσσάρων θέσεων 

Το όργανο θα αποτελείται από: 
• ∆ύο (2) οριζόντιες ξύλινες δοκούς. 

• Έξι (6) κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα, διατεταγµένα ανά δύο, σε σχήµα «Λ». 
• Τέσσερα (4) καθίσµατα νηπίων, κλειστά. 

 
Τεχνική περιγραφή 
 
Η κούνια τεσσάρων θέσεων νηπίων έχει διαστάσεις 5.790Χ1.520 mm. και ύψος 2.400 mm. Αποτελείται 
από δύο οριζόντιες ξύλινες δοκούς, διατοµής 95Χ120 mm., οι οποίες καταλήγουν σε µεταλλικά 
κοµβοελάσµατα πάχους 4 χιλ.. Η στήριξη των  δοκών επιτυγχάνεται εκατέρωθεν µε τύπου «Λ» 

κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα διατοµής 95Χ95 mm. 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 160 εκ  Πλάτος : 300 εκ  
Μήκος : 294 εκ  Μήκος : 700 εκ  
Ύψος : 240 εκ  Ύψος πτώσης : 130 εκ  
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 2 Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Αιώρηση-Ταλάντωση  
  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 150 εκ  Πλάτος : 580 εκ  
Μήκος : 580 εκ  Μήκος : 700 εκ  
Ύψος : 240 εκ  Ύψος πτώσης : 130 εκ  
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 4 Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Αιώρηση 
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Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα 
ανάρτησης αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα έχει κρίκους διατοµής 6 
mm., εν θερµώ γαλβανισµένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 
Σε κάθε οριζόντια δοκό τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων 
ΕΝ 1176. 
Τα καθίσµατα νηπίων είναι κλειστά, κατασκευάζονται από ελαστοµερές υλικό µε ενίσχυση αλουµινίου. 
Είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το παράρτηµα Β του ΕΝ 1176-2:2008. 
 
 
ΑΤ 2.1.9   Εγκατάσταση µεταλλικής κούνιας πέντε θέσεων 

 

Η κούνια θα αποτελείται: 
• Τον µεταλλικό σκελετό 
• ∆ύο (2) καθίσµατα κούνιας νηπίων 

• ∆υο (2) καθίσµατα κούνιας παίδων 
• Ένα (1) κάθισµα τύπου ‘φωλιά µε µηχανισµό ανάρτησης καθίσµατος διπλού δεσίµατος 

 
Μεταλλικός σκελετός: Ο σκελετός θα αποτελείται από τέσσερα (4) κάθετα µεταλλικά δοκάρια 
ραβδωτού λακαρισµένου γαλβανισµένου χάλυβα κυκλικής διατοµής Ø125mm και τρείς (3) οριζόντιες 
µεταλλικές δοκούς από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ και κατασκευασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε τα 
τελειώµατα τους να ‘θηλυκώνουν’ στα κάθετα δοκάρια της κατασκευής.  
Καθίσµατα νηπίων: Τα καθίσµατα νηπίων θα είναι τύπου ‘κλωβός’, σύµφωνα µε τη νόρµα  EN 1176-2. 
Καθίσµατα παίδων: θα έχουν εργονοµικό σχεδιασµό και θα είναι φτιαγµένα από αντικραδασµικό χυτό 
κυψελωτό καουτσούκ µε εσωτερικό προϊόν αλουµινίου πάχους 10mm. 
Κάθισµα φωλιά: θα είναι κατασκευασµένο από ένα ενιαίο κοµµάτι περιστροφικού χυτευµένου 

πολυαιθυλένιου. Το κάθισµα  θα είναι στερεωµένο σε ένα πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι αλυσίδες 
του καθίσµατοςθα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι καλυµµένες µε µεµβράνη PVC. Η σύνδεση του 
καθίσµατος µε τις αλυσίδες θα γίνεται µέσω αντιβανδαλικών ανοξείδωτων δακτυλίων µε εσωτερική 
επένδυση PVC για τον περιορισµό της φθοράς των µεταλλικών µερών από τη χρήση µε την  πάροδο του 
χρόνου. 
Μηχανισµός ανάρτησης διπλού δεσίµατος καθίσµατος φωλιά: Ο µηχανισµός ανάρτησης θα 
αποτελείται από δύο (2) ανοξείδωτα κουζινέτα. Έκαστο κουζινέτο θα φέρει επιπρόσθετη υποστήριξη 
συγκράτησης από ανοξείδωτη αλυσίδα η οποία θα εφαρµόζει µε επίσης ανοξείδωτο µηχανισµό 
συναρµογής στην οριζόντια δοκό του σκελετού της κούνιας. 
Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
 
ΑΤ 2.1.10  Εγκατάστασηελατηρίου δύο θέσεων 

 
Το ταλαντευόµενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από τον φορέα (κυρίως όργανο) µε κάθισµα, 
χειρολαβές και αναβολείς, την βάση (µεταλλικό ελατήριο πιέσεως) και την πλάκα αγκύρωσης. 
 
Γενικά χαρακτηριστικά οργάνου 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 120 εκ  Πλάτος : 800 εκ  
Μήκος : 940 εκ  Μήκος : 1000 εκ  
Ύψος : 260 εκ  Ύψος πτώσης : 155 εκ  
Ηλικιακή οµάδα: 2 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 9 Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Αιώρηση 
Κατάλληλο και για ΑΜΕΑ 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 75 εκ  Πλάτος : 275 εκ  

Μήκος : 80 εκ  Μήκος : 280 εκ  
Ύψος : 70 εκ  Ύψος πτώσης : 45 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  2 Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Ταλάντωση  
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Η µεταλλική βάση πάκτωσης είναι 50 cm και στο επάνω µέρος έχει πλάκα πάχους 5 mm µε 4 βίδες Μ 10 
για την συγκράτηση του µεταλλικού ελατηρίου. 
 
Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεµάχια κατασκευασµένα από πλακάζ θαλάσσης πάχος 21 mm. 
τα οποία συναρµολογούνται µεταξύ τους µε βίδες Μ 10. Στο επάνω µέρος συναρµολογούνται χειρολαβές 
για να συγκρατούνται τα παιδιά κατά την διάρκεια χρήσης τού οργάνου. 
Το µεταλλικό ελατήριο πιέσεως αποτελείται από σπείρες πάχους 20 mm, µήκους 360 mm και εξωτερική 
διάµετρο 145mm. Στο κάτω µέρος συγκρατείται µε πλάκα πάχους 5 mm και βιδώνεται στη βάση 
πάκτωσης. Στο επάνω µέρος συγκρατείται µε πλάκα πάχους 5 mm στην οποία συγκρατείται το κυρίως 
όργανο. Στο επάνω και κάτω µέρος υπάρχουν ειδικοί πύροι πού ασφαλίζουν το ελατήριο και αποτρέπουν 
την παγίδευση δαχτύλου. 
 
 
ΑΤ 2.1.11Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας ζωάκι  µε ελατήριο– «∆ράκος» 

 
Τo ταλαντευόµενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από το φορέα, το κάθισµα και τη βάση και 
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών.  
Πιο συγκεκριµένα φέρει έγχρωµες επιφάνειες στο φορέα και το κάθισµα. Το κάθισµα εφαρµόζεται πάνω 
στο ελατήριο, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται µε χαλύβδινα ερείσµατα από προφίλ βαρέως τύπου που 
αγκυρώνονται στο έδαφος. Αναλυτικά: 
 
Φορέας 
Ο φορέας αποτελείται από δύο (2) παραπέτα (αριστερά και δεξιά του οργάνου) που σχηµατίζουν την 
θεµατική µορφή µικρού ‘δράκου’ και κατασκευάζονται από πανέλα HPL πάχους 12mm. Συγκεκριµένα 
κάθε παραπέτο αποτελείται από ένα βασικό πανέλο HPL µε το σχήµα του κυρίως κορµού του ‘ζώου’ και 

ένα επιπλέον πανέλο ίδιου πάχους που συµβολίζει το ένα κάτω άκρο του και συνδέεται µέσω ειδικών 
βιδών µε το κυρίως πανέλο. Συνολικά η θεµατική µορφή του περιγράµµατος του µικρού δράκου 
εγγράφεται εσωτερικά νοητού πλαισίου διαστάσεων 800(h)x780mm. 
Οι εκτεθειµένες ακµές κάθε πανέλου HPL είναι στρογγυλεµένες ώστε να αποφεύγονται πιθανά αιχµηρά 
και επικίνδυνα άκρα. Τα δύο παραπέτα έχουν κάθετη απόσταση µεταξύ τους 350mm. Και συνδέονται µε 
δύο σωλήνες Φ26.9mm, που βρίσκονται σε τέτοια σηµεία ώστε να λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή 
και αναβολέας.  
 
Κάθισµα 
Ανάµεσα στα ακριανά παραπέτα του φορέα, εφαρµόζεται κάθισµα από HPL πάχους 12mm. Το κάθισµα 
φέρει δύο κυµατισµούς από την εσωτερική πλευρά του παιχνιδιού για την υποδοχή των κάτω άκρων του 
χρήστη. Στηρίζεται πάνω σε µεταλλικό έλασµα πάχους 3mm. Το µεταλλικό έλασµα µε το κάθισµα και το 
φορέα, βιδώνονται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, µέσω του άνω καπακιού σύσφιξης. 
Το κάθισµα στερεώνεται στο µεταλλικό έλασµα διαµέσω τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά 
διαµορφωµένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να µην προεξέχει από την επιφάνεια του καθίσµατος.  
 
Βάση- Ελατήριο 
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαµέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο 
µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.  

Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασµένο 
και κατασκευασµένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισµό των 
δακτύλων των παιδιών - χρηστών.  
 
 
 
Θεµελίωση 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 40 εκ  Πλάτος : 340 εκ  
Μήκος : 75 εκ  Μήκος : 375 εκ  
Ύψος : 100 εκ  Ύψος πτώσης : 60 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 2 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  1 Άτοµο  
∆ραστηριότητές: Ταλάντωση  
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Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε σκυρόδεµα βάθους περίπου 420mm, το οποίο 
αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και 
το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεµένα από πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία του παιχνιδιού.  
 
 
ΑΤ 2.1.12   Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας µε ελατήριο 

 
Τεχνική περιγραφή 
Το ταλαντευόµενο (ελατηριωτή τραµπάλα) µιας θέσης αποτελείται από την θέση, το ελατήριο και την 
βάση θεµελίωσης. 
Η θέση αποτελείται από δύο πλαϊνά κόντρα πλακέ θαλάσσης 16 mm. ή HPL, σε µορφή ζωάκι, τρεις 
σωλήνες αποστάτες, και µία επιφάνεια καθίσµατος. 
Το ελατήριο πιέσεως είναι διαµέτρου 200 mm. µε σύρµα διαµέτρου 20 mm. µε βάσεις στα δύο άκρα οι 
οποίες έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 

Στην κάτω βάση στερεώνεται η βάση θεµελίωσης η οποία αποτελείται από µεταλλική πυραµίδα. 
 
 
ΑΤ 2.1.13Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας-ελατήριο 

 
Τεχνική περιγραφή 
Το ταλαντευόµενο (ελατηριωτή τραµπάλα) µιας θέσης αποτελείται από την θέση, το ελατήριο και την 
βάση θεµελίωσης. 
Η θέση αποτελείται από δύο πλαϊνά κόντρα πλακέ θαλάσσης 16 mm., ή HPL, σε µορφή αυτοκινητάκι, 
τρεις σωλήνες αποστάτες, µία επιφάνεια καθίσµατος και µια πλάτη. 
Την όλη κατασκευή συµπληρώνει λάµα, ως καπό του «αυτοκινήτου». 
Το ελατήριο πιέσεως είναι διαµέτρου 200 mm. µε σύρµα διαµέτρου 20 mm. µε βάσεις στα δύο άκρα οι 
οποίες έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 
Στην κάτω βάση στερεώνεται η βάση θεµελίωσης η οποία αποτελείται από µεταλλική πυραµίδα. 
 
 
 
ΑΤ 2.1.14   Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας-ελατήριο σε µορφή ζωάκι 

 
 
Τεχνική περιγραφή 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 60 εκ  Πλάτος : 260 εκ  
Μήκος : 85 εκ  Μήκος : 285 εκ  
Ύψος : 80 εκ  Ύψος πτώσης : 60 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  1 Άτοµo  
∆ραστηριότητές: Ταλάντευση  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 45 εκ  Πλάτος : 245 εκ  
Μήκος : 100 εκ  Μήκος : 300 εκ  
Ύψος : 80 εκ  Ύψος πτώσης : 60 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  1 Άτοµo  
∆ραστηριότητές: Ταλάντευση  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 30 εκ  Πλάτος : 230 εκ  
Μήκος : 80 εκ  Μήκος : 280 εκ  
Ύψος : 80 εκ  Ύψος πτώσης : 60 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  1 Άτοµo  
∆ραστηριότητές: Ταλάντευση  
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Η ελατηριωτή τραµπάλα µιας θέσης αποτελείται από το σύστηµα ελατηρίου, το κύριο σώµα σε µορφή 
κουνελιού και την βάση θεµελίωσης. 
Η θέση αποτελείται από ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης 18χιλ. σε µορφή κουνελιού, λαβές πλαστικές, και 
µία επιφάνεια καθίσµατος. 
Το ελατήριο πιέσεως είναι διαµέτρου 20εκ. µε σύρµα διαµέτρου 18χιλ. µε βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες 
έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 
Στην κάτω βάση στερεώνεται η βάση θεµελίωσης η οποία αποτελείται από µεταλλική πυραµίδα. 
 
 
ΑΤ 2.1.15   Εγκατάσταση ελατηριωτού οργάνου 

 
Τεχνική περιγραφή 
Η ελατηριωτή τραµπάλα µιας θέσης αποτελείται από το σύστηµα ελατηρίου, το κύριο σώµα σε µορφή 
σκύλου και την βάση θεµελίωσης. 
Η θέση αποτελείται από ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης 18χιλ. σε µορφή σκύλου, λαβές πλαστικές, και µία 
επιφάνεια καθίσµατος. 
Το ελατήριο πιέσεως είναι διαµέτρου 20εκ. µε σύρµα διαµέτρου 18χιλ. µε βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες 
έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 

Στην κάτω βάση στερεώνεται η βάση θεµελίωσης η οποία αποτελείται από µεταλλική πυραµίδα. 
 
 
ΑΤ 2.1.16   Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας ελατηρίου ζωάκι – «Μαϊµού» 

Η τραµπάλα θα αποτελείται από: 

• 1 καθιστικό  
• 1 ελατήριο 
• 1 βάση 
• Θεµατικά πάνελ καθιστικού ‘Μαιµού’ 
• 2 χειρολαβές  
• 2 ποδολαβές 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Καθιστικό µε πλάτη: Το καθιστικό θα είναι κατασκευασµένοαπό αντιολισθητικό HPL πάχους 
12,5mmειδικά µορφοποιηµένο εργονοµικά. 

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασµένο από διαβαθµισµένο χάλυβα 35SCD6, αµµοβοληµένο, χωρίς πιέσεις, 
γαλβανισµένα εν θερµώ και επικαλυµµένο µε 2 στρώσεις κονιορτοποιηµένου εποξικού πολυεστέρα 
πάχους 100 microns. Η ένωση του ελατηρίου τόσο µε τη βάσης πάκτωσης όσο και µε το καθιστικό θα 
γίνεται µέσω ασφαλούς  πολυαµιδικού εξαρτήµατος συναρµογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια 

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισµένη εν θερµώ. 

Θεµατικα πάνελ καθιστικού : θα είναι κατασκευασµένα από HPL πάχους 13mm και θα δίνουν στην 
κατασκευή τη µορφή µαιµού. 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 30 εκ  Πλάτος : 230 εκ  
Μήκος : 95 εκ  Μήκος : 300 εκ  
Ύψος : 80 εκ  Ύψος πτώσης : 60 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  1 Άτοµo  
∆ραστηριότητές: Ταλάντευση  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 30 εκ  Πλάτος : 230 εκ  
Μήκος : 90 εκ  Μήκος : 330 εκ  
Ύψος : 80 εκ  Ύψος πτώσης : 50 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 2 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  1 Άτοµo  
∆ραστηριότητές: Ταλάντευση  
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Χειρολαβές: κατασκευασµένες από σταθερό πολυαµιδικό πλαστικό εργονοµικά σχεδιασµένες για τα 
χεράκια των παιδιών. 

Ποδολαβές: κατασκευασµένες από σταθερό πολυαµιδικό πλαστικό εργονοµικά σχεδιασµένες µε 
αντιολισθητική επιφάνεια για την αποφυγή γλιστρηµάτων  

Εξαρτήµατα συναρµογής: από ανοξείδωτο χάλυβα που θα προστατεύονται από πολυαµιδίου, 
αντιβανδαλικά καλύµµατα. 

 
ΑΤ 2.1.17   Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας ελατηρίου ζωάκι – «Λιοντάρι» 

Η τραµπάλα θα αποτελείται από: 

• 1 καθιστικό µε πλάτη 

• 1 ελατήριο 
• 1 βάση 
• Θεµατικά πάνελ καθιστικού ‘Λιοντάρι’ 

• 2 χειρολαβές  
• 2 ποδολαβές 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Καθιστικό µε πλάτη: Το καθιστικό θα είναι κατασκευασµένοαπό αντιολισθητικό HPL πάχους 
12,5mmειδικά µορφοποιηµένο εργονοµικά ενώ η πλάτη θα είναι κατασκευασµένη από χρωµατιστό πάνελ 
HPL πάχους 13mm. 

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασµένο από διαβαθµισµένο χάλυβα 35SCD6, αµµοβοληµένο, χωρίς πιέσεις, 
γαλβανισµένα εν θερµώ και επικαλυµµένο µε 2 στρώσεις κονιορτοποιηµένου εποξικού πολυεστέρα 
πάχους 100 microns. Η ένωση του ελατηρίου τόσο µε τη βάσης πάκτωσης όσο και µε το καθιστικό θα 
γίνεται µέσω ασφαλούς  πολυαµιδικού εξαρτήµατος συναρµογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια 

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισµένη εν θερµώ. 

Θεµατικα πάνελ καθιστικού : θα είναι κατασκευασµένα από HPL πάχους 13mm και θα δίνουν στην 
κατασκευή τη µορφή λιονταριού. 

Χειρολαβές: κατασκευασµένες από σταθερό πολυαµιδικό πλαστικό εργονοµικά σχεδιασµένες για τα 
χεράκια των παιδιών. 

Ποδολαβές: κατασκευασµένες από σταθερό πολυαµιδικό πλαστικό εργονοµικά σχεδιασµένες µε 
αντιολισθητική επιφάνεια για την αποφυγή γλιστρηµάτων  

Εξαρτήµατα συναρµογής: από ανοξείδωτο χάλυβα που θα προστατεύονται από πολυαµιδίου, 
αντιβανδαλικά καλύµµατα. 

 
 
ΑΤ 2.1.18   Εγκατάσταση διθέσιας τραµπάλας-ζωάκι «ΑΛΟΓΑΚΙΑ» 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 30 εκ  Πλάτος : 230 εκ  
Μήκος : 90 εκ  Μήκος : 335 εκ  
Ύψος : 85 εκ  Ύψος πτώσης : 55 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 2 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  1 Άτοµo  
∆ραστηριότητές: Ταλάντευση  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 35 εκ  Πλάτος : 235 εκ  
Μήκος : 290 εκ  Μήκος : 500 εκ  
Ύψος : 85 εκ  Ύψος πτώσης : 60 εκ 
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Τεχνική περιγραφή 
Το όργανο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω του 1 έτους, για χρήση 2 παιδιών.  
Η τραµπάλα αποτελείται από ξύλινο φορέα που στηρίζεται σε δύο ελατήρια που να επιτρέπουν την 
ταλάντωση. Ο φορέας περιλαµβάνει µια σύνθετη τρικολλητή ξύλινη δοκό, δύο µορφές από κόντρα 
πλακέ σε µορφή αλόγου, µε τέσσερεις πλαστικές χειρολαβές σε κάθε µορφή, και από ένα κάθισµα από 
κόντρα πλακέ σε κάθε άκρο της δοκού. Η σύνθετη δοκός εδράζεται στη βάση ταλάντωσης µέσω 
γαλβάνιζέ κοχλιώσεων. Η βάση αποτελείται από δύο ελατήρια ύψους 400mm, διαµέτρου 180mm και 
πάχους σπείρας 20mm και το µεταλλικό σύστηµα περιστροφής ενός άξονα. Κάθε ελατήριο φέρει δύο 
µεταλλικά καπάκια σύσφιξης και πλάκα αγκύρωσης. Η στήριξη του παιχνιδιού στο έδαφος γίνεται σε 
βάση µε οπλισµένο σκυρόδεµα, µέσω γαλβάνιζέ µεταλλικής πλάκας.  
 
 
 
 
ΑΤ 2.1.19   Εγκατάσταση  τραµπάλας ελατηρίου δύο θέσεων σε µορφή ζωάκι 

 
Η τραµπάλα θα αποτελείται από: 

• 1 πλατφόρµα ταλάντωσης 

• 1 ελατήριο 

• 1 βάση 

• 1 θεµατικό πάνελ καθιστικού 

• 1 κινούµενο παιχνίδι 

• 4χειρολαβές  

• 4 ποδολαβές 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Πλατφόρµα ταλάντωσης: θα είναι κατασκευασµένηαπό αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mmειδικά 
µορφοποιηµένο ώστε να σχηµατίζονται στις άκρες δύο εργονοµικά καθιστικά. 

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασµένο από διαβαθµισµένο χάλυβα 35SCD6, αµµοβοληµένο, χωρίς πιέσεις, 
γαλβανισµένα εν θερµώ και επικαλυµµένο µε 2 στρώσεις κονιορτοποιηµένου εποξικού πολυεστέρα 
πάχους 100 microns. Η ένωση του ελατηρίου τόσο µε τη βάσης πάκτωσης όσο και µε το καθιστικό θα 
γίνεται µέσω ασφαλούς  πολυαµιδικού εξαρτήµατος συναρµογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια 

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισµένη εν θερµώ. 

Θεµατικό πάνελ καθιστικού : θα είναι κατασκευασµένα από HPL πάχους 13mm και θα έχει τη µορφή 
‘µαιµού’ ή παρόµοιο.  

Κινούµενο παιχνίδι: θα βρίσκεται επάνω στο θεµατικό πάνελ και θα είναι κατασκευασµένο από χυτό 
πολυαµίδιο  

Χειρολαβές: κατασκευασµένες από σταθερό πολυαµιδικό πλαστικό εργονοµικά σχεδιασµένες για τα 
χεράκια των παιδιών. 

Ποδολαβές: κατασκευασµένες από σταθερό πολυαµιδικό πλαστικό εργονοµικά σχεδιασµένες µε 
αντιολισθητική επιφάνεια για την αποφυγή γλιστρηµάτων  

Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  2 Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Ταλάντευση  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 40 εκ  Πλάτος : 240 εκ  
Μήκος : 110 εκ  Μήκος : 350 εκ  
Ύψος : 90 εκ  Ύψος πτώσης : 50 εκ 

Ηλικιακή οµάδα: 2 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  2 Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Ταλάντευση  
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Εξαρτήµατα συναρµογής: από ανοξείδωτο χάλυβα που θα προστατεύονται από πολυαµιδίου, 
αντιβανδαλικά καλύµµατα. 

 
ΑΤ 2.1.20  Εγκατάσταση µεταλλικής τραµπάλας παίδων 

 
Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

• 1 σκελετό ταλάντωσης 
• 2 δοκούς στήριξης 
• 2 ελατήρια 
• 2 πατήµατα 

 
Ο εξοπλισµός θα είναι κατάλληλος για ταλάντωση των παιδιών σε όρθια θέση. 
Σκελετός: Κατασκευασµένος σωλήνες εξ’ ολοκλήρου από λακαρισµένο ατσάλι Ø60mm ειδικά 
διαµορφωµένο µε κουρµπαριστή µορφή. 
∆οκοί στήριξης:  θα είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισµένους εν θερµώ κολώνες Ø110mm 
Πατήµατα : θα είναι κατασκευασµένα από εξαιρετικά σταθερό πολυαµιδικό πλαστικό 
Εξαρτήµατα συναρµογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 
πολυαµιδικά, αντιβανδαλικά καλύµµατα. 
Ελατήρια: θα είναι κατασκευασµένο από διαβαθµισµένο χάλυβα 35SCD6, αµµοβοληµένο, χωρίς πιέσεις, 
γαλβανισµένο εν θερµώ και επικαλυµµένο µε 2 στρώσεις κονιορτοποιηµένου εποξικού πολυεστέρα 

πάχους 100 microns. 
Η ένωση των ελατηρίων τόσο µε τις βάσεις πάκτωσης όσο και µε το σκελετό ταλάντωσης θα γίνεται 
µέσω ασφαλούς  πολυαµιδικού εξαρτήµατος συναρµογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. 
 
 
ΑΤ 2.1.21Εγκατάσταση ξύλινης τραµπάλας παιδιών 

 
Τεχνική περιγραφή 
Το όργανο αποτελείται από µία οριζόντια ξύλινη δοκό διαστάσεων 2800Χ95Χ95 mm., στα δύο άκρα της 
οποίας υπάρχουν δύο καθίσµατα, στερεωµένα στη δοκό. 
Στο εµπρός µέρος των καθισµάτων είναι προσαρµοσµένη µεταλλική χειρολαβή για την συγκράτηση των 
χρηστών. 
Η βάση της τραµπάλας είναι σχήµατος «Π» µε δύο ξύλινους στύλους, διαστάσεων 95Χ95Χ620 mm., τα 
κάτω µέρη των οποίων πακτώνονται στο έδαφος µε την βοήθεια µεταλλικών βάσεων θεµελίωσης. 
Οι στύλοι ενώνονται µεταξύ τους µε τη βοήθεια ανοξείδωτου µεταλλικού µηχανισµού, αποτελούµενο 

από δύο µέρη, το ένα στερεώνεται στους στύλους  και το δεύτερο βιδώνεται στη δοκό. Τα δύο µέρη 
συνδέονται µεταξύ τους δηµιουργώντας έναν άξονα περιστροφής µε ρουλεµάν, που επιτρέπει την 
κίνηση της δοκού. 
Στα άκρα της τραµπάλας, και στο κάτω µέρος τους τοποθετούνται κοµµάτια ελαστικού για απόσβεση 
κρούσεων. 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 70 εκ  Πλάτος : 370 εκ  
Μήκος : 240 εκ  Μήκος : 540 εκ  
Ύψος : 170εκ  Ύψος πτώσης : 100 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 4 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  2  Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Τραµπαλισµός – Ισορροπία- 
Ταλάντωση 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 45 εκ  Πλάτος : 250 εκ  
Μήκος : 290 εκ  Μήκος : 490 εκ  
Ύψος :  75 εκ  Ύψος πτώσης : 110 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 2 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  2  Άτοµα  

∆ραστηριότητές: Ισορροπία- Ταλάντωση  
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ΑΤ 2.1.22Εγκατάσταση διθέσιας ξύλινης τραµπάλας 

 
Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

• ∆ύο (2) κάθετα δοκάρια 
• Ένα (1) οριζόντιο δοκάρι ταλάντωσης 
• ∆ύο (2) χειρολαβές 
• ∆ύο (2) αποσβεστήρες 
• Ένα (1) µηχανισµό ταλάντωσης 

 
Κάθετα δοκάρια: έκαστο διαµέτρου 120/140 mm κατασκευασµένα από φυσικό κορµό που θα έχει 
αφαιρεθεί ο φλοιός. 
Οριζόντιο δοκάρι ταλάντωσης: διαµέτρου 120/140 mm κατασκευασµένο από φυσικό κορµό που θα έχει 
αφαιρεθεί ο φλοιός. 
Χειρολαβές: κατασκευασµένες από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα και βαµµένες µε ηλεκτροστατική 

βαφή. 
Αποσβεστήρες: κατασκευασµένοι από καουτσούκ 
Μηχανισµός ταλάντωσης: εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτος.  
Τα εξαρτήµατα συναρµογής θα είναι  κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται 
από αντιβανδαλικά πολυαµιδικά   καλύµµατα. 
 
ΞΥΛΕΙΑ : Η ξυλεία θα είναι  φυσικοί κορµοί Robinia τριµµένη που θα είχε αφαιρεθεί ο φλοιός. Η Robinia 
δεν απαιτεί καµία πρόσθετη χηµική προστασία και είναι εξαιρετικά ανθεκτική σε επιθέσεις από 
εξωτερικές πηγές (έντοµα, µύκητες, κλιµατικές µεταβολές). 
Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής , τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης ( δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής του 
προϊόντος ) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή 
οµάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισµός.  
 
 
ΑΤ 2.1.23Εγκατάσταση διθέσιας κυρτής ξύλινης τραµπάλας 

 
Η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση. Ο κύριος άξονας 
κατασκευάζεται από κοίλο δοκό µε ευθύγραµµες απολήξεις από κατασκευασµένο από σύνθετη ξυλεία 
πεύκης διατοµής 95 χ 125mm και µήκους 2400mm. Στα άκρα του, στο κάτω µέρος, φέρει κοµµάτια 
ελαστικού, που χρησιµεύουν στην απορρόφηση των κραδασµών κατά την επαφή µε το έδαφος. 
Η σύνθετη βάση κατασκευάζεται από δύο ξυλοτεµάχια πεύκης διατοµής 205 χ 95mm και ύψους 400mm, 
τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε δύο ειδικά µεταλλικά τεµάχια, σε απόσταση µεταξύ τους 150mm. 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 50 εκ  Πλάτος : 250 εκ  
Μήκος : 295 εκ  Μήκος : 500 εκ  
Ύψος :  110εκ  Ύψος πτώσης : 120 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 3 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  2  Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Τραµπαλισµός – Ισορροπία- 
Ταλάντωση 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 25 εκ  Πλάτος : 325 εκ  
Μήκος : 190 εκ  Μήκος : 390 εκ  

Ύψος : 85εκ  Ύψος πτώσης : 50 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 2 -14 ετών  
Πρόταση χρήσης:  2  Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Τραµπαλισµός – Ισορροπία- 
Ταλάντωση 
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Ο άξονας της βάσης κατασκευάζαι από µασίφ στρόγγυλο ατσάλι διαµέτρου 12mm. Η όλη κίνηση 
επιτυγχάνεται διαµέσω κουζινέτων κατασκευασµένα από αλουµινούχο µπρούντζο, κράµα του οποίουοι 
µηχανικές ιδιότητες είναι εξαιρετικές. 
Ο κύριος φορέας της τραµπάλας φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισµα από HPL πάχους 18mm και 
χειρολαβή από ανοξείδωτη καµπύλη σωλήνα Φ21.3 mm πάχους 2mm µε ειδικό σύνδεσµο από 
polycarbonate υλικό. 
 
 
 
ΑΤ 2.1.24  Εγκατάσταση σύνθετης τσουλήθρας νηπίων 

 
Αποτελείται από έναν ξύλινο σκελετό σε σχήµα Η, µία ξύλινη σκάλα και µία τσουλήθρα 200cm. 
 
Τεχνική περιγραφή επιµέρους στοιχείων: 
 

Πύργος σε σχήµα Η για πατάρι 100cm: 
Ό ξύλινος σκελετός σε σχήµα Η µε πατάρι στο ύψος 100 cm είναι διαστάσεων 100 Χ 55 Χ 190cm. 
Αποτελείτε από τέσσερις ξύλινες κολόνες δικολητές 9,5 Χ 9,5 Χ 190cm κάθετες στο έδαφος, δύο 
οριζόντιες ξύλινες κολόνες δικολητές 9,5 Χ 9,5 Χ 85cm. Κατάλληλα συναρµολογηµένα σχηµατίζουν ένα 
πατάρι σε σχήµα Η. Στην θέση της τσουλήθρας προσαρµόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ ή 
προστατευτικό κάγκελο από χαλυβδοσωλήνα 26 Χ 2 mm για την καλύτερη προστασία των παιδιών. Στο 
κάτω µέρος συναρµολογούνται µεταλλικές βάσεις για πάκτωµα. 
 
Τσουλήθρα 200cm µε δύο σπασίµατα για πατάρι 100cm: 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση.  
Η σκάφη έχει µήκος 200cm, πλάτος 46,5cm και κατασκευάζεται από λαµαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1,5mm. 
Είναι διαµήκη στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες πλευρές και φέρει οπές µέσω των οποίων βιδώνεται 
στις κουπαστές µε κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από σηµύδα 
πάχους 21mm. 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ,  κατασκευάζονται από σηµύδα πάχους 15mm. Στο κενό µεταξύ των 
πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωµάτων προσαρµόζονται ειδικά τεµάχια από ξύλο σε κάθε πλευρά. 
Στο άνω µέρος, σε ύψος 75cm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται µε την µπάρα 
κρατήµατος κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. Η µπάρα κρατήµατος και τα πλαϊνά 
αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την 

πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια προσαρµοζόµενα  στην 
τσουλήθρα. 
 
Σκάλα ξύλινη για πατάρι 100cm (1,5 – 14): 
Η σκάλα για πατάρι 100 cm αποτελείται από δύο ξύλινα πλαϊνά 14,5 Χ 4,5 cm και  έξη ξύλινα 
σκαλοπάτια 14,5 Χ 4,5 cm. Έχει κάγκελο από τις δύο µεριές που αποτελείται από  τέσσερις κάθετες 
ξύλινες κολώνες 7 Χ 4,5 και έξη οριζόντιοι ξύλινοι δοκοί  7 Χ 4,5 cm. Συναρµολογηµένα µεταξύ τους µε 
βίδες γαλβανιζέ σχηµατίζουν την ξύλινη σκάλα από ξυλεία µεγάλης αντοχής. Στο κάτω µέρος 
συναρµολογούνται µεταλλικές βάσεις για πάκτωµα. 
 
 
ΑΤ 2.1.25    Εγκατάσταση σύνθετης τσουλήθρας παιδιών 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 100 εκ  Πλάτος : 400 εκ  
Μήκος : 290 εκ  Μήκος : 640 εκ  
Ύψος : 190εκ  Ύψος πτώσης : 100 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  2-3  Άτοµα  
∆ραστηριότητές: Εύκολη ανάβαση, 
Παρατηρητήριο, Ολίσθηση 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 100 εκ  Πλάτος : 400 εκ  
Μήκος : 365 εκ  Μήκος : 685 εκ  
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Αποτελείται από έναν ξύλινο σκελετό σε σχήµα Η, µία καµπύλη ράµπα ανάβασης µε σχοινί και µία 
τσουλήθρα 250cm. 
 
Τεχνική περιγραφή επιµέρους στοιχείων: 
 
Πύργος σε σχήµα Η για πατάρι 120cm: 
Ό ξύλινος σκελετός σε σχήµα Η µε πατάρι στο ύψος 120 cm είναι διαστάσεων 100 Χ 55 Χ 225cm. 
Αποτελείτε από τέσσερις ξύλινες κολόνες δικολητές 9,5 Χ 9,5 Χ 225cm κάθετες στο έδαφος, δύο 
οριζόντιες ξύλινες κολόνες δικολητές 9,5 Χ 9,5 Χ 85cm. Κατάλληλα συναρµολογηµένα σχηµατίζουν ένα 
πατάρι σε σχήµα Η. Στην θέση της τσουλήθρας προσαρµόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ ή 
προστατευτικό κάγκελο από χαλυβδοσωλήνα 26 Χ 2 mm για την καλύτερη προστασία των παιδιών. Στο 
κάτω µέρος συναρµολογούνται µεταλλικές βάσεις για πάκτωµα. 
 
Τσουλήθρα 250cm µε δύο σπασίµατα για πατάρι 120cm: 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση.  
Η σκάφη έχει µήκος 250cm, πλάτος 46,5cm και κατασκευάζεται από λαµαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1,5mm. 
Είναι διαµήκη στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες πλευρές και φέρει οπές µέσω των οποίων βιδώνεται 
στις κουπαστές µε κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από σηµύδα 
πάχους 21mm. 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ,  κατασκευάζονται από σηµύδα πάχους 15mm. Στο κενό µεταξύ των 
πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωµάτων προσαρµόζονται ειδικά τεµάχια από ξύλο σε κάθε πλευρά. 
Στο άνω µέρος, σε ύψος 75cm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται µε την µπάρα 

κρατήµατος κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. Η µπάρα κρατήµατος και τα πλαϊνά 
αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την 
πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια προσαρµοζόµενα  στην 
τσουλήθρα. 
 
Καµπύλη ράµπα ανόδου για πατάρι 120cm: 
Αποτελείται από 19 ξύλα διαστάσεων 95 x 9,5 x 4,5cm που στερεώνονται σε δύο µεταλλικές λάµες 
καµπύλου σχήµατος και διαστάσεων 190 x 50 x 4mm. Εξωτερικά των λαµών φέρει δύο πλευρικά τόξα 
από πλακάς θαλάσσης πάχους 21mm. Το άνω µέρος της απολήγει στον πύργο, στο ύψος του παταριού. 
Η άνοδος στη ράµπα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια σχοινιού πολυπροπυλενίου Φ16mm, µε κόµπους, 

το οποίο στηρίζεται σε χαλυβδοσωλήνα που προσαρµόζεται στα υποστυλώµατα. 
 
 
ΑΤ 2.1.26    Εγκατάσταση παιχνιδιού ∆ραστηριότητας "Μονοπάτι" 

 
Τεχνική περιγραφή 
Το όργανο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1 ως 8 ετών και έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 2 
άτοµα. Το παιχνίδι είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να επιτρέπει, µε τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις 
ασφαλούς χρήσης και τη συµµετοχή παιδιών µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.  
 
Αποτελείται από: 

Ύψος : 220 εκ  Ύψος πτώσης : 120 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 3 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  2  Άτοµα  
∆ραστηριότητές:  ∆ύσκολη ανάβαση, 
Παρατηρητήριο, Ολίσθηση 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 10 εκ  Πλάτος : 310 εκ  
Μήκος : 120 εκ  Μήκος : 420 εκ  
Ύψος : 150 εκ  Ύψος πτώσης : - εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  2  Άτοµα  
∆ραστηριότητές:   Παιχνίδι κινούµενων στοιχείων  
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ  
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• ∆ύο (2) δοκάρια στήριξης 
• Ένα (1) χρωµατιστό πάνελ µεταξύ των δύο δοκαριών. Το πάνελ είναι κοµµένο σε λέιζερ ώστε 

να δηµιουργείται ένας λαβύρινθος σε κάποιες από τις άκρες του οποίου φέρει χαραγµένα µε 
λέιζερ διάφορες µορφές. 

• Τέσσερα (4) θεµατικά από HPL και πλαστικά στοιχεία, καθένα από τα οποία φέρει τη µορφή 
πεταλούδας, σύννεφου ή άστρου, που είναι χαραγµένα και στο πάνελ. Τα πολυαµιδικα αυτά  
πλαστικά είναι ενσωµατωµένα στο πάνελ και µετακινούνται µέσα στον λαβύρινθο δίνοντας τη 
δυνατότητα στο παιδί να ταιριάζει τη µορφή στο πλαστικό µε αυτή που είναι χαραγµένη στο 
πάνελ. 

 
Υλικά κατασκευής 
Τα έγχρωµα µέρη κατασκευάζονται από συµπιεσµένη ξυλεία ιδιαίτερα υψηλής αντοχής, HPL πάχους 
18mm.  
Τα δοκάρια (95mmx 95mm). Κατασκευάζονται από σύνθετη ξυλεία, η οποία δεν έχει υποστεί 
επεξεργασία µε χρώµιο ή αρσενικό. Η σύνθετη ξυλεία είναι πλήρως λειασµένη (χωρίς αγκίδες), ενώ έχει 
µεγάλη αντοχή και διασταλτική σταθερότητα. Τα δοκάρια προστατεύονται από τη φθορά που 
προκαλείται από τους µύκητες, τα έντοµα και τους τερµίτες. 
Τα εξαρτήµατα συναρµογής, κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 
πολυαµυδικά, αντιβανδαλικά καλύµµατα. 
Το HPL τύπου MEG (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιµατολογικές 
συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εµποτισµένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολληµένες σε 
συνθήκες υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωµο 
διακοσµητικό φύλλο εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην 
ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική αυτή επιφάνεια εξασφαλίζει την προστασία του υλικού και από graffiti, 
καθότι δεν αφήνει πόρους στο υλικό, µε αποτέλεσµα το graffiti να µπορεί να καθαρίσει εύκολα και να 
µην απαιτείται βαφή της επιφάνειας. 
 

 
 
ΑΤ 2.1.27Εγκατάσταση παιχνιδιού πάνελ ήχου «Μεταλλόφωνο» 

 
Τεχνική περιγραφή: 
Η  προτεινόµενη κατασκευή αποτελείται από: 
• ∆ύο κάθετους ορθοστάτες διατοµής 95x95mm και µήκους περίπου 1000mm κατασκευασµένα 

από σύνθετη τρικολλητή ξυλεία πεύκης τα οποία καλύπτονται στην κορυφή από καπάκι 
πολυπροπυλενίου χρώµατος µαύρου. 

• ∆ύο οριζόντιες σωλήνες διατοµής Φ42.4 και πάχους 1.5 mm οι οποίες φέρουν στις άκρες τους 
χαλυβδοελάσµατα πάχους 3mm για την στηριξή τους στις κολώνες. Οι σωλήνες φέρουν 
διαµπερείς οπές για την συγκράτηση των στοιχείων του µεταλλόφωνου. 

• Επτά κάθετα ανισοµήκη στοιχεία µεταλλόφωνου τα οποία αναρτώνται ανάµεσα στα οριζόντια µε 
την χρήση συρµατόσχοινου διατοµής 2mm. Τα κάθετα στοιχεία κατασκευάζονται από σωλήνα 
διατοµής Φ48.3 mm και πάχους 1.5mm. 

• Ένα ειδικό τεµάχιο-κρούστη που στερεώνεται µε κατάλληλη αλυσίδα. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή (βίδες, σύνδεσµοι, κλπ) είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304. Χρησιµοποιούνται πλαστικά στοιχεία για την κάλυψη των 
κοχλιών και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή. 
 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 10 εκ  Πλάτος : 310 εκ  
Μήκος : 120 εκ  Μήκος : 420 εκ  
Ύψος : 150 εκ  Ύψος πτώσης : - εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης:  2  Άτοµα  
∆ραστηριότητές:  Μουσικό παιχνίδι  
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ  
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ΑΤ 2.1.28 Εγκατάσταση σύνθετου µε περιστροφική τσουλήθρα 

 
Το παιχνίδι αποτελείται από ένα σύστηµα σκαλοπατιών τα οποία περιστρεφόµενα και πακτωµένα σε 
κεντρικό κατακόρυφο στύλο συνθέτουν µια περιστρεφόµενη κλίµακα. Η κλίµακα καταλήγει σε τριγωνικό 
πατάρι που οδηγεί µεταλλική τσουλήθρα. Η περιστρεφόµενη κλίµακα καλύπτεται εξωτερικά µε 
κατακόρυφες ξύλινες σανίδες –µία για κάθε σκαλοπάτι-. Τέλος η κατασκευή ολοκληρώνεται µε 
επιστέγαση από θεµατικό πανέλο, το οποίο στηρίζεται στον κεντρικό κατακόρυφο στύλο και στο 
δεύτερο στύλο της κατασκευής που διαπερνά το πρώτο σκαλοπάτι και το τριγωνικό πατάρι. Ανάµεσα 
στους δύο στύλους αυτούς προσαρµόζεται και η κουπαστή του παταριού που προστατεύει το χρήστη 
από την πτώση. 
 
Τεχνική περιγραφή επιµέρους στοιχείων 
Με εξαίρεση τα µεταλλικά στοιχεία της η κατασκευή είναι σχεδόν εξολοκλήρου κατασκευασµένη από 
πριστή και πολυκολλητή ξυλεία. 
 
Κλίµακα ανόδου 
Τα ορθογωνικά σκαλοπάτια της κλίµακας διαστάσεων περίπου 1000x290mm έχουν πάχος περίπου 70mm 
και τοποθετούνται ακτινωτά αφού διαπεράσουν τον κεντρικό µεταλλικό στύλο διατοµής Φ88,9mm και 
πάχους 3mm.  
Η κλίµακα καταλήγει σε τριγωνικό πατάρι από ξύλινες σανίδες σε διαστάσεις τέτοιες ώστε να 

ολοκληρωθεί η κυκλική κάτοψη της κλίµακας.  
Η εξωτερική παρειά κάθε σκαλοπατιού καλύπτεται κατά πλάτος µε κατακόρυφη ξύλινη σανίδα πλάτους 
330mm, πάχους επίσης 70mm και ύψους κλιµακούµενου ανά πάτηµα µε το ψηλότερο να προσαρµόζεται 
στο ανώτερο πάτηµα. 
Με τον τρόπο αυτό η συνολική κατασκευή φαίνεται να καλύπτεται περιµετρικά µε αντίστοιχη 
κλιµακούµενη ξύλινη κατασκευή. Οι κατακόρυφες σανίδες µπορεί να φέρουν επιπλέον χαράξεις ή και 
αφαιρέσεις υλικού σε στρατηγικά σηµεία βοηθώντας το χρήστη στην ανάβαση αλλά ενισχύοντας και την 
αισθητική έκφραση του παιχνιδιού. 
 

Σύστηµα τσουλήθρας  
Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τα πανέλα εξόδου, την µπάρα 
κρατήµατος και τη βάση. Η σκάφη πλάτους περίπου 570mm είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο 
χάλυβα πάχους 1,5mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας από HPL (τύπου MEG) έχουν πάχος 18mm και εφάπτονται 
αριστερά και δεξιά κατά µήκος της σκάφης. 
Τα πανέλα εξόδου στην τσουλήθρα, κατασκευάζονται από πανέλα HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm µε 
θεµατική µορφή. Στο κενό µεταξύ των πανέλων αυτών προσαρµόζεται µεταλλική µπάρα κρατήµατος σε 
ύψος τέτοιο ώστε να αναγκαστεί το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει από την 
τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια 
προσαρµοζόµενα στην τσουλήθρα. 

Η επιστέγαση που στηρίζεται στους δύο στύλους της κατασκευής αποτελεί πανέλο HPL (τύπου MEG) 
πάχους 12mm και έχει θεµατική µορφή (π.χ σύννεφο). 
 
 
ΑΤ 2.1.29  Εγκατάσταση σύνθετου µε γέφυρα 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 185 εκ  Πλάτος : 540 εκ  
Μήκος : 530 εκ  Μήκος : 900 εκ  
Ύψος : 355 εκ  Ύψος πτώσης : 185 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 8 άτοµα  
∆ραστηριότητές: Ολίσθηση – Αναρρίχηση   

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 340 εκ  Πλάτος : 620 εκ  
Μήκος : 350 εκ  Μήκος : 690 εκ  
Ύψος : 350 εκ  Ύψος πτώσης : 125 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 3  ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 4-5 άτοµα  
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Η κατασκευή απαρτίζεται από: 
• 2 πατάρια 

• 1 µπαλκόνι 
• 1 τσουλήθρα 
• 1 σκάλα 
• 1 γέφυρα  
• 1 σκεπή 
• 1 πάγκος αγοράς 
• 1 ανάβαση  - κατάβαση µε µπάλες 

 
Οι δύο πύργοι της κατασκευής είναι τοποθετηµένοι στην ίδια ευθεία συνδεδεµένοι µε µία γέφυρα. Ο 
πρώτος πύργος βρίσκεται στο επίπεδο των 950mm ενώ ο δεύτερος στα 1250mm. Η πρόσβαση 
πραγµατοποιείτε στον χαµηλό πύργο (950mm) διαµέσω κλίµακας ανόδου ή δραστηριότητας αναβασης – 
κατάβασης µε µπάλες. Η µετάβαση στον δεύτερο πύργο (1250mm) επιτυγχάνεται διαµέσω γέφυρας µε 
τοξωτά πλαϊνά και τοξοτό δάπεδο. 
Ο δεύτερος πύργος φέρει τσουλήθρα. Στους πύργους υπάρχουν αρµονικά τοποθετηµένα τα επιµέρους 
πανέλα δραστηριοτήτων. 
 
Επιµέρους στοιχεία οργάνου 
 
ΠΑΤΑΡΙ  
Το πατάρι αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 493 x 120 x 45 mm εσωτερικά των οποίων 
τοποθετείτε πάνελ αντιολισθητικής επίστρωσης. Οι δοκοί φέρουν κατάλληλη διαµόρφωση στις 
αντιδιαµετρικές πλευρές τους που εδράζουν στους ορθοστάτες. Στις διαµορφωµένες εγκοπές 

τοποθετούνται µεταλλικά ειδικά τεµάχια πάχους 4mm, τα οποία στερεώνονται εργοστασιακά στις δοκούς 
ενώ φέρουν οπές για την συγκράτηση αυτών στους ορθοστάτες. Την κατασκευή συµπληρώνουν 
τέσσερα υποστυλώµατα διατοµής 95x95mm.Την διάταξη συµπληρώνουν πλαστικές τάπες, και πλαστικά 
καπάκια. 
 
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ 
Το µπαλκόνι αποτελείτε από το πάτωµα και το κυρίως σώµα. 
Το κυρίως σώµα κατασκευάζεται από κυλινδραρισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 2,5mm και φέρει 
κατάλληλα διαµορφωµένες εγκοπές κατά το µήκος του προσδίδοντας του αισθητική καυθώς και 
λειτουργικότητα καθώς µπορεί κάποιος να δει στο εσωτερικό. Στο άνω καθώς και στο κάτω τµήµα της 

περιµέτρου του ηµικυκλίου συγκολλάτε σιδηροσωλήνας διατοµής Φ26,9mm και πάχους 2mm 
αποτελώντας και την κουπαστή της κατασκευής. Στο κάτω σχηµατιζόµενο ηµικύκλιο τοποθετείτε 
πάτωµα κατασκευασµένο από HPL τύπου MEG πάχους 12mm µε αντιολισθητική επιφάνεια. 
 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL 
Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 493x730mm. Στηρίζεται 
στα υποστυλώµατα µε τέσσερις ειδικά διαµορφωµένους πλαστικούς συνδέσµους και σε ύψος 85mm από 
την επιφάνεια του παταριού. 
 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΟΞΟΕΙ∆Η 
Η γέφυρα, που είναι µεταλλική και τοξοειδής, αποτελείται από το πάτωµα και τις κουπαστές. Η 
κουπαστή κατασκευάζεται από δύο σιδηροσωλήνες διατοµής Φ42,4mm. Ανάµεσα στις σωλήνες 
συγκολλούνται χαλυβδοελάσµατα πάχους 2,5mm, τοποθετηµένα κατακόρυφα µε κενά ενδιάµεσα. Στις 
απολήξεις των σωλήνων συγκολλούνται χαλυβδοελάσµατα πάχους 4mm για την σύνδεσή τους µε τους 
ορθοστάτες της κατασκευής. Το πάτωµα είναι κατασκευασµένο από αντιολισθητική λαµαρίνα πάχους 
3mm περίπου. Στις άκρες της λαµαρίνας συγκολλούνται σιδηροσωλήνες, οι οποίοι αποτελούν τα σηµεία 
σύνδεσης µε τα υποστυλώµατα των πύργων που ενώνει η γέφυρα. 
 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm) HPL 
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από τα πλαϊνά της κλίµακας και τις βαθµίδες ανάβασης. 

∆ραστηριότητές: Ανάβαση - κατάβαση, 
Ολίσθηση, Αναρρίχηση 
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Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm γενικών διαστάσεων 1070x200mm. Στην 
εσωτερική τους πλευρά και στα σηµεία που τοποθετούνται οι βαθµίδες δηµιουργούνται «εσοχές» στις 
οποίες «εισχωρούν» οι βαθµίδες. 
Οι βαθµίδες γενικών διαστάσεων 95x40mm, καµπυλοειδούς διατοµής κατασκευάζονται από τροπική 
ξυλεία. Για την συναρµογή τους µε τα πλαϊνά πέραν της εισχώρησης τους στον φορέα χρησιµοποιούνται 
και βίδες Μ6x60mm. 
 
ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 
O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και µήκος 2350 mm,  έναν σωλήνα 
ίδιας διατοµής µορφοποιηµένο σε ηµικύκλιο που χρησιµεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης µε τους 
στύλους του πύργου και τρεις µπάλες κατασκευασµένες από καουτσούκ που βοηθούν τον χρήστη να 
αναρριχηθεί. 
 
ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΠΑΝΕΛΟ «ΣΥΝΝΕΦΟ» ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ (HPL) 
Το σκέπαστρο πανέλο έχει γενικές διαστάσεις 1042x1243mm και κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG 
πάχους 12mm. Το πανέλο συγκρατείτε από τέσσερις σωλήνες διατοµής Φ26,9mm και πάχους 2mm. Η 
σωλήνες έχουν καµπυλωτό σχήµα και διαφορετικό µήκος ώστε να προσδίδεται η κλίση στο σκέπαστρο. 
Για την στήριξη των σωλήνων στους ορθοστάτες ανοίγονται οπές στις απολήξεις των ορθοστατών και 
«εισχωρούν» οι χαλυβδοσωλήνες. Για την συγκράτηση των σωληνών χρησιµοποιούνται αυτοδιάτρητες 

βίδες Μ7. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL)) 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση.  
Η σκάφη έχει µήκος 2500mm, πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP 
(GLASSFIBRERAINFORCEDPOLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαµήκως στραντζαρισµένη στις δύο 
µεγάλες πλευρές και φέρει οπές µέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές µε κατάλληλες βίδες. Οι 
κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm. 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm. Στο άνω 

µέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται µε την µπάρα κρατήµατος 
κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. Η µπάρα κρατήµατος και τα πλαϊνά αναγκάζουν 
το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει από την τσουλήθρα.  
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια προσαρµοζόµενα  στην 
τσουλήθρα. 
 
 
ΑΤ 2.1.30  Εγκατάσταση σύνθετου οργάνου παιδιών 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το θεµατικό σύνθετο συνδυάζει ποικίλες στατικές και κινητικές δραστηριότητες. 
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και οι δραστηριότητες που προσφέρει στο σύνολό 
τους συνδυάζουν τόσο την κινητική όσο και την πνευµατική άσκηση των χρηστών. Πιο συγκεκριµένα 
προσφέρει δραστηριότητες αναρρίχησης, ισορροπίας και αιώρησης διαφόρων τύπων, ποικίλους τύπους 
ανάβασης, ολίσθηση από την τσουλήθρα καθώς και διάφορα θεµατικά, στατικά και µη, παιχνίδια. 
 
Το σύνθετο αναπτύσσεται σε γραµµική διάταξη και αποτελείται από: 

• ένα (1) πύργο µε δίριχτη στέγη, 
• δύο (2) ασκεπή πύργους, 
• ένα (1) κεκλιµένο τοίχο αναρρίχησης µε χούφτες, 
• ένα (1) κατακόρυφο τοίχο αναρρίχησης µε χούφτες 
• ένα (1) κατακόρυφο τοίχο αναρρίχησης µε εγκοπές, 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 655 εκ  Πλάτος : 990 εκ  
Μήκος : 700 εκ  Μήκος : 1.030 εκ  
Ύψος : 390 εκ  Ύψος πτώσης : 150 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 3 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: εως 20 άτοµα  
∆ραστηριότητές: Ανάβαση, αναρρίχηση, 
ισορροπία, ολίσθηση, παιχνίδι ρόλων , θεµατικό 
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• µία (1) κρεµαστή γέφυρα, 
• δύο (2) τσουλήθρες, 
• µία (1) κεκλιµένη ράµπα ανόδου µε πατήµατα  
• ένα (1) κατακόρυφο αναρριχητικό δίχτυ. 
• ένα (1) κεκλιµένο αναρριχητικό δίχτυ. 

 
 Το σύνθετο φέρει διακοσµητικά µέρη και πάνελ καθώς και πλευρικά πάνελ. Η πρόσβαση στο 
παιχνίδι πραγµατοποιείται είτε από το κεκλιµένο αναρριχητικό δίχτυ, είτε από την κεκλιµένη ή την 
κατακόρυφη ράµπα µε χούφτες, είτε από την κεκλιµένη ράµπα ανόδου µε πατήµατα είτε τέλος από το 
κάθετο αναρριχητικό δίχτυ. 
Ο ένας ασκεπής πύργος µε τον πύργο µε το σκέπαστρο συνδέονται µεταξύ τους µε την γέφυρα. Ο 
δεύτερος ασκεπής πύργος συνδέεται µε µία κοινή πλευρά µε τον πρώτο. 
Η µία τσουλήθρα βρίσκεται στον έναν ασκεπή πύργο ενώ η δεύτερη στον πύργο µε σκέπαστρο. 
 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ 830x830mm (h=1500mm) 
Η πλατφόρµα αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώµατα πάνω στα οποία βιδώνονται τραβέρσες 
ξύλινες και πάνω στις οποίες, στη συνέχεια βιδώνονται σανίδες. Η σύνδεση µε τις τραβέρσες 
επιτυγχάνεται µε βίδες, παξιµάδια ασφαλείας, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. 
 
∆ΙΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ 
Η δίριχτη σκεπή αποτελείται από δύο πάνελ. Το κάθε πάνελ αποτελείται από κόντρα πλακέ θαλάσσης, ή 
HPL πάχους 12 mm. µέρος του οποίου έχει αφαιρεθεί ασύµµετρα δηµιουργώντας κενό θέασης και 
φωτισµού στο εσωτερικό της πλατφόρµας. Για τη στήριξη των πάνελ της στέγης, χρησιµοποιείται σε 
κάθε πλευρά πανέλ σχήµατος 'Λ', που βιδώνεται ανάµεσα στα κεκλιµένα πάνελ και στα υποστυλώµατα. 
 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ∆ΙΧΤΥ 
Το κεκλιµένο αναρριχητικό δίχτυ στηρίζεται στην άκρη της πλατφόρµας. Αποτελείται από δύο δοκούς 
που τοποθετούνται υπό κλίση και ανάµεσα στις δύο δοκούς στερεώνεται αναρριχητικό δίχτυ από 

συρµατόσχοινο πάχους 16 χιλ. Στις εξωτερικές πλευρές των δοκών τοποθετούνται θεµατικά πάνελ. 
 
ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΕ ΧΟΥΦΤΕΣ (ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΡΑΚΟΡΥΦΟΣ) 
Ο τοίχος κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή HPL πάχους 18mm. Η ανάβαση κατά µήκος του 
τοίχου πραγµατοποιείται είτε µέσω κενών που δηµιουργούνται µε αφαίρεση υλικού του πάνελ είτε µε 
πολύχρωµές ‘χούφτες’. Στην περίπτωση του κεκλιµένου τοίχου η κατασκευή ολοκληρώνεται µε δύο 
τρίγωνα πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης, ή HPL που στηρίζουν τον τοίχο στα υποστυλώµατα υπό 
κλίση. 
 
ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ 
Ο κεκλιµένος τοίχος αναρρίχησης µε χούφτες καταλήγει στον κατακόρυφο τοίχος αναρρίχησης µε 
εγκοπές που παίζει ταυτόχρονα και τον ρόλο πάνελ προστασίας. Κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης ή HPL πάχους 18mm, φέρει διατρήσεις ικανής διατοµής ώστε να χρησιµοποιηθούν ως 
βοηθήµατα κατά την ανάβαση. 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ ∆ΙΠΛΟΥ ΥΨΟΥΣ 
Το θεµατικό πλευρικό πάνελ διαστάσεων 2000x900mm κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή 
HPL πάχους 18mm και φέρει εσωτερικά χαράξεις και διαµήκεις διατρήσεις ενώ έχει ακανόνιστο 
περίγραµµα. Στο κατώτερο τµήµα του, κάτω από το ύψος του παταριού του ασκεπή πύργου φέρει 

κυκλική οπή, η οποία πλαισιώνεται από θεµατικό πάνελ µε αντίστοιχη κυκλική οπή, κατασκευασµένο από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης, ή HPL πάχους 18mm. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ  
 Η τσουλήθρα αποτελείται από: 

• Μία µεταλλική σκάφη 

• ∆ύο ξύλινες κουπαστές 
• Ένα προστατευτικό τσουλήθρας 

Το σύστηµα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα είναι ίσια και έχει µήκος ολίσθησης 2280mm και πλάτος 540mm. Η σκάφη αποτελείται από 
ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm και βιδώνεται στις δύο πλαϊνέςκουπαστές από πάνελ κόντρα πλακέ 
θαλάσσης πάχους 30 mm., ή HPL πάχους 18 mm. Το προστατευτικό εξόδου είναι κατασκευασµένο από 
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πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης, ή HPL πάχους 15 mm. και έχει γενικές διαστάσεις 920x350x1000mm. 
Αποτελείται από δύο πλαϊνά κοµµάτια που βιδώνονται πάνω στις κουπαστές της τσουλήθρας, δύο ακόµα 
κοµµάτια που καλύπτουν τον χώρο ανάµεσα στα υποστυλώµατα και την τσουλήθρα, και µία µεταλλική 
µπάρα κρατήµατος 
 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟ∆ΟΥ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 
Η κεκλιµένη ράµπα ανόδου στηρίζεται στο ανώτερο σηµείο της στα υποστυλώµατα του στεγασµένου 
πύργου και στο άλλο της άκρο σε άλλα δύο κεκλιµένα υποστυλώµατα µήκους 650mm και 1200mm. Το 
ψηλότερο εκ των δύο κεκλιµένων υποστυλωµάτων φέρει θεµατικά διακοσµητικά πάνελ που σχηµατίζουν 
µορφή 'λουλουδιού'. Η ράµπα που στηρίζεται στο σύστηµα των τεσσάρων υποστυλωµάτων 
κατασκευάζεται από σανίδες που βιδώνονται πάνω σε δύο κεκλιµένες ξύλινες δοκούς 'οδηγούς'. Την 
κατασκευή ολοκληρώνουν τα τέσσερα βοηθήµατα-πατήµατα κατασκευασµένα από τέσσερις σανίδες 
βιδωµένες υπό γωνία πάνω στην επιφάνεια ανόδου. Οι σανίδες ηµικυκλικής διατοµής έχουν πάχος 
40mm. Τέλος η κατασκευή συµπληρώνεται από τις κουπαστές εκατέρωθεν των πλευρών της ράµπας 
που αποτελούνται από έγχρωµα σχοινιά διατοµής Φ16mm. 
 
ΚΑΘΕΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ∆ΙΧΤΥ 
Το κάθετο αναρριχητικό δίχτυ που οδηγεί το χρήστη από το επίπεδο του εδάφους στην πλατφόρµα του 
στεγασµένου πύργου κατασκευάζεται από συρµατόσχοινο διατοµής 16mm. Στο σηµείο εισόδου του 

διχτυού στη πλατφόρµα, υπάρχει κατασκευή- επιστέγαση από κεκλιµένη µονόριχτη στέγη, στο επάνω 
µέρος της οποίας στερεώνονται τέσσερις σανίδες ηµικυκλικής διατοµής. 
 
ΓΕΦΥΡΑ 
Η γέφυρα αποτελείται από δεκαέξι παράλληλες σανίδες και συνδέει τους δύο πύργους. ∆ιαθέτει ξύλινη 
κουπαστή σε κάθε της πλευρά που αποτελείται από σανίδες και πάνελ σε µορφή "λουλουδιών", 
"εντόµων",  κλπ ή αντίστοιχων θεµάτων. 
 
 
 
ΑΤ 2.1.31  Εγκατάσταση σύνθετου δραστηριοτήτων παιδιών 

 
Αποτελείται από δύο στεγασµένους πύργους µε πατάρι στο 120cm, έναν ασκεπή πύργο µε πατάρι στο 
120cm, έναν ασκεπή πύργο µε πατάρι στο 100cm, µία τσουλήθρα 250cm, µία ηµικυκλική ράµπα 
ανάβασης, µία αναρρίχηση πυροσβέστη, µία ηµικυκλική γέφυρα, δύο καθίσµατα παίδων ξύλινα, µία 
σκάλα µε σχοινιά, µία οριζόντια κλίµακα και έξη ξύλινα φράγµατα προστασίας πτώσεων. 
 
Τεχνική περιγραφή επιµέρους στοιχείων: 
 
∆ύο πατάρια στο 1,20 m που φέρουν τετράριχτη σκεπή. 
Το κάθε ένα αποτελείται από τέσσερις δοκούς ενδεικτικών διαστάσεων 95 X 90 mm, οι οποίες είναι από 
ξυλεία αρκτικού κύκλου. Το τυπικό επίπεδο (πάτωµα) ενδεικτικών διαστάσεων 1000 X 1000 mm, 
αποτελείται από δύο οριζόντιες δοκούς, επίσης από ξυλεία αρκτικού κύκλου ενδεικτικής διατοµής 70 Χ 
45 mm,, µήκους 1000 mm και κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να συνδέονται µε τους τέσσερις δοκούς. 
Το εσωτερικό τµήµα του πλαισίου συµπληρώνεται µε δοκούς διατοµής 95 Χ 45 Χ 1000 mm, που 
αποτελούν και το πέτσωµα του τυπικού επιπέδου. 
Η τετράριχτη σκεπή είναι εξωτερικών διαστάσεων 1250 Χ 1250 mm και ύψους 750 mm. Το σκέπαστρο 
είναι υλικού ξυλείας αρκτικού κύκλου . 
 
Ένα πατάρι στο 1,20 m. 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 530 εκ  Πλάτος : 830 εκ  

Μήκος : 615 εκ  Μήκος : 965 εκ  
Ύψος : 315 εκ  Ύψος πτώσης : 210 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 18 άτοµα  
∆ραστηριότητές: Εύκολη ανάβαση, ∆ύσκολη 
ανάβαση, Αναρρίχηση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση, 
Παιχνίδι ρόλων, Ισορροπία 
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Αποτελείται από τέσσερις δοκούς ενδεικτικών διαστάσεων 95 X 90 mm, οι οποίες είναι από ξυλεία 
αρκτικού κύκλου. Το τυπικό επίπεδο (πάτωµα) ενδεικτικών διαστάσεων 1000 X 1000 mm, αποτελείται 
από δύο οριζόντιες δοκούς, επίσης από ξυλεία αρκτικού κύκλου ενδεικτικής διατοµής 70 Χ 45 mm, 
µήκους 1000 mm και κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να συνδέονται µε τους τέσσερις δοκούς. Το 
εσωτερικό τµήµα του πλαισίου συµπληρώνεται µε δοκούς διατοµής 95 Χ 45 Χ 1000 mm, που αποτελούν 
και το πέτσωµα του τυπικού επιπέδου. 
 
Ένα πατάρι  στο 0,90 m. 
Αποτελείται από τέσσερις δοκούς ενδεικτικών διαστάσεων 95 X 90 mm, οι οποίες είναι από ξυλεία 
αρκτικού κύκλου. Το τυπικό επίπεδο (πάτωµα) ενδεικτικών διαστάσεων 1000 X 1000 mm, αποτελείται 
από δύο οριζόντιες δοκούς, επίσης από ξυλεία αρκτικού κύκλου ενδεικτικής διατοµής 70 Χ 45 mm, 
µήκους 1000 mm και κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να συνδέονται µε τους τέσσερις δοκούς. Το 
εσωτερικό τµήµα του πλαισίου συµπληρώνεται µε δοκούς διατοµής 95 Χ 45 Χ 1000 mm, που αποτελούν 
και το πέτσωµα του τυπικού επιπέδου. 
 
Μία τσουλήθρα για πατάρι 1,20 m. 
Τσουλήθρα προβολή µήκους 2250 mm, πλάτους 460 mm, προσαρµοσµένη σε επίπεδο των +1,20 m. 
Αποτελείται από το κύριο σώµα της διαδροµής κύλισης και της προστατευτικής εισόδου της 
δραστηριότητας. Το κύριο σώµα της τσουλήθρας είναι κατασκευασµένο από GFRP πάχους 4.5 mm. Η 

προστατευτική είσοδος αποτελείται από HPL πάχους 12 mm (για την αποφυγή τυχών πτώσεων κατά την 
εκκίνηση και για την αποτροπή έναρξης της δραστηριότητας σε όρθια στάση). Η πρώτη ύλη προσφέρει 
προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. 
 
Μία ξύλινη ποµπέ αναρρίχηση για πατάρι 1,20 m. 
Ξύλινη ποµπέ αναρρίχηση ενός τεταρτηµόριου µε ράδιο ενδεικτικής R=1250 mm προσαρµοσµένη σε 
τυπικό επίπεδο +1,20m και πλάτους 1000 mm. Αποτελείται από συγκολλητό χαλύβδινο σκελετό από Π 
50 Χ 25 mm και 26 Χ 2 mm. Πάνω στον σκελετό βιδώνουν 19 δοκοί από ξυλεία αρκτικού κύκλου 
διατοµής 950 Χ 45 Χ 95 mm που αποτελούν το τυπικό επίπεδο αναρρίχησης και την χαλύβδινη ράβδο 

διατοµής 1”, η οποία βρίσκεται άνωθεν του σηµείου προσαρµογής και φέρει σχοινί αναρριχήσεως 
διατοµής Ø16 mm. 
 
Μία αναρρίχηση παίδων (της µορφής πυροσβέστη) για πατάρι 1,00 m. 
Η δραστηριότητα αποτελείται από δύο επιµέρους τµήµατα: α) το προστατευτικό µέρος εισόδου προς το 
τυπικό επίπεδο, και β) το κύριο σώµα της δραστηριότητας. 
Το προστατευτικό µέρος εισόδου αποτρέπει τους χρήστες από τυχόν πτώση, κατά τη µετάβασή τους 
από τη δραστηριότητα προς το τυπικό επίπεδο και αντιστρόφως. Έχει συνολικό πλάτος 1000 mm και 
ύψος 1900 mm. Το κύριο σώµα της δραστηριότητας αποτελείται από την κατακόρυφη δοκό που 
βρίσκεται σε απόσταση 900 mm από την πλατφόρµα. Όλη η κατασκευή είναι χαλύβδινη συγκολλητή 

από σωλήνα διατοµής 42 X 2 mm και είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε, οι χρήστες να κινούνται από την 
πλατφόρµα και πιάνοντας την κατακόρυφη δοκό να γλιστρούν προς τα κάτω.  
 
Μία γέφυρα ποµπέ, προσαρµοσµένη στο πατάρι 1,20 m. 
Αποτελείται από δύο µεταλλικές πλευρικές ποµπέ δοκούς, ενδεικτικής διατοµής 50 Χ 25 mm, µε 
εξωτερικό ράδιο R=2600 mm, από είκοσι ξύλινες οριζόντιες δοκούς, διατοµής 980 Χ 95 Χ 45  mm, που 
αποτελούν και το πάτωµα της γέφυρας και από τρείς ακόµα οριζόντιες µεταλλικοί δοκοί που αποτελούν 
το πλαίσιο της. Όλοι η ξυλεία που χρησιµοποιείται είναι από ξυλεία αρκτικού κύκλου. Το ενδεικτικό 
µήκος της γέφυρας είναι 1950 mm, το ενδεικτικό πλάτος της 1000 mm και το ύψος µαζί µε την καµπύλη 

300 mm. Ακόµα η γέφυρα αριστερά και δεξιά έχει κάγκελα. 
 
Έξι προστατευτικά κάγκελα παταριών. 
Το κάθε ένα αποτελείται από δύο οριζόντιες δοκούς, από ξυλεία αρκτικού κύκλου, διαστάσεων 95 Χ 45 Χ 
800 mm και έχουν µόρσα ενδεικτικού βάθους 25 mm. Υπάρχουν έξι κατακόρυφα κάγκελα, ενδεικτικών 
διαστάσεων 550 Χ 90 Χ 20 mm, επίσης από ξυλεία αρκτικού κύκλου, τα οποία µεταξύ τους απέχουν 71,2 
mm ήτοι κάτω των 89 mm που ορίζει ο ΕΝ 1176-1. Η κατασκευή κατάλληλους συνδέσµους οι οποίοι 
συγκρατούνται στις οριζόντιες δοκούς. Το προστατευτικό κάγκελο του τυπικού επιπέδου πακτώνεται 
στις κατακόρυφες δοκούς µε τους παραπάνω συνδέσµους. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του κάγκελου είναι 
1000 Χ 700 Χ 45 mm. 

 
∆ύο καθίσµατα παίδων ξύλινα. 
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Κάθισµα σύνθετου οργάνου από ξυλεία αρκτικού κύκλου. Αποτελούµενο από την οριζόντια δοκό  
διατοµής 145 Χ 45 mm και µήκους 1000 mm, τη δοκό καθίσµατος διατοµής 145 Χ 45 mm και  µήκους 
800 mm και τους δύο χαλύβδινους συνδέσµους πάκτωσης. 
 
Ένα αναρριχητικό δίχτυ στο επίπεδο +1,00 m. 
Η δραστηριότητα αποτελείται από ένα αναρριχητικό δίχτυ κατάλληλο για τυπικό επίπεδο στο +1,00 m, 
ενδεικτικού µήκους 1600 mm και ενδεικτικού πλάτους 900 mm. Εµφανίζει ενδεικτικό καρέ 300 Χ 300 
mm. Το αναρριχητικό δίχτυ αποτελείται από συρµατόσχοινο επενδεδυµένο µε PVC και οι άκρες του είναι 
κατάλληλα διαµορφωµένες για την πάκτωσή του στο έδαφος και στο τυπικό επίπεδο. 
 
Μία οριζόντια κλίµακα προσαρµοσµένη στο πατάρι 1,00 m 
Η δραστηριότητα αποτελείται από µία οριζόντια κλίµακα. Αυτήν συνθέτουν δύο οριζόντιες ξύλινες δοκοί, 
διατοµής 95 Χ 90 mm, µήκους 2000 mm και δύο κατακόρυφες (επίσης, ξύλινες δοκοί),  διατοµής 95 Χ 
90 mm και µήκους 2000 mm. Όλες οι δοκοί είναι από ξυλεία αρκτικού κύκλου. Στις οριζόντιες δοκούς 
πακτώνονται µε κοχλίες Μ10 χαλύβδινες σωλήνες διατοµής 1”, µήκους 1000 mm και στις κατακόρυφες 
δοκούς πακτώνονται µε κοχλίες Μ10, χαλύβδινες σωλήνες διατοµής 1” και µήκους 900 mm. Οι χρήστες 
ανεβαίνουν από την κατακόρυφη κλίµακα και στην συνέχεια πιάνονται από την οριζόντια κλίµακα και 
αναρριχώνται κατά µήκους αυτής. 
 

 
ΑΤ 2.1.32  Εγκατάσταση σύνθετου οργάνου νηπίων 

 
Το σύνθετο όργανο αποτελείται από: 

1. ∆ύο τετράγωνους πύργους, 
2. ∆υο συστήµατα τσουλήθρας, 
3. Μία ξύλινη κλίµακα ανόδου µε κουπαστές, 
4. ∆ύο τετραριχτές στέγες, 
5. Μία σήραγγα 

 
Τεχνική περιγραφή 
Το σύνθετο όργανο νηπίων αποτελείται από δύο τετράγωνους πύργους, δύο συστήµατα τσουλήθρας, 
µία ξύλινη κλίµακα ανόδου µε κουπαστές, δύο τετραριχτές στέγες και µία σήραγγα.  

Η είσοδος στο σύνθετο όργανο πραγµατοποιείται από την κλίµακα ανόδου µε κουπαστές, η οποία οδηγεί 
στον πρώτο πύργο. Στα άνω άκρα των στύλων του πύργου αυτού, τοποθετείται τετράριχτη στέγη, µε 
ενδεικτική µορφή «φυλλώµατος».   
Στο αριστερό άκρο  αυτού τοποθετείται ένα θεµατικό προστατευτικό φράγµα, µε ενδεικτική µορφή 
«λουλούδι ή µέλισσα», δεξιά τοποθετείται σύστηµα τσουλήθρας.  
Ευθεία και µεταξύ των δύο πύργων, το σύνθετο φέρει τούνελ διπλού τοιχώµατος που τους συνδέει.  
Τέλος, στον δεύτερο πύργο(ίδιου επιπέδου) στο αριστερό άκρο τοποθετείται όµοιο σύστηµα 
τσουλήθρας, δεξιά θεµατικό προστατευτικό φράγµα (όµοιο), και ευθεία, προστατευτικό φράγµα τύπου 
φράχτη. 
 

Πλατφόρµα πύργου 
Η πλατφόρµα πύργου αποτελείται από: 

� Τέσσερις ξύλινες δοκούς, 

� Μία επιφάνεια κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθηρή επίστρωση , 

� Τέσσερις ξύλινους στύλους 
 
Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατοµής 95x45 mm , σχηµατίζουν ένα πλαίσιο όπου η σύνδεση των γωνιών 
γίνεται µε µεταλλικούς συνδέσµους που στερεώνουν το πλαίσιο µε βίδες Ø 10 mm και παξιµάδια 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 270 εκ  Πλάτος : 560 εκ  

Μήκος : 290 εκ  Μήκος : 680 εκ  
Ύψος : 260 εκ  Ύψος πτώσης : 60 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 9 άτοµα  

∆ραστηριότητές: Ανάβαση, ολίσθηση, θεµατικό 
παιχνίδι 
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ασφαλείας. Πάνω στο πλαίσιο εφαρµόζεται δάπεδο από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθηρή 
επένδυση, πάχους 21 mm. Η στερέωση του στο πλαίσιο γίνεται µε ξυλόβιδες. Τέλος, το πλαίσιο 
βιδώνεται, µε εξάγωνες βίδες και παξιµάδια ασφαλείας, σε τέσσερις ξύλινους στύλους, διατοµής 95x95 
mm. 
 
Σύστηµα τσουλήθρας 
Η τσουλήθρα αποτελείται από: 

� Μία µεταλλική σκάφη 

� ∆ύο ξύλινες κουπαστές 

� Ένα προστατευτικό τσουλήθρας 
 
Η τσουλήθρα είναι ίσια και έχει πλάτος 425 mm. Το µήκος ολίσθησης είναι 1.100mm. Η σκάφη 
αποτελείται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm και βιδώνεται στις δύο πλαϊνές κουπαστές από 
πλάκα HPL  πάχους 18 mm. Το προστατευτικό εξόδου είναι κατασκευασµένο από πλάκα HPL πάχους 12 
mm. Αυτό αποτελείται από δύο κοµµάτια που τοποθετούνται κατά µήκος της ζώνης  εισόδου της 
τσουλήθρας και στο πάνω µέρος τους τοποθετείται µπάρα κρατήµατος.  
 
Τούνελ 
Η γέφυρα «τούνελ» αποτελείται από: 

• Ένα αγωγό 
• ∆ύο επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης  

 
Το τούνελ αποτελεί µία δραστηριότητα ολίσθησης, η οποία κατασκευάζεται από αγωγό διπλού 
τοιχώµατος υψηλής αντοχής και δύο πάνελ.  
Ο αγωγός µε µήκος 600mm και έχει διατοµή τουλάχιστον Ø 420 mm. είναι διπλών τοιχωµάτων µε 
εξωτερική επιφάνεια µε ραβδώσεις και εδράζεται στους δύο πύργους µέσω των πάνελ από  κόντρα 
πλακέ θαλάσσης. Τα πάνελ έχουν πάχος 18 mm και µέσω µηχανισµό ακριβείας (CNC) έχει αφαιρεθεί 
υλικό ώστε να δηµιουργηθούν οπές ίσης διατοµής µε τον αγωγό.  
Η σύνδεση µε τους στύλους των πύργων πραγµατοποιείται µέσω κοχλιών και µεταλλικών συνδέσµων.  
Τέλος, τα υλικά παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δηµιουργίας στατικού 

ηλεκτρισµού. 
 
Ξύλινη κλίµακα ανόδου µε κουπαστές 
Η ξύλινη κλίµακα ανόδου µε κουπαστές αποτελείται από: 

• Τέσσερα ξύλινες βαθµίδες, 
• δύο πλαϊνές ξύλινες επιφάνειες, 

• δύο κουπαστές τύπου «φράχτη». 
 

Η κλίµακα εδράζεται στην πλατφόρµα  του πύργου και στους στύλους του. Ο χρήστης στηρίζεται στις 
κουπαστές τύπου «φράχτη», οι οποίες κατασκευάζονται από κότρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15mm και 
µέσω µηχανισµό ακριβείας (CNC) έχει διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να θυµίζει κατακόρυφες 
ανισοϋψείς σανίδες.  
 
Τετράριχτη στέγη 
Η στέγη αποτελείται από τέσσερα πάνελ, κατασκευασµένα  από κόντρα πλακέ πάχους 15mm και έχουν 
δεχθεί κατάλληλη επεξεργασία µε µηχανισµό ακριβείας (CNC), ώστε να φέρουν µορφή «φυλλώµατος».  
Αυτά έχουν τριγωνική διάταξη ανά δύο, και τοποθετούνται στα άνω άκρα των στύλων του πύργου, 
µέσω µεταλλικών βάσεων και κοχλιών, ενώ µεταξύ τους ενώνονται µεσώ µεταλλικών συνδέσµων και 
κοχλιών. 
 
 
ΑΤ 2.1.33  Εγκατάσταση σύνθετου θεµατικού οργάνου νηπίων 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 120 εκ  Πλάτος : 420 εκ  
Μήκος : 465 εκ  Μήκος : 815 εκ  
Ύψος : 290 εκ  Ύψος πτώσης : 100 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: έως 7 άτοµα  
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Αποτελείται από ένα πατάρι εισόδου, µία γέφυρα υπό κλίση, έναν πύργο µε επιστέγαση έναν πύργο 
«ασκεπή», µεταλλικό ηµικυκλικό µπαλκόνι και τσουλήθρα. Ακόµα υπάρχει τραπεζάκι δραστηριότητας 
«αντιστοιχίες» στο πατάρι εισόδου.  
∆οµή σύνθετου: 
Ο χρήστης εισέρχεται στον ασκεπή πύργο που βρίσκεται σε ύψος 400 mm από το έδαφος, µε τη 
βοήθεια ενός σκαλοπατιού και από εκεί στον πύργο µε επιστέγαση που το πατάρι του βρίσκεται σε ύψος 
1000 mm από το έδαφος, µέσο µίας γέφυρας µε σκαλοπάτια ανόδου. Για να εξέλθει από τον 
στεγασµένο πύργο χρησιµοποιεί την τσουλήθρα, που είναι προσαρτηµένη ευθεία από τη γέφυρα. Στον 
πύργο µε επιστέγαση είναι προσαρτηµένο και το µεταλλικό ηµικυκλικό µπαλκόνι, δεξιά από την είσοδο 
του χρήστη από τη γέφυρα, ενώ αριστερά τοποθετείται το φράγµα προστασίας από πτώση. Το 
τραπεζάκι δραστηριοτήτων είναι προσαρτηµένο στα δύο από τα τέσσερα υποστυλώµατα του ασκεπούς 
πύργου, στην ευθεία µε τη γέφυρα και την τσουλήθρα. Την κατασκευή ολοκληρώνει η επιστέγαση του 
πύργου σε µορφή ‘σύννεφου’  
 
Τεχνική περιγραφή επιµέρους στοιχείων: 
 
Τραπεζάκι δραστηριοτήτων βρες την θέση 
Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι χρήστες να καταφέρουν να αντιστοιχήσουν το ταιριαστό ζεύγος 
ακολουθώντας την σωστή διαδροµή. Για την κατασκευή χρησιµοποιείται διπλό πανέλο. Το επάνω πάνελ 

HPL τύπου MEG πάχους 12mm φέρει τις εγκοπές για την κίνηση των εξαρτηµάτωντου παιχνιδιού. Το 
κάτω πάνελ συνδέεται µε το επάνω χωρίς να µην υπάρχει πρόσβαση στο εσωτερικό. Τα «πιόνια» είναι 
κατασκευασµένα από HPL τύπου MEG πάχους 18mm και τοποθετηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
βρίσκονται εσωτερικά ενδιάµεσα των εγκοπών του επάνω πανέλου χωρίς την δυνατότητα 
αποσυναρµολόγησης τους. Η όλη κατασκευή προσαρµόζεται σε δύο κολώνες από το πατάρι και σε άλλες 
δύο αυτόνοµες. 
 
Πατάρι διαστάσεων 690 Χ 690 mm (h=400 mm) 
Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 690Χ95Χ45 mm πάνω στων οποίων τοποθετείτε 
πάνελ αντιολισθητικής επίστρωσης. Οι δοκοί φέρουν κατάλληλη διαµόρφωση και εδράζουν στους 

ορθοστάτες µε οπές για την συγκράτηση αυτών. Την κατασκευή συµπληρώνουν τέσσερα 
υποστυλώµατα διατοµής 95 Χ 90 mm. Την διάταξη συµπληρώνουν πλαστικές τάπες, και πλαστικά 
καπάκια. Το πατάρι βρίσκεται σε ύψος 400mm από την επιφάνεια του εδάφους. 
 
Γέφυρα υπό κλίση (400 - 1000mm) 
Η κλίµακα ανόδου αποτελείται από δύο πανέλα εκατέρωθεν τα οποία φέρουν εγκοπές µέσα από τις 
οποίες διαπερνούν τα σκαλοπάτια που έχουν µήκος 490 mm. Τα δύο πλαϊνά πανέλα της κλίµακας 
αποτελούν τόσο τα στοιχεία στήριξης των σκαλοπατιών, όσο και τις κουπαστές, που φέρουν κατάλληλα 
διαµορφωµένες κάθετες εγκοπές έτσι ώστε να µπορεί κάποιος να δει στο εσωτερικό. Τόσο τα θεµατικά 

πανέλα όσο και τα σκαλοπάτια κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm και 12mm 
αντίστοιχα. Το άνω µέρος της κλίµακας, απολήγει στον πύργο µε επιστέγαση, ύψους 1000mm.  
 
Πατάρι διαστάσεων 690 Χ 690 mm (h=1000 mm) 
Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 690Χ95Χ45 mm πάνω στων οποίων τοποθετείτε 
πάνελ αντιολισθητικής επίστρωσης. Οι δοκοί φέρουν κατάλληλη διαµόρφωση και εδράζουν στους 
ορθοστάτες µε οπές για την συγκράτηση αυτών. Την κατασκευή συµπληρώνουν τέσσερα 
υποστυλώµατα διατοµής 95 Χ 90 mm. Την διάταξη συµπληρώνουν πλαστικές τάπες, και πλαστικά 
καπάκια. Το πατάρι βρίσκεται σε ύψος 1000mm από την επιφάνεια του εδάφους. 
 
Σκέπαστρο πανέλο «ΣΥΝΝΕΦΟ» ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ (HPL): 
Το σκέπαστρο πανέλο έχει διαστάσεις 115Χ125mm και κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG  πάχους 
12mm. Το πανέλο συγκρατείται από τέσσερις σωλήνες διατοµής Φ26 mm πάχους 2mm. Η σωλήνες 
έχουν καµπυλωτό σχήµα και διαφορετικό µήκος ώστε να προσδίδεται η κλίση στο σκέπαστρο. Για την 
στήριξη των σωλήνων στους ορθοστάτες ανοίγονται οπές στις απολήξεις των ορθοστατών και βιδώνουν 
οι χαλυβδοσωλήνες. Για την συγκράτηση των σωληνών χρησιµοποιούνται βίδες Μ10. 

∆ραστηριότητές: Εύκολη ανάβαση, 
Παρατηρητήριο, Ολίσθηση, Παιχνίδι ρόλων, 
Παιχνίδι βρες την θέση. 

 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΝΑΙ  
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Ηµικυκλικό µπαλκόνι πύργου 
Το µπαλκόνι αποτελείτε από το πάτωµα και το κυρίως σώµα. Το κυρίως σώµα κατασκευάζεται από 
κυλινδραρισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 2 mm και φέρει κατάλληλα διαµορφωµένα καλαίσθητα 
σχήµατα κατά το µήκος του από την εξωτερική του µεριά προσδίδοντας του αισθητική και 
λειτουργικότητα. Στο άνω καθώς και στο κάτω τµήµα της περιµέτρου του ηµικυκλίου συγκολλάται 
σιδηροσωλήνας διατοµής Φ26 mm και πάχους 2mm αποτελώντας και την κουπαστή της κατασκευής. 
Στο κάτω σχηµατιζόµενο ηµικύκλιο τοποθετείτε πάτωµα κατασκευασµένο από HPL τύπου MEG πάχους 
12mm. 
 
Φράγµα προστασίας πτώσεων 
Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm και έχει διαστάσεις 640Χ680 mm. Στηρίζεται στα 
υποστυλώµατα µε τέσσερις ειδικά διαµορφωµένους πλαστικούς συνδέσµους και σε ύψος µικρότερο από 
8,5εκ. από την επιφάνεια του παταριού.  
 
Σύστηµα τσουλήθρας ίσια L=2000mm. 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση. Η 
σκάφη έχει µήκος 2000mm, πλάτος 425mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι 
διαµήκως στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες πλευρές και φέρει οπές µέσω των οποίων βιδώνεται στις 

κουπαστές µε κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG 
πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ,  κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm. 
Στο άνω µέρος, σε ύψος περίπου 700 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται µε την µπάρα 
κρατήµατος κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ26mm. H µπάρα κρατήµατος και τα πλαϊνά 
αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την 
πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια προσαρµοζόµενα στην 
τσουλήθρα. 
 
ΑΤ 2.1.34  Εγκατάσταση πολυσύνθετου οργάνου νηπίων 

 
Αποτελείται από µια κλίµακα ανόδου, ένα µικρό πατάρι, µία γέφυρα, ένα µεγάλο πατάρι, ένα µπαλκόνι 
και µία τσουλήθρα. 
 
Γενικά 
Το σύνθετο νηπίων - παίδων Βυθός, αποτελεί ένα θεµατικό σύνθετο εµπνευσµένο από τον βυθό και την 
θαλάσσια ζωή. Προσφέρει την δυνατότητα της άθλησης, του παιχνιδιού, της διασκέδασης όπως την 
αλλαγή ρόλων για νήπια και παιδιά. Η τσουλήθρα πλαισιώνεται από δελφίνια και δίνει την εντύπωση της 
κατάδυσης µαζί τους κατά την ολίσθηση. Τέλος, η θεµατική γέφυρα, οδηγεί τα παιδιά σε µια πορεία 
υποθαλάσσια µε διακοσµητικά στοιχεία από τον βυθό. 
 
∆οµή 
Το σύνθετο αποτελείται από µια κλίµακα ανόδου, η οποία καταλήγει σε ένα πατάρι µικρό πριν την 
γέφυρα. Η γέφυρα από ατσάλι και συρµατόσχοινο, οδηγεί στο πατάρι της κατασκευής που στεγάζεται 
µερικώς το οποίο διαθέτει διακοσµητικά στοιχεία από το βυθό της θάλασσας και συµπληρώνει την 
θεµατική σύνθεση. Η κατάβαση από το πατάρι γίνεται µέσω της τσουλήθρας από HPL τύπου MEG και 
ανοξείδωτο ατσάλι που πλαισιώνεται από δύο πανέλα σχήµατος δελφινιού που βουτούν στην θάλασσα. 
 
Συνολική Κατασκευή και Πάκτωση 
Το σύνθετο είναι κατασκευασµένο από πρεσαριστή εµποτισµένη ξυλεία αρκτικού κύκλου µε στοιχεία 
πανέλων από HPL τύπου MEG και συρµατόσχοινα. Συγκεκριµένα τα υποστυλώµατα και οι δοκοί στα 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 365 εκ  Πλάτος : 665 εκ  
Μήκος : 365 εκ  Μήκος : 715 εκ  
Ύψος : 210 εκ  Ύψος πτώσης : 90 εκ 

Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: έως 8 άτοµα  

∆ραστηριότητές: Εύκολη ανάβαση, 
Παρατηρητήριο, Ολίσθηση, Αναρρίχηση, 
Παιχνίδι ρόλων. 
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οποία στηρίζονται τα πατάρια είναι ενδεικτικής διατοµής Φ12mm ενώ οι άκρες τους είναι 
στρογγυλεµένες προς αποφυγή τραυµατισµών. Στα σηµεία σύνδεσης των οριζόντιων και κατακόρυφων 
δοκών, οι δοκοί σχηµατίζουν κοιλότητες, ώστε να «αγκαλιάζουν» η µία την άλλη, µε αφαίρεση µέρους 
του υλικού της δοκού στα σηµεία επαφής, ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη σταθερότητα της 
κατασκευής. Τα υποστυλώµατα στερεώνονται στο έδαφος µέσω ειδικών βάσεων από γαλβανιζέ ατσάλι 
και ηλεκτροστατικά βαµµένο. Οι βάσεις στερέωσης τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των 
υποστυλωµάτων προς αποφυγή της κατακράτησης υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και το µέταλλο. Η 
συνολική κατασκευή της βάσης είναι γαλβανισµένη εν θερµώ, ώστε να είναι ανθεκτική στην υγρασία και 
τις ακραίες καιρικές συνθήκες. 
 
Πατάρι Μικρό 
Το ‘Μικρό Πατάρι’ βρίσκεται στο αριστερό άκρο της σύνθεσης, και σε ύψος 600mm από το έδαφος. Η 
πρόσβαση σε αυτό επιτυγχάνεται µέσω µιας κλίµακας ανόδου. Έχει κάτοψη σε σχήµα τεταρτηµορίου και 
περιβάλλεται στο τόξο του από φράκτη HPL τύπου MEG που προστατεύει από πιθανές πτώσεις. 
 
Γέφυρα 
Ανάµεσα στα δυο πατάρια του συνθέτου βρίσκεται η γέφυρα, η οποία είναι κατασκευασµένη από 
συρµατόσχοινο που δηµιουργεί ένα «δίχτυ» τοµής U, που καλούνται τα παιδιά να περπατήσουν για να 
περάσουν στην άλλη άκρη. Το όργανο φέρει διακοσµητικά από HPL τύπου MEG που έχουν το σχήµα 

ψαριού έτσι ώστε όλο το σύνολο να δίνει την εντύπωση της υποβρύχιας διάβασης. 
 
Πατάρι Μεγάλο 
Η γέφυρα οδηγεί στο µεγάλο πατάρι το οποίο αποτελεί και το κεντρικό στοιχείο του συνθέτου. Είναι 
ορθογωνίου σχήµατος και στεγάζεται µερικώς στην πάνω πλευρά της κατασκευής µε πανέλα HPL τύπου 
MEG, ενώ διαθέτει εξωτερικά και παγκάκι για να κάθονται οι χρήστες. Εξωτερικά τα πανέλα φέρουν 
ανάγλυφη διακόσµηση τύπου αναρριχητικού εξοπλισµού και παραθύρου. Το πανέλο στην απέναντι 
πλευρά το παταριού προστατεύει από πτώσεις και φέρει διακοσµητικές στοιχεία της θάλασσας από HPL 
τύπου MEG. ∆ίπλα του, βρίσκεται η τσουλήθρα η οποία στην αρχή διαθέτει µεταλλική µπάρα ανάµεσα 

στα υποστυλώµατα του παταριού, ώστε να κρατιέται το παιδί όταν καθίσει για να ωθηθεί προς την 
κάθοδο. Τέλος, στο δεξί άκρο τα σύνθεσης και του παταριού υπάρχει το µπαλκονάκι, το οποίο είναι 
ασκεπές και περιφραγµένο µε φράκτη από HPL προς αποφυγήν ατυχηµάτων. 
 
Τσουλήθρα 
Η τσουλήθρα της σύνθεσης είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο ατσάλι, και τα πλαϊνά της από HPL 
τύπου MEG. Στην έναρξη της διαθέτει οριζόντια µεταλλική µπάρα για κράτηµα και ώθηση πριν την 
ολίσθηση. Παραπλεύρως τοποθετούνται σχήµατα δελφινιών από HPL τύπου MEG που προστατεύουν 
από πτώσεις και ατυχήµατα ενώ ταυτόχρονα δίνουν την αίσθηση της κατάδυσης στον βυθό που είναι 
και το θέµα της σύνθεσης.  
 
 
ΑΤ 2.1.35  Εγκατάσταση ξύλινου σύνθετου οργάνου για δηµιουργική απασχόληση και 
ισορροπία 

 
Αποτελείται από πέντε πύργους, τέσσερις διαδροµές/γέφυρες µε διαφορετική δυσκολία η κάθε µια, µια 
µε αιωρούµενα πατήµατα, µια µε αιωρούµενα σκοινιά, µια µε ρόδες, µια µε σκοινί ισορροπίας. 
 
∆ιάταξη 
∆ιαδροµή περιπέτειας για παιχνίδι και ανάπτυξη κινητικών ικανοτήτων και ισορροπίας. Οι διαδροµές 
χαρακτηρίζονται από περιορισµένο ύψος πτώσης ισορροπίας όπως τσιµέντο ή άσφαλτο, χωρίς την 
ανάγκη υλικών απορρόφησης κραδασµών. Αποτελείται από 5 πύργους και 4 γέφυρες. Το µήκος των 
γεφυρών είναι 350cm. Η βασική κατασκευή (οι πύργοι αναχώρησης και άφιξης και οι ενδιάµεσοι 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 530 εκ  Πλάτος : 830 εκ  
Μήκος : 1.390 εκ  Μήκος : 1.690 εκ  
Ύψος : 305 εκ  Ύψος πτώσης : 60 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 3 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: έως 14 άτοµα  
∆ραστηριότητές: Αναρρίχηση, Ισορροπία  
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σταθµοί) έχει µια ευρύχωρη περιοχή στα 58 cm από το έδαφος. Η κατασκευή έχει σχεδιαστεί σε 
συµφωνία µε το ΕΝ 1176 και µπορεί να στερεωθεί στο έδαφος µε βάσεις στήριξης. Όλα τα ξύλινα 
τµήµατα έχουν υποστεί επεξεργασία σύµφωνα µε τους πρόσφατους, πρότυπους κανόνες EN µε 
προσθήκη αδιάβροχου κεριού µε προστασία UVA. 
 Η διαδροµή ξεκινάει από πύργο η πρώτη γέφυρα µικρής δυσκολία µε αιωρούµενα πατήµατα, η δεύτερη 
γέφυρα µεγάλης δυσκολίας µε αιωρούµενα ελευθέρα σκοινιά, η Τρίτη γέφυρα µικρής δυσκολία µε 
αιωρούµενες ρόδες, η τέταρτη και τελευταία γέφυρα µέτρια δυσκολίας µε σκοινί ισορροπίας. 
 
Τεχνική περιγραφή επιµέρους στοιχείων 
 
Πύργος πυραµίδα 
Ο πύργος έχει σχήµα πυραµίδα και αποτελείτε από τρείς κεκλιµένους κορµούς Φ14εκ και µήκους 280εκ., 
στο εσωτερικό των κορµών υπάρχει ένα άνετο πατάρι σε ύψος 58εκ. από το έδαφος. Το πατάρι 
κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης ( σηµύδα) διατάσεων 125Χ125 και πάχους 21mm, η επιφάνεια 
του παταριού στηρίζεται σε τρείς κορµούς Φ14 µήκους 150εκ. οι οποίοι δένουν τους τρεις κεκλιµένους 
δοκούς. Όλοι η κατασκευή ασφαλίσεται από την ειδικό µεταλλικό εξάρτηµα που υπάρχει στην κορυφή 
του πύργου. Στο πάνω µέρος του εξαρτήµατος τοποθετείται σηµαιάκι από σηµύδα µε αυτοκόλλητα 
αντανακλαστικά γράµµατα. 
 

Γέφυρα αιωρούµενα πατήµατα. 
Η γέφυρα συνδέει τους πύργους µε µε δύο κορµούς Φ14 µήκους 350εκ.. Οι κορµοί βρίσκονται σε ύψος 
περίπου 140εκ και παίζουν το ρόλο και των κουπαστών. ∆ύο συρµατόσχοινα διατοµής Φ16 µε 6 
κλώνους κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο συνδέονται στις τραβέρσες των πύργων δηµιουργώντας 
την βάση της γέφυρας. Επτά κορµοί Φ10 και µήκους 45εκ. τοποθετούνται ανά 28εκ δηµιουργώντας τα 
πατήµατα της γέφυρας. 
 
Γέφυρα αιωρούµενα σκοινιά. 
Η γέφυρα συνδέει τους πύργους µε δύο κορµούς Φ14 µήκους 350εκ. Οι κορµοί βρίσκονται σε ύψος 

περίπου 140εκ και παίζουν το ρόλο και των κουπαστών. Εννέα συρµατόσκοινα διατοµής Φ16 µε 6 
κλώνους κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο µήκους 165εκ συνδέονται µε τις κορµούς Φ14. Τα 
σκοινιά δηµιουργούν µια καµπύλη πάνω στην οποία πατάνε οι χρήστες για να διασχίσουν την γέφυρα. 
 
Γέφυρα ρόδες. 
Η γέφυρα συνδέει τους πύργους µε δύο κορµούς Φ14 µήκους 350εκ. Οι κορµοί βρίσκονται σε ύψος 
περίπου 140εκ και παίζουν το ρόλο και των κουπαστών. Τέσσερις ρόδες αυτοκίνητου συνδέονται µεταξύ 
τους και δηµιουργούν την γέφυρα. Οι ρόδες κρέµονται από τέσσερα ζευγάρια συρµατόσκοινα διατοµής 
Φ16 µε 6 κλώνους κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο µήκους 35εκ περίπου και  συνδέονται µε τις 
κορµούς Φ14. Οι ρόδες συνδέονται µε συρµατόσκοινο µε του πύργους έχοντας ένα µικρό βαθµό 
ελευθερίας. 
 
Γέφυρα σκοινί ισορροπίας. 
Η γέφυρα συνδέει τους πύργους µε δύο κορµούς Φ14 µήκους 350εκ. Οι κορµοί βρίσκονται σε ύψος 
περίπου 140εκ και παίζουν το ρόλο και των κουπαστών. ‘Ενα συρµατόσχοινο διατοµής Φ16 µε 6 
κλώνους κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο µήκους 290εκ συνδέεται στις τραβέρσες των πύργων 
δηµιουργώντας την βάση της γέφυρας. Τέσσερα συρµατόσχοινα διατοµής Φ16 µε 6 κλώνους 
κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο µήκους 84εκ. περίπου στερεώνουν το σκοινί ισορροπίας µε τους 
κορµούς Φ14. Τα σκοινιά αυτά συνδέονται στους κορµούς εναλλάξ ώστε να δηµιουργήσουν µεγαλύτερο 

βαθµό δυσκολίας στην γέφυρα. 
 
 
ΑΤ 2.1.36    Εγκατάσταση ξύλινου πολυσύνθετου οργάνου 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 775 εκ  Πλάτος : 1.205 εκ  
Μήκος : 890 εκ  Μήκος : 1.095 εκ  
Ύψος : 335 εκ  Ύψος πτώσης : 170 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 3 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 17 άτοµα  
∆ραστηριότητές:  Ανάβαση, Παρατηρητήριο,  
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Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

• 2 τριγωνικά πατάρια 
• 1 σκέπαστρο 

• 1 τσουλήθρα 
• 1 δραστηριότητα τοίχος αναρρίχησης µε δίχτυ 
• 1 δραστηριότητα ισορροπίας 
• 1 δοκό ισορροπίας 
• 1 δραστηριότητα ισορροπίας µε πατήµατα 
• Προστατευτικά πάνελ 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  ξύλινους ορθοστάτες διαµέτρου 120/140 mm από φυσικό κορµό 
τριµµένο κορµό που θα είχε αφαιρεθεί ο φλοιός.  

Πατάρια: τριγωνικά πατάρια τα οποία θα είναι κατασκευασµένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 
12,5mm που θα φέρουν στο κάτω µέρος υποστηρικτικό σκελετό από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα. 

Σκέπαστρο & προστατευτικά πάνελ: θα είναι κατασκευασµένα από σανίδες (µισός κορµός Robinia) 
πλάτους 80mm περίπου και πάχους 40 mm περίπου. 

Τσουλήθρα: Εξ’ ολοκλήρου από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304)  

∆ραστηριότητα τοίχος αναρρίχησης µε δίχτυ: Η κατασκευή θα αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο από 
δοκάρια διαµέτρου 120/140 mm από φυσικό κορµό τριµµένο κορµό που θα είχε αφαιρεθεί ο φλοιός. Στο 

πλαίσιο θα ενσωµατώνεται δίχτυ κατασκευασµένο από γαλβανισµένα καλώδια υπενδεδυµένα µε 
πολυπροπυλένιο ενώ οι σύνδεσµοι θα είναι από χυτό πολυαµίδιο. Σύνδεσµοι αλουµινίου θα 
χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση του διχτυού στο ξύλινο πλαίσιο.  

∆ραστηριότητα ισορροπίας: κατασκευή από 3 πλαίσια σε διάταξη S. Τα κάθετα δοκάρια των 
πλαισίων θα είναι κατασκευασµένα από δοκάρια διαµέτρου 120/140 mm ενώ τα οριζόντια από δοκάρια 
διαµέτρου 60/80 από  φυσικό κορµό τριµµένο κορµό που θα είχε αφαιρεθεί ο φλοιός. Στο κάτω µέρος 
κάθε πλαισίου θα υπάρχει σχοινί ισορροπίας κατασκευασµένο από γαλβανισµένο καλώδιο υπενδεδυµένο 

µε πολυπροπυλένιο. Σύνδεσµοι αλουµινίου θα χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση των σχοινιών στα 
ξύλινα πλαίσια.  

∆οκός ισορροπίας: Η κατασκευή θα αποτελείται από 2 κάθετα τµήµατα ξύλινων κορµών  και 1 
οριζόντιο έκαστο διαµέτρου 120 µε 140 mm που θα έχει αφαιρεθεί ο φλοιός.  

∆ραστηριότητα ισορροπίας µε πατήµατα: Η κατασκευή θα αποτελείται από 6 πατήµατα κορµών  
έκαστο διαµέτρου 330 µε 350 mm που θα έχει αφαιρεθεί ο φλοιός. Τα έξι πατήµατα θα έχουν ανά δύο 
διαφορετικά ύψη από το έδαφος πχ 2 τεµ µε ύψος 20εκ περίπου , 2 τεµ µε ύψος 30 εκ περίπου κλπ. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΞΥΛΕΙΑ : Η ξυλεία θα είναι  φυσικοί κορµοί Robinia τριµµένη που θα είχε αφαιρεθεί ο φλοιός. Η Robinia 
δεν απαιτεί καµία πρόσθετη χηµική προστασία και είναι εξαιρετικά ανθεκτική σε επιθέσεις από 
εξωτερικές πηγές (έντοµα, µύκητες, κλιµατικές µεταβολές). 

 
 
ΑΤ 2.1.37  Εγκατάσταση θεµατικού σύνθετου οργάνου Α - ΤΥΠΟΥ «ΣΑΦΑΡΙ» 

Ολίσθηση, Αναρρίχηση, Ισορροπία 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 270 εκ  Πλάτος : 620 εκ  

Μήκος : 320 εκ  Μήκος : 640 εκ  
Ύψος : 250 εκ  Ύψος πτώσης : 180 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 2 ετών και άνω  
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Το όργανο αποτελείται από:  

• 1 ορθογώνιο πατάρι +1,20m 

• 1 τσουλήθρα +1,20m µε στροφή 
• 1 κάθετο τοιχίο αναρρίχησης 
• 1 δραστηριότητα ‘καθιστικό’ 
• 1 προστατευτικό θεµατικό πάνελ ‘ελέφαντας’ 180cmh 
• 1 δραστηριότητα συνοµιλίας. 
• 1 δραστηριότητα ‘ κυνηγός σαφάρι’ 
•  Χρωµατιστά θεµατικά πάνελ ‘φυλλώµατα’ 

 
Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  σκελετό ο οποίος  θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένος εν 
θερµώ  και ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται 
πλαστικά προστατευτικά πολυαµιδίου.         
 
Πατάρια: θα είναι κατασκευασµένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm.  

Τσουλήθρα µε στροφή: Θα είναι κατασκευασµένη από τρία τµήµατα πολυαιθυλενίου.  
Κάθετο τοιχίο αναρρίχησης: θα είναι φτιαγµένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα 
φέρει πιασίµατα - πατήµατα αναρρίχησης κατασκευασµένα από µη τοξικό χυτό πολυπροπυλένιο 
κατάλληλο ώστε να αντιστέκονται στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισµούς. 
∆ραστηριότητα ‘καθιστικό’: κατασκευασµένη  από 2 τµήµατα αντιολισθητικού HPL πάχους 12,5mm 
Προστατευτικό θεµατικό πάνελ ελέφαντας: κατασκευασµένος από  τµήµατα HPL πάχους 13mm.  
∆ραστηριότητα συνοµιλίας: κατασκευασµένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτη σωλήνα που στο κάτω 
µέρος θα φέρει χοάνη. 
∆ραστηριότητα ‘ κυνηγός σαφάρι’: θεµατικό πάνελ κατασκευασµένο από  τµήµατα HPL πάχους 
13mm και plexiglass. H κατασκευή θα έχει τη µορφή κυνηγού σαφάρι. Θα φέρει οπές για την είσοδο 

των χεριών και διάφανο πάνελ για το πρόσωπο των παιδιών σε αυτό. 
Χρωµατιστά θεµατικά πάνελ ‘φυλλώµατα’: κατασκευασµένα από  τµήµατα HPL πάχους 13mm. 
 
Η σύνδεση των ανοξείδωτων τµηµάτων του εξοπλισµού θα γίνεται µε ειδικούς αντιβανδαλικούς 
συνδέσµους πολυαµιδίου ενώ όλα οι ανοξείδωτοι σύνδεσµοι θα είναι επίσης καλυµµένοι µε 
προστατευτικά πολυαµιδίου.  
 
 
ΑΤ 2.1.38Εγκατάσταση θεµατικού σύνθετου οργάνου Β –ΤΥΠΟΥ «ΖΟΥΓΚΛΑ» 

 
Το σύνθετο θα αποτελείται από : 

• Μια (1) πλατφόρµα (+1,20m) µε θεµατικό σκέπαστρο ‘δέντρο’ 
• ∆ύο (2) πλατφόρµες (+0,60m) χωρίς σκέπαστρο µε θεµατικά πάνελ ‘ φυλλώµατα’ 
• Μία (1) επικλινή γέφυρα µε σταθερά σκαλοπάτια 

• Μια (1) µεταλλική ίσια γέφυρα 
• Μία (1) τσουλήθρα (+1,20m) 
• Μία (1) τσουλήθρα (+0,60m) 
• Ένα (1) τοίχο αναρρίχησης 
• Μία (1) σκάλα ανόδου 
• Μια (1) ράµπα ανόδου 

Πρόταση χρήσης: 16 άτοµα  
∆ραστηριότητές:  Ανάβαση, Παρατηρητήριο, 
Ολίσθηση, Αναρρίχηση, Ισορροπία, Εκπαίδευση 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 480 εκ  Πλάτος : 835 εκ  
Μήκος : 520 εκ  Μήκος : 890 εκ  
Ύψος : 300 εκ  Ύψος πτώσης : 180 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 2 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 30 άτοµα  
∆ραστηριότητές:  Ανάβαση, Παρατηρητήριο, 
Ολίσθηση ,Αναρρίχηση, Ισορροπία, Εκπαίδευση 
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ 
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• Μια (1) δραστηριότητα αναρρίχησης µε δίχτυ 
• Θεµατικά πάνελ: χελώνες, φιδάκι, ιγκουάνα 
• Χρωµατιστά προστατευτικά πάνελ 
• Μπάρες ασφαλείας  

 
Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες ραβδωτού λακαρισµένου γαλβανισµένου χάλυβαδιατοµής 
Ø125mm ενώ ο λοιπός σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 
2mm. Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαµιδίου. 
 
Πλατφόρµες: κατασκευασµένες από αντιολισθητικό HPL 12,5χιλ πάχους.  
 
Σκέπαστρο ‘δέντρο’: κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο πάχους 10mm το οποίο θα φέρει θεµατικά 
πάνελ φυλλώµατα και κορµό δέντρου κατασκευασµένα από HPL 13χιλ πάχους. 
 
Επικλινής γέφυρα µε σταθερά σκαλοπάτια: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασµένα από 
αντιολισθητικό αλουµίνιο. ∆εξιά και αριστερά η γέφυρα θα φέρει προστατευτικά θεµατικά πάνελ  από 
HPL 13χιλ πάχους τα οποία θα έχουν επιφάνεια µε όψη ξύλου. Τα πάνελ της γέφυρας θα φέρουν 
δραστηριότητα ‘ινδιάνος’ µε οπή ώστε να περιβάλει το πρόσωπο του παιδιού. 
 
Μεταλλική ίσια γέφυρα: Το πάτωµα της γέφυρας θα είναι κατασκευασµένο από αντιολισθητικό 
αλουµίνιο. ∆εξιά και αριστερά η γέφυρα θα φέρει προστατευτικά θεµατικά πάνελ  από HPL 13χιλ πάχους 
τα οποία θα έχουν επιφάνεια µε όψη ξύλου.  
 
Τσουλήθρες: κατασκευασµένες από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, µε καµπυλοειδή 

µορφή από τη µία πλευρά. Οι πλευρές θα είναι κατασκευασµένες από χρωµατιστά θεµατικά πάνελ από 
σύνθετο υλικό πάχους 13mm (HPL), φτιαγµένο κατά 70% από µαλακές ίνες ξύλου και κατά 30 % από 
θερµοστατική ρητίνη και δεν επηρεάζεται από  τον ήλιο, τη βροχή ,την υγρασία κ.τ.λ. Οι χρωµατιστές 
επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί µε προϊόντα βασισµένα σε χρωστική ακριλική πολυουρεθανική ρητίνη, 
ώστε να αντιστέκονται στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισµούς. 
 
Τοίχος αναρρίχησης: θα είναι φτιαγµένος από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα φέρει 
πιασίµατα - πατήµατα αναρρίχησης κατασκευασµένα από µη τοξικό χυτό πολυπροπυλένιο κατάλληλο 
ώστε να αντιστέκονται στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισµούς. 

 
Ράµπα ανόδου:από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα φέρει πιασίµατα - πατήµατα 
αναρρίχησης κατασκευασµένα από µη τοξικό χυτό πολυπροπυλένιο κατάλληλο ώστε να αντιστέκονται 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισµούς. 
 
Σκάλα ανόδου: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασµένα από αντιαισθητικό αλουµίνιο. ∆εξιά και 
αριστερά η σκάλα θα φέρει προστατευτικά πάνελ από HPL 13χιλ πάχους 
 
∆ραστηριότητα αναρρίχησης µε δίχτυ:  Η δραστηριότητα θα στηρίζεται σε κολώνα ραβδωτού 
λακαρισµένου γαλβανισµένου χάλυβαδιατοµής Ø125mm και σε κατασκευή από ανοξείδωτο σωλήνα 

Ø40mm πάχους 2mm. Το δίχτυ θα είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένα σχοινιά µε επικάλυψη 
πολυπροπυλενίου. Σύνδεσµοι πολυαµιδίου θα ενώνουν τα τµήµατα των σχοινιών µεταξύ τους. 
 
Θεµατικά πάνελ: χελώνες, φιδάκι, ιγκουάνα: κατασκευασµένα από HPL 13χιλ πάχους 
Τα προστατευτικά πάνελ θα είναι κατασκευασµένα από HPL13χιλ πάχους ενώ οι µπάρες ασφαλείας θα 
είναι ανοξείδωτες. 
 
Μπάρες ασφαλείας : κατασκευασµένες από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Η σύνδεση 
τους µε τον σκελετό του οργάνου θα γίνεται µέσω ειδικών συνδέσµων πολυαµιδίου. 
Η σύνδεση των ανοξείδωτων τµηµάτων του εξοπλισµού θα γίνεται µε ειδικούς αντιβανδαλικούς 
συνδέσµους πολυαµιδίου ενώ όλα οι ανοξείδωτοι σύνδεσµοι θα είναι επίσης καλυµµένοι µε 
προστατευτικά πολυαµιδίου.  
 
 
ΑΤ 2.1.39Εγκατάσταση θεµατικού σύνθετου οργάνου Γ - ΤΥΠΟΥ"ΚΙΒΩΤΟΣ ΝΩΕ-ΖΟΥΓΚΛΑ" 
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Αποτελείται  από χαλύβδινο σκελετό γαλβανισµένο εν θερµώ, µία ράµπα ανόδου (καµπύλος τοίχος 
αναρρίχησης) µε χούφτες αναρρίχησης, µία ευθεία πλατφόρµα,µια τσουλήθρα, ένα µπαλκόνι, ένα µικρό 

δίχτυ αναρρίχησης και δύο θεµατικά πάνελ µε διακοσµητικές λεπτοµέρειες σε σχήµα 'ζούγκλας' και 
'κιβωτό του Νώε' που τοποθετούνται εκατέρωθεν του παταριού. 
 
∆ΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
Η είσοδος στην κατασκευή γίνεται είτε µε το µικρό δίχτυ αναρρίχησης, είτε µε την καµπύλη ράµπα 
ανόδου µε χούφτες, τα οποία οδηγούν σε πατάρι ύψους 1250mm.Η έξοδος από την πλευρά της 
'ζούγκλας' γίνεται µε µια τσουλήθρα κλίσης µήκους τσουλήθρα µήκους 2500mm (h=1250mm), ενώ από 
την πλευρά του 'ωκεανού' τα παιδιά µπορούν να βγουν στο υπερυψωµένο µπαλκόνι (σε ύψος 1250mm). 
Όλες οι δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων και των πλαϊνών πάνελ, δένουν πάνω στο σκελετό. 
 
ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
Απαρτίζεται από χαλύβδινους σωλήνες γαλβανισµένους εν θερµώ, διάστασης Φ60,3mm και Φ42,4mm 
και πάχους 3mm σε διάφορα µήκη, διατεταγµένους έτσι ώστε να σχηµατίζουν ένα 'σκελετό πάνω στον 
οποίο στηρίζονται όλα τα επιµέρους δοµικά µέρη και δραστηριότητες από τα οποία δηµιουργείται το 
παιχνίδι.  
 
ΠΑΤΑΡΙ 1000x530mm (h=1250mm) 
Αποτελείται από ένα πάνελ από HPL πάχους 13 mm µε αντιολισθητική επιφάνεια διαστάσεων 
1000x530x13mm. Το ορθογώνιο πατάρι προσαρµόζεται στους σωλήνες του κεντρικού σκελετού. Η 

σύνδεση µε το σκελετό επιτυγχάνεται µε σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιµάδια ασφαλείας Μ12, 
πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. 
Τo πατάρι βρίσκεται σε ύψος 1250mm από την επιφάνεια του εδάφους. 
 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟ∆ΟΥ 
Αποτελείται από πλαστική επιφάνεια πάχους 19 mm µε επίστρωση ελαστικού EPDM πάχους 3 mm ενώ 
διαθέτει σφήνες αναρρίχησης (xούφτες) τοποθετηµένες σε κατάλληλα σηµεία πάνω της, ακολουθώντας 
την καµπύλη, που κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) ενισχυµένο µε 
υαλονήµατα. Η καµπυλοειδής µορφή της ράµπας επιτυγχάνεται µε θερµοδιαµόρφωση σε κατάλληλα 
καλούπια ενώ στο κάτω µέρος της φέρει ενισχυτικές ραβδώσεις. Το άνω µέρος της απολήγει στο 

εσωτερικό της κατασκευής, στο ύψος του παταριού 1250mm. Στην απόληξη της φέρει ειδικά 
διαµορφωµένη εσοχή για την οµοεπίπεδη σύνδεσή της µε την λάµα στήριξης του παταριού. Το σύστηµα 
συµπληρώνει χειρολαβή διαµορφωµένη από επενδεδυµένο συρµατόσχοινο για την ανάβαση του χρήστη.  
 
∆ΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  
Τo δίχτυ αναρρίχησης αποτελείται από συρµατόσχοινο επενδυµένο µε πολυπροπυλένιο ή πολυαµίδιο 
(τύπου Hercules) διατοµής Ø16 mm, µε εσωτερική ενίσχυση χαλύβδινου καλωδίου. Τα ανοίγµατα του 
διχτιού δεν πρέπει να είναι µικρότερα από 230mm, ενώ το πρώτο 'πάτηµα' της αναρρίχησης πρέπει να 
βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 400mm από το έδαφος. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL)) 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση.  
Η σκάφη έχει µήκος 2500mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρα 
ενισχυµένο µε ίνες υάλου, GFRP (GlassFiberReinforcedPolymer) πάχους 4,5mm. Είναι διαµήκως 
στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες πλευρές και φέρει οπές µέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές 
µε κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 
18mm και έχουν θεµατική µορφή 'φίδι' ή αντίστοιχη του θέµατος του συνθέτου. 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 360 εκ  Πλάτος : 660 εκ  
Μήκος : 375 εκ  Μήκος : 725 εκ  
Ύψος : 285 εκ  Ύψος πτώσης : 125 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 3 ετών και άνω  

Πρόταση χρήσης: 15 άτοµα  
∆ραστηριότητές:Ανάβαση, Ολίσθηση, 
Παρατηρητήριο, Παιχνίδι ρόλων,Αναρρίχηση, 
Ισορροπία 
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Στο άνω µέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, υπάρχει µπάρα κρατήµατος κατασκευασµένη από 
σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. Η µπάρα κρατήµατος αναγκάζει το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση 
προκειµένου να κατέβει από την τσουλήθρα.  
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια προσαρµοζόµενα  στην 
τσουλήθρα. 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΣΧΗΜΑ 'ΖΟΥΓΚΛΑ' (HPL) 
Κατασκευάζεται από πανέλα HPL πάχους 6mm και 12mm, τα οποία προσαρµόζονται πάνω στον κεντρικό 
σκελετό δίνοντας στην κατασκευή τη µορφή ζούγκλας µε συνολικό µήκος 3600mm περίπου. Αποτελείται 
από πανέλα σε διάφορα σχήµατα ανάλογα µε το θέµα της ζούγκλας (π.χ. βράχου, κλαδιών µε φύλλωµα, 
µάϊνας, καµηλοπάρδαλης, µαϊµού,  σαλαµάνδρας και µπανάνας, κτλ). Κάποια από τα µέρη είναι 
κινούµενα. Στο κάτω µέρος υπάρχει επίσης κάθισµα από HPL πάχους 18mm σε ύψος 300mm από το 
έδαφος. 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΣΧΗΜΑ 'ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ' (HPL) 
Κατασκευάζεται από πανέλα HPL πάχους 6mm και 12mm, τα οποία προσαρµόζονται πάνω στον κεντρικό 
σκελετό δίνοντας στην κατασκευή τη µορφή καραβιού µε µήκος 2850mm περίπου. Αποτελείται από 
πανέλα σε σχήµα θάλασσας, καραβιού, φουγάρου, φάλαινας καθώς και διαφόρων ζώων. Κάποια από τα 
µέρη είναι κινούµενα επίσης. Και στην πλευρά αυτή υπάρχει κάθισµα από HPL πάχους 18mm σε ύψος 

200-300mm από το έδαφος. 
 
Για την σύνδεση των παραπάνω πανέλων στον σκελετό χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι 
σύνδεσµοι (µεταλλικοί) οι οποίοι εδράζουν στα πανέλα και στον σκελετό. 
 
ΜΠΑΛΚΟΝΙ  
Το µπαλκόνι προσαρµόζεται στην πλευρά του θεµατικού πάνελ 'κιβωτός του Νώε' και ενσωµατώνεται 
στη θεµατολογία. Έχει διαστάσεις 680x500mm περίπου και βρίσκεται προσαρµόζεται στο ύψος του 
παταριού (h=1250mm). Κατασκευάζεται από έγχρωµα πάνελα HPL πάχους 12 mm και στην µπροστινή 

όψη φέρει επιπλέον πανέλο πάχους 6-8mm µε θέµα 'σωσίβιο' ή αντίστοιχο της θεµατολογίας του 
συνθέτου. Αντίστοιχα το πάτωµα του κατασκευάζεται από HPL µε αντιολισθητική επιφάνεια πάχους 
13mm. 
 
 
ΑΤ 2.1.40     Εγκατάσταση ξύλινου οργάνου-ισορροπίας τελεφερίκ 

 
Η κατασκευή θα αποτελείται από 4 κάθετα τµήµατα ξύλινων κορµών  (ορθοστάτες) έκαστο διαµέτρου 
120 µε 140 mm που θα έχει αφαιρεθεί ο φλοιός. Θα φέρει 4 αντηρίδες εδάφους από ανοξείδωτο χάλυβα 
(σωλήνες Ø40mm). Στο επάνω µέρος η σύνδεση των ξύλινων ορθοστατών θα γίνεται µε σύστηµα 
σύνδεσης κατασκευασµένο επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα (σωλήνες Ø40mm). Η κύλισης από τη µια 
µεριά στην άλλη θα γίνεται µέσω ειδικού µηχανισµού οποίος θα είναι αναρτηµένος σε οριζόντια δοκό 
κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα Ø89mm. Στο κάτω µέρος του ειδικού µηχανισµού θα υπάρχει 
µεταλλική χειρολαβή υπενδεδυµένη µε χυτό καουτσούκ. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΞΥΛΕΙΑ : Η ξυλεία θα είναι  φυσικοί κορµοί Robinia τριµµένη που θα είχε αφαιρεθεί ο φλοιός. Η Robinia 
δεν απαιτεί καµία πρόσθετη χηµική προστασία και είναι εξαιρετικά ανθεκτική σε επιθέσεις από 
εξωτερικές πηγές (έντοµα, µύκητες, κλιµατικές µεταβολές). 

 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 170 εκ  Πλάτος : 440 εκ  
Μήκος : 580 εκ  Μήκος : 880 εκ  
Ύψος : 250 εκ  Ύψος πτώσης : 60 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 6 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 3 άτοµα  
∆ραστηριότητές: Αναρρίχηση – Αιώρηση - 
Ισορροπία  

 





50 

 

ΑΤ 2.1.41 Εγκατάσταση θεµατικού οργάνου αναρρίχησης-ισορροπίας 

 
Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

• 1 µεταλλικό σκελετό 

• 4 πατήµατα βάδισης 
• σχοινιά 
• 2 θεµατικά πάνελ ‘φυλλώµατα’ 

 
Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  γαλβανισµένο εν θερµώ σκελετό από σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. 
Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαµιδίου. Το  παιχνίδι 
ισορροπίας γεφυράκι θα είναι θεµατικό κατασκευασµένο ώστε να δίνει τη µορφή ‘φυση’ ή παρόµοιου 
θέµατος. Η σύνδεση των τµηµάτων του εξοπλισµού θα γίνεται µε ειδικούς ανοξείδωτους συνδέσµους οι 
οποίοι θα είναι καλυµµένοι µε προστατευτικά πολυαµιδίου.  
Πατήµατα βάδισης: θα είναι κατασκευασµένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm.  
Σχοινιά: θα είναι  διατοµής Ø16mm και θα είναι κατασκευασµένα από συρµατόσχοινο επενδυµένο από 
πολυπροπυλένιο και σφαιρίδια σύνδεσης πολυαµιδίου 
Θεµατικά πάνελ HPL: Κατασκευασµένα  από HPL πάχους 13mm 
Εξαρτήµατα συναρµογής: θακατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβακαι θα προστατεύονται από 
πολυαµιδίου, αντιβανδαλικά καλύµµατα. 
Η σύνδεση των ανοξείδωτων τµηµάτων του εξοπλισµού θα γίνεται µε ειδικούς αντιβανδαλικούς 

συνδέσµους πολυαµιδίου (όχι συγκόλληση) ενώ όλα οι ανοξείδωτοι σύνδεσµοι θα είναι επίσης 
καλυµµένοι µε προστατευτικά πολυαµιδίου.  
 
 
ΑΤ 2.1.42   Εγκατάσταση οργάνου αναρρίχησης και ισορροπίας 

 

Το όργανο αποτελείται από:  
• Τέσσερις (4) ξύλινους στύλους 
• ∆ύο (2) οριζόντιες ξύλινες δοκούς  

• Επτά (7) αιωρούµενα πατήµατα  
• ∆ύο σταθερά πατήµατα  

 
Στύλοι: Οι τέσσερις στύλοι, διατοµής 95Χ95 mm., συνδέονται ανά δύο µε τις οριζόντιες δοκούς, 
σχηµατίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήµατος Π.  
Οριζόντιες δοκοί: Οι οριζόντιες δοκοί διατοµής 95 x 95 mm , τοποθετούνται στο πάνω µέρος της 
διάταξης Π. 
Φέρουν, επενδυµένα µε ίνες πολυαιθυλενίου, συρµατόσχοινα, διατοµής Φ16 mm., ανά 300mm, από τα 
οποία αναρτώνται  επτά ξύλινα πατήµατα διατοµής 95 x 95 mm., σε ύψος 450 mm. από το έδαφος.  
Τα άκρα των ξύλινων πατηµάτων διατρέχουν επίσης επενδυµένα  συρµατόσχοινα Φ16 mm., που 
στηρίζονται στους στύλους.  
Στήριξη: Η στήριξη του οργάνου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε βίδωµα ή µε πάκτωση κατά περίπτωση. 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 60 εκ  Πλάτος : 360 εκ  
Μήκος : 150 εκ  Μήκος : 450 εκ  
Ύψος : 180 εκ  Ύψος πτώσης : 90 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 2-6 ετών   
Πρόταση χρήσης: 4 άτοµα  
∆ραστηριότητές: Αναρρίχηση – Αιώρηση - 
Ισορροπία  

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 90 εκ  Πλάτος : 460 εκ  
Μήκος : 260 εκ  Μήκος : 290 εκ  
Ύψος : 115 εκ  Ύψος πτώσης : 60 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 2 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 5 άτοµα  
∆ραστηριότητές: Ανάβαση, ισορροπία  
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ΑΤ 2.1.43  Εγκατάσταση σύνθετης αναρρίχησης 

 

Η σύνθετη αναρρίχηση αναπτύσσεται γραµµικά και περιλαµβάνει 7 διαφορετικές δραστηριότητες. 
Συγκεκριµένααποτελείται από:  

• µία (1) κυκλική επιφάνεια περιστροφής  

• µία (1) µεταλλική κλίµακα ανάβασης 

• µία (1) µπάρα ισορροπίας 

• µία (1) κυµατοειδή οριζόντια κλίµακα µε κεκλιµένη αναρρίχηση 

• ένα (1) κεντρικό αναρτηµένος 'ιστός' αναρρίχησης 

• µία (1) κυµατοειδή κατακόρυφη αναρρίχηση µε συρµατόσχοινο 

• µία (1) έλικα αναρρίχησης 

 

 

 

Στοιχεία κατασκευής 

Το σύνθετο είναι κατασκευασµένο κυρίως από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ και µε ηλεκτροστατική 
βαφή. Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία 

για τα οποία έχουν µελετηθεί σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες και η επεξεργασία τους είναι κατάλληλη, 
ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε εναλλαγές καιρικών συνθηκών. Τα υποστυλώµατα είναι 
κατασκευασµένα από σωλήνες διατοµής Φ90mm περίπου, ενώ στις άκρες τους τοποθετούνται πλαστικά 
πολυαµιδικά (PA 6) καπάκια, δίνοντας στο τελείωµα της κολώνας ηµισφαιρικό σχήµα. Τα δευτερεύοντα 
στοιχεία είναι διατοµής Φ20-43mm περίπου. Τα σχοινιά είναι κατασκευασµένα από συρµατόσχοινο 
επενδυµένο µε ίνες πολυεστέρα ή άλλο πλαστικό αντίστοιχης ποιότητας και αντοχής. 

 

− Κυκλική επιφάνεια περιστροφής 

Η δραστηριότητα αυτή αποτελείται από µία κυκλική επιφάνεια διαµέτρου Φ400mm που 
εγκιβωτίζεται σε µία κυκλική σωλήνα Φ35mm περίπου,  από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα. Η 
κυκλική επιφάνεια προσαρµόζεται σε µεταλλικό άξονα Φ90mm που φέρει και το ρουλεµάν που 
επιτρέπει την περιστροφή. Εν συνεχεία η επιφάνεια στηρίζεται σε κουρµπαρισµένη σωλήνα 
Φ43mm η οποία εξυπηρετεί και ως λαβή για να στηρίζεται ο χρήστης κατά την περιστροφή. Η 
κουρµπαρισµένη σωλήνα καταλήγει στο άνω άκρο της σε κατάλληλο µηχανισµό περιστροφής 
που είναι προσαρµοσµένος σε ένα υπερυψωµένο και καµπυλωµένο υποστύλωµα της κατασκευής. 

 

− Μεταλλική κλίµακα ανάβασης 

Η µεταλλική κλίµακα ανάβασης προσαρµόζεται ανάµεσα σε δύο κατακόρυφα υποστυλώµατα της 

κατασκευής και αποτελείται από 2 παράλληλες µεταλλικές σωλήνες-πατήµατα διατοµής Φ32mm 
και µήκους 480mm περίπου.   

− Μπάρα ισορροπίας 

Αντίστοιχα ανάµεσα σε δύο άλλα υποστυλώµατα της σύνθεσης προσαρµόζεται σε ύψος περίπου 
1000mm από το έδαφος, οριζόντια σωλήνα διατοµής Φ32mm και µήκους 1000mm περίπου. 

− Κυµατοειδής οριζόντια κλίµακα µε κεκλιµένη αναρρίχηση  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 435 εκ  Πλάτος : 740 εκ  
Μήκος : 550 εκ  Μήκος : 915 εκ  
Ύψος : 265 εκ  Ύψος πτώσης : 240 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 4 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 6-8 άτοµα  
∆ραστηριότητές: Ανάβαση, ισορροπία, περιστροφή  
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Η δραστηριότητα αυτή αποτελείται από δύο παράλληλες σωλήνες διαφορετικής καµπυλότητας 
που στηρίζονται σε υποστυλώµατα της σύνθεσης. Ανάµεσα στις σωλήνες προσαρµόζονται 3 
επιπλέον σωλήνες Φ27mm. Η κατασκευή συµπληρώνεται µε την κεκλιµένη κλίµακα από 
συρµατόσχοινα. Η κεκλιµένη κλίµακα από συρµατόσχοινα αποτελείται από 2 κεκλιµένα 
παράλληλα σχοινιά και 3 παράλληλα οριζόντια σχοινιά.  

− Κεντρικός αναρτηµένος 'ιστός' αναρρίχησης 

Η αναρρίχηση 'ιστός' αναρτάται σε δύο κεντρικές σωλήνες που είναι καµπυλωµένες προς 
αντίθετες κατευθύνσεις η µία από την άλλη, δηµιουργώντας ένα πεταλοειδή σχηµατισµό, ο οποίο 
στην κορυφή του φέρει δύο παράλληλες µεταλλικές σωλήνες Φ32mm περίπου. Εσωτερικά του 
σχηµατισµού αυτού αναρτάται ο 'ιστός' αναρρίχησης που αποτελείται από έναν κεντρικό κυκλικό 
σωλήνα Φ33mm ο οποίος συνδέεται µε ένα εξωτερικό οκταγωνικό σωλήνα Φ33mm επίσης µέσω 
αλυσίδων από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο ιστός εν συνεχεία αναρτάται µε αλυσίδες από τα 
καµπυλωµένα υποστυλώµατα και τη διπλή καµπυλωµένη σωλήνα στην κορυφή. Την κατασκευή 
συµπληρώνουν δύο σωλήνες παράλληλα τοποθετηµένες κάτω από τον ιστό που προσαρµόζονται 
ανάµεσα στις καµπυλωµένες σωλήνες και εξυπηρετούν για την εύκολη πρόσβαση από το έδαφος 
στη δραστηριότητα. 

− Κυµατοειδής κατακόρυφη αναρρίχηση µε συρµατόσχοινο 

Ανάµεσα σε δύο υποστυλώµατα διαφορετικής καµπυλότητας τοποθετείται  µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να έχει κυµατοειδή σχηµατισµό η κατακόρυφη αναρρίχηση µε συρµατόσχοινο. Η αναρρίχηση 
αυτή αποτελείται από 6 παράλληλα συρµατόσχοινα και κάθετα τµήµατα συρµατόσχοινου 
τοποθετηµένα έτσι ώστε να δηµιουργούνται ορθογώνια ανοίγµατα. 

− Έλικα αναρρίχησης 

Η έλικα αναρρίχησης αποτελείται από µία ανοξείδωτη σωλήνα Φ32mm σε ελικοειδή µορφή που 
συνδέεται στο άνω άκρο της µε καµπύλο υποστύλωµα της κατασκευής και πακτώνεται στο 
έδαφος.  

 
ΑΤ 2.1.44Εγκατάσταση οργάνου περιστροφής και ταλάντωσης 

 
Ο εξοπλισµός θα αποτελείται από: 

• Βάση πάκτωσης 

• Ένα (1) κεντρικό µεταλλικό δοκάρι µε δυνατότητα περιστροφής και στήριξης των ελατηρίων 
ταλάντωσης 

• ∆ύο (2) ελατήρια ταλάντωσης  
• ∆ύο (2) καθιστικά 
• Χειρολαβές 

 
Υλικά κατασκευής  

• Κεντρικό δοκάρι στήριξης και περιστροφής. Το δοκάρι στήριξης και περιστροφής θα έχει 
διάµετρο Ø125mm και θα είναι κατασκευασµένο από ραβδωτό λακαρισµένο γαλβανισµένο εν 
θερµώ  χάλυβα, βαµµένο µε γκρι βαφή δύο τόνων η οποία αφήνει µια λεπτή υφή και η οποία 

προστατεύει τον χάλυβα από τα γδαρσίµατα. Θα φέρει ειδικό σύστηµα για δυνατότητα 
περιστροφής. Στο επάνω µέρος θα καλύπτεται µε καπάκι πολυαµιδίου 

• Ελατήρια ταλάντωσης. Τα ελατήρια θα είναι κατασκευασµένα από διαβαθµισµένο χάλυβα 
35SCD6, αµµοβοληµένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισµένο εν θερµώ και επικαλυµµένο µε 2 
στρώσεις κονιορτοποιηµένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns. 

• Καθιστικά. Τα καθιστικά θα είναι κατασκευασµένα  από αντικραδασµικό καουτσούκ µε 

αντιολισθητική επιφάνεια. 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 45 εκ  Πλάτος : 560 εκ  
Μήκος : 160 εκ  Μήκος : 560 εκ  
Ύψος : 75 εκ  Ύψος πτώσης : 50 εκ 

Ηλικιακή οµάδα: 2 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 2 άτοµα  
∆ραστηριότητές: Περιστροφή - Ταλάντωση - 
Ισορροπία 
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• Οι χειρολαβές θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα 
• Τα εξαρτήµατα συναρµογής θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα και 

προστατεύονται από πολυαµυδικά, αντιβανδαλικά καλύµµατα. 
• Σύνδεσµοι τµηµάτων του ανοξείδωτου σκελετού θα γίνεται µε πλαστικούς πολυαµιδικούς 

θερµοπρεσαριστούς συνδέσµους.  
 
Η ένωση των ελατηρίων τόσο µε τις βάσεις πάκτωσης όσο και µε το σκελετό ταλάντωσης θα γίνεται 
µέσω ασφαλούς  πολυαµιδικού εξαρτήµατος συναρµογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. 
 
 
ΑΤ 2.1.45Εγκατάσταση µύλου µε θέσεις 

 

Τεχνική περιγραφή 

Το όργανο αποτελείται από: 

• 1 τεµ. κυκλικός µεταλλικός σκελετός 

• 1 τεµ. άξονας περιστροφής 

• 2 τεµ επιφάνεια πατώµατος 

• 2 τεµ. µεταλλικά κάγκελα 

• 2 τεµ. επιφάνεια καθίσµατος 

• 1 τεµ. τιµόνι 

 

Ο µύλος αποτελείται από τον κυκλικό µεταλλικό σκελετό διαµέτρου 1700mm, κατασκευασµένο από 
κοιλοδοκό.  

Στον σκελετό υπάρχουν συµµετρικά τέσσερεις ακτίνες κατασκευασµένες από κοιλοδοκό οι οποίες 
ενώνονται µεταξύ τους στο κέντρο του κύκλου σε χαλύβδινο δακτύλιο.  

Στον σκελετό ως πάτωµα εφαρµόζεται πάτωµα από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ πάχους 21 mm.  

Τα δύο κοµµάτια κόντρα πλακέ σχηµατίζουν κυκλικό δίσκο διαµέτρου 1700 mm. Στο κέντρο του κύκλου 
υψώνεται κατακόρυφος άξονας ύψους 400mm., στο κάτω άκρο του οποίου εφαρµόζεται έδρανο.  

Στη κορυφή του σωλήνα, στερεώνεται  τιµόνι µύλου από κόντρα πλακέ, µε το οποίο περιστρέφεται 
χειροκίνητα η όλη κατασκευή. Στην περίµετρο του κύκλου τοποθετούνται δύο κάγκελα ασφαλείας και 
κυκλικό κάθισµα από κόντρα πλακέ πάχους 21 mm. 

Η στήριξη του παιχνιδιού στο έδαφος γίνεται σε βάση από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα (βάθους 
400mm), µέσω γαλβανιζέ µεταλλικής πλάκας κατάλληλης διατοµής. Η θεµελίωση δεν πραγµατοποιείται 
στο δάπεδο τοποθέτησης του δαπέδου ασφαλείας. Ακόµα τοποθετούνται γαλβάνιζε κοχλίες - περικόχλια. 
To παιχνίδι έχει µέγιστο ύψος πτώσης 1000mm και απαιτεί χώρο ασφαλείας διαµέτρου 5800mm. 

 

ΑΤ 2.1.46   Εγκατάσταση περιστρεφόµενης φωλιάς 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

∆ιάµετρος : 180 εκ  ∆ιάµετρος : 580 εκ  
Ύψος : 85 εκ Ύψος πτώσης : 100 εκ 
Ηλικιακή οµάδα: 1,5 ετών και άνω  
Πρόταση χρήσης: 8-10 άτοµα  
∆ραστηριότητές: Περιστροφή   

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

∆ιάµετρος : 130 εκ  
Ύψος πτώσης : 80 εκ 

∆ιάµετρος : 540 εκ  

Ηλικιακή οµάδα: 3 ετών και άνω Ύψος πτώσης : 80 εκ 
Πρόταση χρήσης: 2 άτοµα  
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Πρόκειται για µια περιστρεφόµενη κατασκευή που αποτελείται από: 

• Μία (1) θέση φωλιά διαµέτρου Ø130cm 
• Ένα (1) µηχανισµό περιστροφής-ρουλεµάν 
• Μία (1) πλάκα αγκύρωσης 
 

Η κούνια φωλιά αποτελείται από µεταλλικό γαλβανισµένο στεφάνι διαµέτρου 1200mm περίπου το οποίο 
καλύπτεται από συρµατόσχοινο επενδυµένο µε ίνες πολυεστέρα, πολυαιθυλενίου ή άλλου υλικού 
αντίστοιχης ποιότητας και αντοχής. Εσωτερικά του στεφανιού εφαρµόζεται η 'φωλιά', η οποία 
αποτελείται από ένα συνδυασµό αλυσίδων που τοποθετούνται ακτινωτά και στα διάκενά τους 
δηµιουργείται ένας ειδικός κλωβός από επιµήκη τεµάχια καουτσούκ ,κατάλληλα συνδεδεµένα µεταξύ 
τους, ώστε να δίνεται ελαστικότητα στην κατασκευή του καθίσµατος. 
Το κάθισµα φωλιά στηρίζεται υπό κλίση στον άξονα περιστροφής ο οποίος φέρει και κατάλληλο κωνικό 
ρουλεµάν που επιτρέπει την περιστροφή του. 
Ο άξονας στο κάτω µέρος του εδράζεται στην πλάκα αγκύρωσης η οποία εξυπηρετεί και για τη σταθερή 
στερέωση του οργάνου στο έδαφος. 
 
 
2.2  ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 
 
ΑΤ 2.2.1Εγκατάσταση  δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης "stepper και βάδισης αέρος" 
 
Συνδυαστικό διπλό όργανο εκγύµνασης ενηλίκων που περιλαµβάνει:  
 

1. Όργανο stepper για αερόβια γυµναστική εκγύµνασης των κάτω άκρων αλλά και των άνω 
βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώµατος. 

2. Όργανο βάδισης αέρος  για βάδιση και αερόβια γυµναστική εκγύµνασης των κάτω άκρων και 
βελτίωση της φυσικής κατάστασης και λειτουργίας του σώµατος.Μίµηση φυσικής κίνηση 
βάδην. 
 

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασµένα από Q235 ACARBONSTEEL και το πάχος του σωλήνα 
του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm. 
Τα µεταλλικά µέρη των οργάνων θα πρέπει να  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την 
διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιµάδια που χρησιµοποιούνται κατά µέρη θα 
πρέπει να είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι). 
Όλα τα µεταλλικά µέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής µετάλλου 
συµπεριλαµβανοµένου µίας στρώσης µε φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να 
διαβρώνει το στρώµα του χρώµατος.  
Κάθε όργανο θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης και 
να είναι σύµφωνο µε τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630,DIN79000. 
Τα δύο όργανα είναι τοποθετηµένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωµατωµένες 
αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε 
µε πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι µαλακό είτε µε µεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωµα µπετόν ή 
αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.  
Ενδεικτικές διαστάσεις συνδυασµού +-600mm : 2800 X 1200mm 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  
Τα όργανα θα πρέπει να µπορούν να τοποθετηθούν σε κοινό πόλο ανά δύο δίνοντας τη δυνατότητα 
επιλογής διαφορετικών συνδυασµών ανάλογα µε τις ανάγκες. 

Για σαθρό έδαφος ο κοινός πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε µεταλλική βάση 
διαστάσεωντουλάχιστον 45x20cm µε εξέχουσες αρσενικές βίδες η οποία θα είναι εγκλωβισµένη εντός 
οπλισµένου σκυροδέµατος για λόγους ασφαλείας, και θα ασφαλίζεται µε µπουλόνια για λόγους 
σταθερότητας. 
Για σταθερό έδαφος η τοποθέτηση του κοινού πόλου θα πρέπει να είναι δυνατή σε 
κυβόλιθους,τσιµέντου ή µπετόν ή ταρτάν µε µεταλλικά upat απευθείας. 

∆ραστηριότητές: Περιστροφή   

Κατάλληλο για ΑΜΕΑ  
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Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνεται: 
 
α) µε εγκιβωτισµό εντός εδάφους µέσω των ειδικών δοκοθηκών. Για το λόγο αυτό θα γίνεται εκσκαφή 
οπών βάθους 60 – 80εκ και διαµέτρου 60εκ περίπου όπου και θα εδράζονται τα δοκάρια του εξοπλισµού 
µέσω των δοκοθηκών.  
Στη συνέχεια κάθε οπή θα γεµίζεται µε σκυρόδεµα έως ότου φτάσει 20εκ υπό του εδάφους όπου και 
καλύπτεται πλήρως µε χώµα. 
 
β) Με στερέωση επάνω σε οπλισµένο σκυρόδεµα µέσω δοκοθηκών  κατάλληλης µορφής και ειδικής 
χρήσης. 
 
Η στερέωση γίνεται µε µεταλλικά (ανοξείδωτα) ούπατ και µπουλόνια 10εκ. 
 
ΑΤ 2.2.2Εγκατάσταση  δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης "ποδήλατο και ελλειπτική κίνηση 
ποδιών" 
 
Συνδυαστικό διπλό όργανο εκγύµνασης ενηλίκων που περιλαµβάνει:  
 

1. Όργανο ποδηλάτου εκγύµνασης των κάτω άκρων. Μίµηση φυσικής κίνησης ποδηλάτου 
εκγυµνάζοντας όλες τις µυϊκές οµάδες του σώµατος. 

2. Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών το οποίο εκγυµνάζει κυρίως τα κάτω άκρα, τους γλωτούς 
για φυσική ενδυνάµωση όλου του σώµατος. 
 

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασµένα από Q235 ACARBONSTEEL και το πάχος του σωλήνα 
του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm. 
Τα µεταλλικά µέρη των οργάνων θα πρέπει να  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την 
διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιµάδια που χρησιµοποιούνται κατά µέρη θα 

πρέπει να είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). 
Όλα τα µεταλλικά µέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής µετάλλου 
συµπεριλαµβανοµένου µίας στρώσης µε φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να 
διαβρώνει το στρώµα του χρώµατος.  
Κάθε όργανο θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης και 
να είναι σύµφωνο µε τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630,DIN79000. 
Τα δύο όργανα είναι τοποθετηµένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωµατωµένες 
αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε 
µε πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι µαλακό είτε µε µεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωµα µπετόν ή 
αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.  
Ενδεικτικές διαστάσεις συνδυασµού +-600mm : 2200 X 1200mm. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  
Τα όργανα θα πρέπει να µπορούν να τοποθετηθούν σε κοινό πόλο ανά δύο δίνοντας τη δυνατότητα 
επιλογής διαφορετικών συνδυασµών ανάλογα µε τις ανάγκες. 
Για σαθρό έδαφος ο κοινός πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε µεταλλική βάση 
διαστάσεωντουλάχιστον 45x20cm µε εξέχουσες αρσενικές βίδες η οποία θα είναι εγκλωβισµένη εντός 
οπλισµένου σκυροδέµατος για λόγους ασφαλείας, και θα ασφαλίζεται µε µπουλόνια για λόγους 
σταθερότητας. 

Για σταθερό έδαφος η τοποθέτηση του κοινού πόλου θα πρέπει να είναι δυνατή σε 
κυβόλιθους,τσιµέντου ή µπετόν ή ταρτάν µε µεταλλικά upat απευθείας. 
 
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνεται: 
 
α) µε εγκιβωτισµό εντός εδάφους µέσω των ειδικών δοκοθηκών. Για το λόγο αυτό θα γίνεται εκσκαφή 
οπών βάθους 60 – 80εκ και διαµέτρου 60εκ περίπου όπου και θα εδράζονται τα δοκάρια του εξοπλισµού 
µέσω των δοκοθηκών.  
Στη συνέχεια κάθε οπή θα γεµίζεται µε σκυρόδεµα έως ότου φτάσει20εκ υπό του εδάφους όπου και 
καλύπτεται πλήρως µε χώµα. 
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β) Με στερέωση επάνω σε οπλισµένο σκυρόδεµα µέσω δοκοθηκών κατάλληλης µορφής και ειδικής 
χρήσης. 
 
Η στερέωση γίνεται µε µεταλλικά (ανοξείδωτα) ούπατ και µπουλόνια 10εκ. 
 
 
ΑΤ 2.2.3Εγκατάσταση  δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης "έλξεων και πιέσεων ώµων" 
 
Συνδυαστικό διπλό όργανο εκγύµνασης ενηλίκων που περιλαµβάνει:  
 

1. Όργανο έλξεων ώµων για την εκγύµναση των άνω άκρων και κυρίως των ώµων καθώς και της 
πλάτης. Εκγυµνάζει ολόκληρο το σώµα και βελτιώνει την φυσική κατάσταση. 

2. Όργανο πιέσεων ώµων για την εκγύµναση των άνω άκρων και την βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης ολόκληρου του σώµατος. 

 
Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασµένα από Q235 ACARBONSTEEL και το πάχος του σωλήνα 
του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm. 
Τα µεταλλικά µέρη των οργάνων θα πρέπει να  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την 
διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιµάδια που χρησιµοποιούνται κατά µέρη θα 

πρέπει να είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). 
Όλα τα µεταλλικά µέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής µετάλλου 
συµπεριλαµβανοµένου µίας στρώσης µε φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να 
διαβρώνει το στρώµα του χρώµατος.  
Κάθε όργανο θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης και 
να είναι σύµφωνο µε τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630,DIN79000. 
Τα δύο όργανα είναι τοποθετηµένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωµατωµένες 
αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε 
µε πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι µαλακό είτε µε µεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωµα µπετόν ή 

αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.  
Ενδεικτικές διαστάσεις συνδυασµού +-600mm : 2000 X 1200mm. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  
Τα όργανα θα πρέπει να µπορούν να τοποθετηθούν σε κοινό πόλο ανά δύο δίνοντας τη δυνατότητα 
επιλογής διαφορετικών συνδυασµών ανάλογα µε τις ανάγκες. 
Για σαθρό έδαφος ο κοινός πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε µεταλλική βάση διαστάσεων 
τουλάχιστον 45x20cm µε εξέχουσες αρσενικές βίδες η οποία θα είναι εγκλωβισµένη εντός οπλισµένου 
σκυροδέµατος για λόγους ασφαλείας, και θα ασφαλίζεται µε µπουλόνια για λόγους σταθερότητας. 
Για σταθερό έδαφος η τοποθέτηση του κοινού πόλου θα πρέπει να είναι δυνατή σε κυβόλιθους, 

τσιµέντου ή µπετόν ή ταρτάν µε µεταλλικά upat απευθείας. 
 
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνεται: 
 
α) µε εγκιβωτισµό εντός εδάφους µέσω των ειδικών δοκοθηκών. Για το λόγο αυτό θα γίνεται εκσκαφή 
οπών βάθους 60 – 80εκ και διαµέτρου 60εκ περίπου όπου και θα εδράζονται τα δοκάρια του εξοπλισµού 
µέσω των δοκοθηκών.  
Στη συνέχεια κάθε οπή θα γεµίζεται µε σκυρόδεµα έως ότου φτάσει20εκ υπό του εδάφους όπου και 
καλύπτεται πλήρως µε χώµα. 

 
β) Με στερέωση επάνω σε οπλισµένο σκυρόδεµα µέσω δοκοθηκών κατάλληλης µορφής και ειδικής 
χρήσης. 
 
Η στερέωση γίνεται µε µεταλλικά (ανοξείδωτα) ούπατ και µπουλόνια 10εκ. 
 
 
ΑΤ 2.2.4  Εγκατάσταση  δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης "κοιλιακών και µπάρα βυθίσεων" 
 
Συνδυαστικό διπλό όργανο εκγύµνασης ενηλίκων που περιλαµβάνει:  
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1. Όργανο πάγκος κοιλιακών για την εκγύµναση των µυών της κοιλιακής χώρας,των ραχιαίων 
µυών και της πλάτης, βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώµατος. 

2. Όργανο µπάρα βυθίσεως για την εκγύµναση των άνω άκρων,των ώµων αλλα και της 
πλάτης,βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώµατος. 
 

Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασµένα από Q235 ACARBONSTEEL και το πάχος του σωλήνα 
του κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75-3.00mm. 
Τα µεταλλικά µέρη των οργάνων θα πρέπει να  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την 
διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιµάδια που χρησιµοποιούνται κατά µέρη θα 
πρέπει να είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). 
Όλα τα µεταλλικά µέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής µετάλλου 
συµπεριλαµβανοµένου µίας στρώσης µε φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να 
διαβρώνει το στρώµα του χρώµατος.  
Κάθε όργανο θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης και 
να είναι σύµφωνο µε τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630,DIN79000. 
Τα δύο όργανα είναι τοποθετηµένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωµατωµένες 
αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε 
µε πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι µαλακό είτε µε µεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωµα µπετόν ή 
αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.  

Ενδεικτικές διαστάσεις συνδυασµού +-600mm : 2000 X 1200mm. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  
Τα όργανα θα πρέπει να µπορούν να τοποθετηθούν σε κοινό πόλο ανά δύο δίνοντας τη δυνατότητα 
επιλογής διαφορετικών συνδυασµών ανάλογα µε τις ανάγκες. 
Για σαθρό έδαφος ο κοινός πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε µεταλλική βάση διαστάσεων 
τουλάχιστον 45x20cm µε εξέχουσες αρσενικές βίδες η οποία θα είναι εγκλωβισµένη εντός οπλισµένου 
σκυροδέµατος για λόγους ασφαλείας, και θα ασφαλίζεται µε µπουλόνια για λόγους σταθερότητας. 
Για σταθερό έδαφος η τοποθέτηση του κοινού πόλου θα πρέπει να είναι δυνατή σε κυβόλιθους, 

τσιµέντου ή µπετόν ή ταρτάν µε µεταλλικά upat απευθείας. 
 
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνεται: 
 
α) µε εγκιβωτισµό εντός εδάφους µέσω των ειδικών δοκοθηκών. Για το λόγο αυτό θα γίνεται εκσκαφή 
οπών βάθους 60 – 80εκ και διαµέτρου 60εκ περίπου όπου και θα εδράζονται τα δοκάρια του εξοπλισµού 
µέσω των δοκοθηκών.  
Στη συνέχεια κάθε οπή θα γεµίζεται µε σκυρόδεµα έως ότου φτάσει20εκ υπό του εδάφους όπου και 
καλύπτεται πλήρως µε χώµα. 
 

β) Με στερέωση επάνω σε οπλισµένο σκυρόδεµα µέσω δοκοθηκών κατάλληλης µορφής και ειδικής 
χρήσης. 
 
Η στερέωση γίνεται µε µεταλλικά (ανοξείδωτα) ούπατ και µπουλόνια 10εκ. 
 
 

3.  ΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
ΑΤ 3.1Εγκατάσταση ξύλινο παγκάκι µε µεταλλικό σκελετό 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 65 εκ  
Μήκος : 195 εκ  
Πρόταση χρήσης: 3-4  Άτοµα 

 
Το παγκάκι έχει διαστάσεις 1950 x 650mm (Μ x Π). 
Αποτελείται από τον µεταλλικό σκελετό, 5 ξύλα για το κάθισµα και 3 ξύλα για την πλάτη, διατοµής 
70x70x1950mm.  
 
Οι δύο µεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από χάλυβα St37 και περιλαµβάνουν:  

α) την πλάκα πάκτωσης διατοµής 120x500x4mm και  
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β) το µεταλλικό ορθοστάτη διατοµής 120x60x3mm και µήκους 360mm, επάνω στον οποίο εδράζεται η 
λάµα συγκράτησης του καθίσµατος και της πλάτης διατοµής 100x910x8mm.  
Η πλάτη κατασκευάζεται µε κλίση 30 µοιρών. Οι βάσεις ενισχύονται µε µεταλλική λάµα διατοµής 
25x5mm και αγκυρώνονται στο έδαφος ή επί θεµελίου σκυροδέµατος µε βίδες Μ8. 
 
 
1. Ξυλεία  
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. 
Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη  σύµφωνα µε το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες 
καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 
 
ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

� Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 
� Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% µεταβ. υγρασίας (µεταξύ (0-30%)  

 Ακτινικά  0,0015       
 Εφαπτοµενικά 0,003       
 Κατά µήκος 0,00007 

� Η θερµική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήµαντη. 
 

2. ∆οκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ) 
Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιµοποιείται σε δοµικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται 
είναι σηµαντικά.  
 
Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία τεµαχίζεται κατά µήκος 
ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσµορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  
την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την 
προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.  
 

 
Συγκόλληση ξύλου 
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και κατάλληλο καταλύτη, µε τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά : 
α. Αντοχή δεσµών κόλλας  : DIN EN 204 - D4  
β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW 
γ. Αντοχή σε θερµότητα     : WATT ‘91 > 7 N/mm2  
Η ξυλεία υπόκειται σε επεξεργασία ώστε να µην παρουσιάζει αιχµηρές ακµές και γωνίες, λειαίνεται µε 
τρίψιµο (λείανση και στοκάρισµα). 
 
3. Μεταλλικά στοιχεία 
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βάσεις, βίδες, 
σύνδεσµοι κλπ) είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου έχει προηγηθεί 
προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. Επιπλέον, για την προστασία κατά της σκουριάς και για 
λόγους αισθητικής, τα µεταλλικά µέρη  βάφονται ηλεκτροστατικά µε πούδρα polyester, δύο στρωµάτων.  
 
4. Χρώµατα & υλικά βαφής 
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική 
χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Και τα βερνίκια και τα 

χρώµατα είναι κατάλληλα και ασφαλή για τους χρήστες: 
• Ελαστική λάκα µε βάση ακρυλική διασπορά για βαφή εξωτερικών µεταλλικών και ξύλινων 

στοιχείων. 
• Μυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως εµποτισµού που παράγεται από βιοκτόνο µε χαµηλό 

ιξώδες σε αλκυδο / ακρυλική βάση, άοσµο. 
• Ελαστικό αδιάβροχο βερνίκι, παραγόµενο από ενισχυµένη µορφή ακρυλικής διασποράς., 

 
 
ΑΤ 3.2     Εγκατάσταση παγκάκι µε πέντε ξύλα  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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Πλάτος : 60 εκ  
Μήκος : 190 εκ  
Ύψος : 75 εκ  
Πρόταση χρήσης: 3 Άτοµα 

 
Αποτελείται από δέκα (5) ξύλα µήκους 190cm και διατοµής 9,5 Χ 4,5cm που εδράζουν πάνω σε τρείς (2) 
µεταλλικές βάσεις για την άνω συστοιχία και δύο για την κάτω (σύνολο τέσσερις), συγκεκριµένου 
σχεδίου, πάχους 6mm, οι δύο από τις οποίες βιδώνονται στο πλάι µε τις δύο (2) κύριες βάσεις µε βίδες 
Μ12. Τα τρία (3) ξύλα χρησιµοποιούνται ως θέση καθίσµατος, ενώ τα δύο(2) αποτελούν την πλάτη. Για 
την στήριξη των ξυλοτεµαχίων στον µεταλλικό σκελετό υπάρχουν κασονόβιδες Μ8Χ60mm µε παξιµάδια 
ασφαλείας που συγκρατούν τα ξύλα στις ανώτερες και κατώτερες βάσεις οι οποίες φέρουν τρύπες 
διαµέτρου 9mm.Οι πλευρικές κύριες βάσεις είναι ελλειπτικού σχεδίου σε συνδυασµό µε την ύπαρξη 
ευθειών στοιχείων, βάρους 10 kgr περίπου η κάθε µία. Κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασµα ποιότητας 
St 37-2, πάχους 10mm ενώ η επεξεργασία τους (κοπή περιγράµµατος καθώς και τα εσωτερικά ανοίγµα 
των διάφορών σχεδίων γίνονται µε τεχνολογία κοπής Laser). Οι βάσεις πάνω στις οποίες τοποθετούνται 
τα ξύλα είναι έτσι κατασκευασµένες ώστε µε την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήµα να είναι 
ανατοµικό και η τοποθετήσει των ξύλων να ακολουθεί τις γραµµές των πλευρικών κύριων βάσεων.  
Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται είναι από χάλυβα St-37, ακόµα οι βίδες είναι από 
το ίδιο υλικό και γαλβανισµένες. 
Η ξυλεία είναι εµποτισµένη Πεύκη Αρκτικού Κύκλου ( Σουηδική) υγρασίας 16 – 18% πλαναρισµένη από 
όλες τις µεριές µε στρογγυλεµένες τις ακµές και θα έχει µια επίστρωση µε ειδικό µυκητοκτόνο 
συντηρητικό και δύο στρώσεις βερνίκι θαλάσσης.  
Τα µεταλλικά στοιχεία καθώς και τα ξύλινα θα είναι εξολοκλήρου βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή 
υγράς µορφής τελευταίας γενιάς του γερµανικού οίκου WAGNER, δίνοντας µεγάλη διάρκεια ζωής στην 
βαφή. Σε χρώµα επιλογής της υπηρεσίας. Ακόµα τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι υδροδιαλυτά 
µη τοξικά και µη αναφλέξιµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
ΑΤ 3.3  Κατασκευή και Εγκατάσταση τραπεζοπάγκου 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 160 εκ  
Μήκος : 160 εκ  
Ύψος : 80 εκ  
Πρόταση χρήσης: 1-6 Άτοµα 

 
Ο τραπεζόπαγκος αποτελείται από τραπέζι και εκατέρωθεν ενσωµατωµένα παγκάκια χωρίς πλάτη που 
στερεώνονται σε διπλές δοκούς προσαρµοσµένες στα πόδια του τραπεζιού.  

 
Η επιφάνεια του τραπεζιού συγκροτείται από επτά παράλληλες δοκούς διαστάσεων 1600 x 95 x 45mm. 
Τα παγκάκια (ένα σε κάθε µεγάλη πλευρά) αποτελούνται από δύο δοκούς ιδίων διαστάσεων. Το τραπέζι 
και τα παγκάκια εδράζουν στη βάση του τραπεζόπαγκου. 
 Η βάση του τραπεζόπαγκου, όπως και οι τραβέρσες τόσο του τραπεζιού όσο και των καθισµάτων, 
κατασκευάζονται από σουηδική ξυλεία διατοµής 95 x 45mm.    
Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού, στα σηµεία σύνδεσης µε τα οριζόντια τµήµατα των καθισµάτων και 
στο σηµείο συναρµογής µε το τραπέζι, φέρουν ειδικές εγχάρακτες εσοχές, σε όλο το πλάτος, ώστε τα 
δύο οριζόντια ξύλα στήριξης του τραπεζιού και των καθισµάτων αγκαλιάζουν τα πόδια της κατασκευής. 
Η όλη κατασκευή δεν παρουσιάζει εµφανή µεταλλικά στοιχεία σύνδεσης. Όλες οι συναρµογές είναι 
κρυφές και στην κάτω επιφάνεια. 

 
 
ΑΤ 3.4  Κατασκευή και Εγκατάσταση για ξύλινο εξαγωνικό κιόσκι 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

∆ιάµετρος: 400 εκ 
Ύψος : 300 εκ  
Πρόταση χρήσης: 20 άτοµα 
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Αποτελείται : Από έξι κάθετες κολόνες, την εξάριχτη σκεπή µε ασφαλτικό κεραµίδι και τους πάγκους. 
 
Επιµέρους στοιχεία: 

− Υπάρχουν έξι κολώνες που είναι κατασκευασµένες από δικολλητη ξυλεία διαστάσεων 9,5 Χ 9,5 
Χ 210cm. Τοποθετούνται στις γωνίες κανονικού εξαγώνου και πάνω σε αυτές εδράζει ή σκεπή. 
Οι κολώνες συνδέονται µεταξύ τους µε έξι ξύλα 9,5 Χ 4,5 cm και µε τους πάγκους στις πέντε 

πλευρές ενώ η έκτη είναι ελεύθερη.  Στο κάτω µέρος κάθε κολώνας υπάρχει ειδική ενισχυµένη 
µεταλλική βάση µε τέσσερις οπές για να γίνεται η συγκράτηση µε το έδαφος, οι βάσεις είναι 
κατασκευασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε τα ξύλα να µην έρχονται σε επαφή µε το έδαφος. Η 
πλευρά του καθιστικού είναι 200cm. 

− Η σκεπή έχει σχήµα πυραµίδας και αποτελείται από έξι τριγωνικά πλαίσια. Ο σκελετός από κάθε 
πλαίσιο κατασκευάζεται από ξυλεία µε διαστάσεις 7 Χ 4,5cm και πάνω σε αυτά 
τοποθετείταιηεπιφάνειαεπικάλυψης από σηµύδα (πλακάς θαλάσσης) µε πάχος 15mm και πάνω 
στην σηµύδα εφαρµόζει ασφαλτικό κεραµίδιώστε ησκεπήναείναιστεγανή. Εκεί που ενώνονται τα 
τριγωνικά πλαίσια υπάρχει από την πάνω µεριά έξτρα ασφαλτικό κεραµίδιώστε η σκεπή να είναι 
στεγανή, στην κορυφή της µπαίνει διακοσµητική πλάκα. Η σκεπή ενώνεται µε τον σκελετό ( 
κολώνες ) µε ειδικές στραταρισµένες βάσεις στήριξής ώστε να δένει  η κατασκευή επαρκώς. 
Ακόµα υπάρχουν κόντρες αντιστήριξης που ενώνουν τις έξι κολώνες µε τα δοκάρια της σκεπής 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δοµική αρτιότητα της κατασκευής. 

− Υπάρχουν πέντε τεµάχια πάγκοι τοποθετηµένοι σε ανάλογες πλευρές. Αποτελούνται από την 
βάση, τρία ξύλα καθίσµατος και δύο ξύλα πλάτης. Είναι κατασκευασµένα εξολοκλήρου από 
ξυλεία διαστάσεων 9,5 Χ 4,5 cm. Στο κάτω µέρος κάθε βάσης υπάρχει ειδική µεταλλική βάση 
µε οπές για να γίνεται η συγκράτηση µε το έδαφος, οι βάσεις είναι κατασκευασµένες µε τέτοιο 
τρόπο ώστε τα ξύλα να µην έρχονται σε επαφή µε το έδαφος. 
 

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

1. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω µέρος (πέλµα) του κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο που µπορεί να 
βλάψουν µακροχρόνια την ξυλεία . Οι βάσεις πάκτωσης φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους 
ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους µε τις ξύλινες 
επιφάνειες. Είναι κατασκευασµένες από στραντζαριζµένη γαλβανιζέ λαµαρίνα. 

2.  Είναι κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να δίνουν στιβαρότητα στην κατασκευή. 

3. Η ξυλεία είναι από έλατο, πλαναρισµένη από όλες τις µεριές µε στρογγυλεµένες τις ακµές, 
υγρασίας 16-18%. Η Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιµοποιείται σε δοµικά στοιχεία στα οποία 
τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σηµαντικά µε υγρασία (8-10%). Η συγκόλληση του ξύλου 
γίνεται µε κόλλες όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008. 

4. Όλα τα ξύλινα µέρη είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά µε βερνίκι και συντηρητικό µυκητοκτόνο για 
αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βαµµένα µε χρώµατα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες 
για τους οποίους προορίζονται όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008 δίνοντας 
µεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν περιέχουν µόλυβδο, 
χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Ακόµα τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι µη 

τοξικά και µη αναφλέξιµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. 
5. Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού 

(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισµός είναι από χάλυβα 
θερµογαλβανισµένο ή βαµµένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-
2008. Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι υδροδιαλυτά µη τοξικά και µη αναφλέξιµα 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, 
κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα.. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται είναι από 
χάλυβα St-37 

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

7. Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια. 

8. Η σηµύδα (πλακάζ θαλάσσης) είναι εµποτισµένα φίλα σε ειδικές κόλλες και ρινίσµατα σιδήρου, 
µε ανθεκτικό εξωτερικό φιλµ µεγάλης αντοχής ,είναι αντιολισθητικό και δοκιµασµένο σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ειδική σύνθεση του το καθιστά µοναδικό υλικό στην κατηγορία 
του γιατί αποτελείται από διάφορες στρώσεις πεπιεσµένης µοριοσανίδας (ανάλογα το ολικό 
πάχος του) t=1,5mm.  
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ΑΤ 3.5Εγκατάσταση ξύλινου κάδου απορριµµάτων 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

∆ιάµετρος: 45 εκ 
Ύψος : 70 εκ  
Χωρητικότητα: 40 λίτρα 
 
Τo καλαθάκι αποτελείται από µεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση  και εσωτερικά 
µεταλλικό κάδο. 
Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο µεταλλικά κυλινδραρισµένα στεφάνια από λάµα διατοµής 30 x 3mm 
και τρεις µεταλλικές κάθετες  λάµες διατοµής 30 x 6mm. Οι τρεις ορθοστάτες έχουν στραντζαριστή 
απόληξη στο τελείωµα τους ώστε να εδράζουν στο έδαφος. 
 
Το εξωτερικό περίβληµα του κάδου αποτελείται από συνολικά είκοσι τέσσερα ξυλοτεµάχια διατοµής 32 x 
52mm, µεταβλητού µήκους και έχουν την µία τους επιφάνεια πλήρως καµπυλωµένη. Τα έξι 6 εκ των 
εικοσιτεσσέρων ξυλοτεµαχίων έχουν µήκος 700mm ώστε να πλησιάζουν στο έδαφος και να 
αποκρύπτουν τους µεταλλικούς ορθοστάτες.  
Εσωτερικά η κατασκευή φέρει δεύτερο µεταλλικό κάδο κατασκευασµένο από γαλβανιζέ λαµαρίνα για την 
απόθεση των απορριµµάτων. 
 
 
ΑΤ 3.6Εγκατάσταση πλαστικού κάδου απορριµµάτων – «ΒΑΤΡΑΧΑΚΙ» 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 75 εκ 

Ύψος: 90 εκ 

Μήκος: 80 εκ 
Βάρος (Με γαλβανιζέ εσωτερικό κάδο): 15 kgr 
Χωρητικότητα κάδου: 50lt 
 
Αποτελείται από ένα ενιαίο πλαστικό σώµα, σε σχήµα 'Βατράχου', µε σύστηµα κλειδώµατος και περιέχει 
µεταλλικό κάδο χωρητικότητας 52lt, από γαλβανισµένο χάλυβα. Η πρόσβαση στο δοχείο απορριµµάτων 

είναι ιδιαίτερα εύκολη  και βοηθά τον χρήστη στην γρήγορη  µεταφορά και άδειασµα των 
απορριµµάτων. 
∆ιαθέτει ενιαίο οµοιόµορφο σώµα από πλαστικό DURAPOL. Το DURAPOL είναι υλικό πολυµερές 
µορφοποιηµένο ώστε να αντέχει σε ακραίες θερµοκρασίες ενώ είναι πιστοποιηµένο και σε κρούση. 
Επίσης δε σκουριάζει, δεν ξεφλουδίζεται, δε χρειάζεται ποτέ βάψιµο και καθαρίζεται εύκολα. Το 
πολυµερές από το οποίο είναι κατασκευασµένο εµπεριέχει φίλτρο anti-UV στη δοµή του για αντοχή σε 
υπεριώδη ακτινοβολία καθώς και επιβραδυντικά στοιχεία (flameretardants) κατά της ανάφλεξης.  
Το κυρίως σώµα φέρει στόµιο υποδοχής µικροαπορριµµάτων, στο στόµα του βατράχου, µε ενιαίο 
σκέπαστρο, προστατεύοντας έτσι το εσωτερικό από την συσσώρευση νερού. Ο κάδος δεν παρουσιάζει 
εµφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώµα, όσο και η βάση αποτελούν ένα 

οµοιογενές περίβληµα, µε στρογγυλεµένες επιφάνειες. Το άνοιγµα και κλείσιµο του κάδου 
πραγµατοποιείται µε ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και κλειδί. Ο κάδος µπορεί να βιδωθεί σε επιφάνεια 
από σκυρόδεµα ή να πακτωθεί σε µαλακό έδαφος (χόρτο ή χώµα) µε ειδική βάση πάκτωσης. 
Πέρα από την αισθητική που προσφέρει, λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό παιχνίδι, καθώς τα παιδιά 
παρακινούνται από τη µορφή του κάδου να προστατεύουν το περιβάλλον και να ρίχνουν µέσα σε αυτόν 
τα µικροαπορρίµµατα τους. 

 

 

ΑΤ 3.7Κατασκευή και Εγκατάσταση πληροφοριακής πινακίδας εγχάρακτη σε HPL 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 30 εκ  

Μήκος : 120 εκ  
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Ύψος : 215 εκ 
 
Αποτελείται από δύο υποστυλώµατα, την πινακίδα και δύο µεταλλικές βάσεις. 

Τα υποστυλώµατα έχουν διατοµή 95 x 95 mm και ύψος 2100 mm. Στο κάτω µέρος των 
υποστυλωµάτων τοποθετούνται επιπλέον δύο κολωνάκια σε κάθε κολώνα για επιπλέον στήριξη. 
Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12 mm, και έχει γενικές διαστάσεις 1200 x 
1000 mm. Η πινακίδαστηρίζεται στα υποστυλώµατα σε ύψος περίπου 900mm από το δάπεδο, µε έξι 
ειδικά διαµορφωµένους πλαστικούς συνδέσµους από πολυαµίδιο µε τα υποστυλώµατα.  
Η κατασκευή βιδώνεται στο έδαφος µε δύοµεταλλικές βάσειςγενικών διαστάσεων 300 x 300 mm. 
Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης, 
ανάλογα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόµενα του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ’ αριθ. 
28492/2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 
27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β΄2029) Υπ. απόφασης, όπως ισχύει σήµερα. 
 
Το HPL τύπου MEG (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιµατολογικές 
συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εµποτισµένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολληµένες σε 
συνθήκες υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωµο 
διακοσµητικό φύλλο εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην 
ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική αυτή επιφάνεια εξασφαλίζει την προστασία του υλικού και από graffiti, 
καθότι δεν αφήνει πόρους στο υλικό, µε αποτέλεσµα το graffiti να µπορεί να καθαρίσει εύκολα και να 
µην απαιτείται βαφή της επιφάνειας.  
 
 
ΑΤ 3.8  Τοποθέτηση µεταλλικών κολωνακιών Φ100 
 
Εργασία τοποθέτησης µεταλλικών κολωνακιών διαµέτρου Φ100 πάχους 3mm παρεµπόδισης 
παρκαρίσµατος επί πεζοδροµίων, πλατειών κλπ κοινόχρηστων χώρων. Θα είναι κατασκευασµένα από 
µεταλλικό (γαλβανιζέ) σωλήνα µε ραφή, διαµέτρου 100mm  και πάχος τοιχώµατος 3mm µε το άνω 
µέρος καλυµµένο µε διαµορφωµένη τάπα, ύψους 70cm και βάση στρογγυλή. Η βαφή τους θα είναι από 
δύο στρώσεις  ηλεκτροστατικής πούδρας και θα έχουν δυνατότητα τοποθέτησης ανακλαστικής 
επιφάνειας. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια απαιτουµένων µικρουλικών στερέωσης για τα 
κολωνάκια, την φορτοεκφόρτωση, την σταλία του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση και τη 
µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτουµένων υλικών καθώς και 

η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί και των εργαλείων που θα απαιτηθούν για 
την σωστή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
 
 
ΑΤ 3.9  Εγκατάσταση νέων πάγκων αναπληρωµατικών γηπέδου καλαθοσφαίρησης  
 
Εγκατάσταση δύο πάγκων αναπληρωµατικών αθλητών, προπονητών κλπ  µε συνολικές διαστάσεις: 
µήκος 200 εκ., πλάτος 70 εκ. και ύψος 225 εκ. Ο σκελετός τους θα αποτελείται από ελάσµατα θερµής 
εξέλασης τετραγωνικής διατοµής 30Χ30, τα οποία θα έχουν κουρµπαριστεί και θα δένονται µεταξύ τους 
µε οριζόντια ελάσµατα θερµής εξέλασης. Ο πάγκος θα είναι επενδεδυµένος µε διάφανο πολυκαρβονικό 
φύλλο πάχους 5 χιλ. Τα καθίσµατα του πάγκου είναι έξι (6), µε πλάτη, κατασκευασµένα από 
πολυπροπυλένιο και έχουν διαστάσεις: ύψος 33 εκ., πλάτος 44 εκ. και βάθος 44 εκ. και θα έχουν 
υποβληθεί µε επιτυχία στις δοκιµές αντοχής και αναφλεκτικότητας και υπέρυθρων ακτινών σύµφωνα µε 
τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι πλαϊνές πλευρές του πάγκου θα καλύπτονται επίσης  µε διάφανο 
πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 5 χιλ. ενώ για την αντισκωριακή προστασία τους, τα µεταλλικά µέρη θα 

έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να επιτευχθεί η απολαδοποίησή τους. Στη συνέχεια θα γίνει 
επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα θα βαφτούν µε  ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester. 
Όλα τα χρώµατα είναι µη τοξικά και σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα µεταλλικά στοιχεία 
που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα είναι από χάλυβα 
θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο. 
 
 
ΑΤ 3.10  Κατασκευή και Εγκατάσταση µεταλλικής βρύσης παιδικής χαράς 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 20 εκ  
Μήκος : 40 εκ  
Ύψος : 95 εκ 
 
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό µεταλλικό κορµό, µία σκάφη για την αποστράγγιση των 
υδάτων των βρύσεων και την θυρίδα πρόσβασης στον εσωτερικό µηχανισµό. 
Ο κεντρικός κορµός διαστάσεων 200Χ100Χ1305mm, φέρει στο κάτω τµήµα του, βάση από µεταλλικό 
χαλυβδοέλασµα St 37-2, διαστάσεων 300Χ200Χ4mm µε τέσσερεις (4) τρύπες Φ13mm για το βίδωµα 
αυτού σε µπετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώµα µε την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό. 
Ο κορµός κατασκευάζεται από στραντζαρισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 3mm. Στον κεντρικό κορµό 
υπάρχει οπή για την στερέωση της βρύσης καθώς και επιµέρους οπές για την στερέωση της σκάφης. Η 
σκάφη διαστάσεων 300Χ185mm είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο ατσάλι τύπου AISI 304 και 
φέρει χαραγµένη επιφάνεια για την αποστράγγιση των υγρών και τον γρήγορο καθαρισµό της. 
 
Η βρύση είναι ανοξείδωτη και ενεργοποιείται µε την πίεση οριζοντίως τοποθετηµένου εµβόλου  µε 
στοιχείο κυκλικά διογκούµενης επιφάνειας. Η είσοδος του νερού θα γίνεται µέσω τριστωµατικού 
πλαστικού σωλήνα µε ενίσχυση υαλονηµάτων από πολυπροπυλένιο ειδικής κρυσταλλικότητας που 
εξασφαλίζει αυξηµένη αντοχή.  
 
 
ΑΤ 3.11 Κατασκευή και Εγκατάσταση ξύλινης περίφραξης (ύψος 1.00 µ.) 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 10 εκ  

Μήκος : 100 εκ  
Ύψος : 100 εκ 
 
Η κατασκευή απαρτίζεται από ξύλινα πλαίσια τα οποία και συνδεδεµένα µεταξύ τους απαρτίζουν την 
περίφραξη. Το πλαίσιο αποτελείται από δύο ορθοστάτες διατοµής 95x45mm, δύο τραβέρσες διατοµής 
55x45mm και τις κάθετες δοκίδες διατοµής 95x18mm. 
Οι ορθοστάτες της κατασκευής φέρουν δύο κατάλληλες διαµορφωµένες «εσοχές» ανοίγµατος 45x55mm 
και βάθους 15mm στις οποίες και προσαρµόζονται οι τραβέρσες. Στo κάτω µέρος εδράζεται σε µεταλλική 
βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή µε την επιφάνεια έδρασης στηρίζοντας την σε 

ύψος περίπου 50mm πάνω από το έδαφος. 
Οι δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες προς 
αυτό, ενώνονται µε το υποστύλωµα µέσω των εσοχών του υποστυλώµατος. Επάνω στις τραβέρσες και 
κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται ξύλα διαστάσεων 95 x 18 x 800mm και σε διαστήµατα 80mm 
µεταξύ τους. Τα ξύλα συγκρατούνται «καρφωτά» µε τους ορθοστάτες. 
 
Η βάση της περίφραξης κατασκευάζεται από χαλυβδοελάσµατα διατοµής 50x5mm συγκολληµένα σε 
µορφή «Η». Το άνω µέρος του «Η» φωλιάζει σε ειδικά διαµορφωµένες εσοχές των ορθοστατών των 
τελάρων. Οι βάσεις γαλβανίζονται «εν θερµώ». 
Το µήκος της περίφραξης ποικίλει, ανάλογα µε την περίπτωση. 

Στο επάνω µέρος του υποστυλώµατος τοποθετείται πλαστικό καπάκι διαστάσεων 100 x 100 x 60mm 
περίπου. 
 
 
ΑΤ 3.12 Επισκευή µεταλλικής περίφραξης  
 
Η  επισκευή µεταλλικής περίφραξης καθώς και των µεταλλικών πορτών αυτών, περιλαµβάνει την 
εργασία επισκευής και συγκεκριµένα την αφαίρεση και αποµάκρυνση των κατεστραµµένων τµηµάτων 
αυτής και την προσθήκη νέων που θα απαιτηθούν, αφαίρεση των προς επισκευή πορτών, την 
επανατοποθέτηση και στερέωση της µε ηλεκτροσυγκόλληση (όπου απαιτείται) ή λαµαρινόβιδων, 
µεταλλικών πείρων κλπ συνδετικών υλικών, απόξεση του παλαιού χρώµατος και επάλειψη µε αστάρι 
προστασίας και νέο χρώµα µετάλλου όπου απαιτείται, όλα τα υλικά στερέωσης που απαιτούνται, τον 
έλεγχο της σταθερότητάς τους, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς 
και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για σωστή ολοκλήρωση της εργασίας.  
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ΑΤ 3.13 Κατασκευή και Εγκατάσταση µεταλλικής περίφραξης (ύψος 1.00 µ.)  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Πλάτος : 50 εκ  

Μήκος : 80 εκ  

Ύψος : 100 εκ  

Η κατασκευή της µεταλλικής περίφραξης γενικά απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία:  

Α) Μεταλλικούς Ορθοστάτες (υποστηλώµατα)  

Β) Φορείς περίφραξης  

Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης χρησιµοποιούνται κοιλοδοκοί διαστάσεων 
50X50X2mm οι οποίοι είναι καλυµµένοι µε πλαστικό κάλυµµα στο ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω 
µέρος είναι συγκολληµένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα διαστάσεων 100X100X4mm. Τα ελάσµατα αυτά 
φέρουν τέσσερις τρύπες διαµέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάµεσα τα στριφόνια πάκτωσης της 
περίφραξης. Οι ορθοστάτες φέρουν επίσης στοιχεία σύνδεσης µε τους φορείς της περίφραξης. Τα 
στοιχεία αυτά είναι κατασκευασµένα από ισοσκελή χαλύβδινη γωνία 50X50X4mm και είναι 
συγκολληµένα εκατέρωθεν των πλευρών των ορθοστατών. Οι φορείς της περίφραξης αποτελούνται από 
δύο παράλληλα οριζόντια στοιχεία από συµπαγή χαλύβδινο καρέ διατοµής 14X14mm και τα κάθετα 
στοιχεία της περίφραξης. Τα κάθετα στοιχεία είναι επίσης από συµπαγή χαλύβδινα καρέ διατοµής 
14X14mm, συγκολληµένα ισχυρά επάνω στα οριζόντια στοιχεία. Το κενό που αφήνουν µεταξύ τους τα 

κάθετα στοιχεία της περίφραξης είναι είναι 80mm. Είναι σχεδιασµένη ώστε να αποτρέπει κινδύνους και 
τραυµατισµούς καθώς και παγίδευση µερών του σώµατος.  

Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισµού  

Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου έχει 
προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή ή ηλεκτροστατικά βαµµένα.  

Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα 
οποία έχουν µελετηθεί σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες.  

Χρώµατα και υλικά βαφής  

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική 
χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Και τα βερνίκια και τα 
χρώµατα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία 
χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, γίνεται µε διαδικασία εµβαπτισµού ή µε 
ηλεκτροστατική βαφή. 

 

ΑΤ 3.14 Κατασκευή και Εγκατάσταση µεταλλικής περίφραξης (ύψος 1.20 µ.)  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Πλάτος : 50 εκ  

Μήκος : 80 εκ  

Ύψος : 120 εκ  

 
Η κατασκευή της µεταλλικής περίφραξης γενικά απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία:  

Α) Μεταλλικούς Ορθοστάτες (υποστηλώµατα)  
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Β) Φορείς περίφραξης  

Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης χρησιµοποιούνται κοιλοδοκοί διαστάσεων 
50X50X2mm οι οποίοι είναι καλυµµένοι µε πλαστικό κάλυµµα στο ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω 
µέρος είναι συγκολληµένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα διαστάσεων 120X120X4mm. Τα ελάσµατα αυτά 
φέρουν τέσσερις τρύπες διαµέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάµεσα τα στριφόνια πάκτωσης της 
περίφραξης. Οι ορθοστάτες φέρουν επίσης στοιχεία σύνδεσης µε τους φορείς της περίφραξης. Τα 
στοιχεία αυτά είναι κατασκευασµένα από ισοσκελή χαλύβδινη γωνία 50X50X4mm και είναι 
συγκολληµένα εκατέρωθεν των πλευρών των ορθοστατών. Οι φορείς της περίφραξης αποτελούνται από 
δύο παράλληλα οριζόντια στοιχεία από συµπαγή χαλύβδινο καρέ διατοµής 14X14mm και τα κάθετα 
στοιχεία της περίφραξης. Τα κάθετα στοιχεία είναι επίσης από συµπαγή χαλύβδινα καρέ διατοµής 
14X14mm, συγκολληµένα ισχυρά επάνω στα οριζόντια στοιχεία. Το κενό που αφήνουν µεταξύ τους τα 
κάθετα στοιχεία της περίφραξης είναι είναι 80mm. Είναι σχεδιασµένη ώστε να αποτρέπει κινδύνους και 
τραυµατισµούς καθώς και παγίδευση µερών του σώµατος.  

Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισµού  

Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου έχει 
προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή ή ηλεκτροστατικά βαµµένα.  

Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα 
οποία έχουν µελετηθεί σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες.  

Χρώµατα και υλικά βαφής  

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική 
χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Και τα βερνίκια και τα 
χρώµατα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία 
χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, γίνεται µε διαδικασία εµβαπτισµού ή µε 
ηλεκτροστατική βαφή. 
 
 

ΑΤ 3.15 Εγκατάσταση πόρτας εισόδου ξύλινης (1.00 µ.) 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 10 εκ  
Μήκος : 150 -180 εκ  
Ύψος : 100 εκ 
 
Η κατασκευή απαρτίζεται από: δύο κατακόρυφα ξύλα, δύο ξύλινες τραβέρσες, κάθετα ξύλα, και 

µεντεσέδες. 
Οι δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες προς 
αυτό, ενώνονται στις άκρες τους µε τα δύο κατακόρυφα ξύλα, έτσι ώστε να δηµιουργείται ένα σταθερό 
τελάρο. Οι τραβέρσες και τα κατακόρυφα ξύλα έχουν διατοµή 55 x 45mm.  
Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται κατακόρυφα ξύλα διαστάσεων 95 x 18 
x 800mm και σε διαστήµατα 80mm µεταξύ τους.  
Η πόρτα στερεώνεται στην περίφραξη µε δύο µεντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση της. 
 
 

ΑΤ 3.16   Εγκατάσταση πόρτας εισόδου µεταλλική (1.20 µ.) 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 5 εκ  
Μήκος : 100 εκ  
Ύψος : 120 εκ 
 
Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισµού 
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες,βίδες, σύνδεσµοι κλπ) είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου έχει 
προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή ή ηλεκτροστατικά βαµµένα. 
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Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα 
οποία έχουν µελετηθεί σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες. 
 
Χρώµατα και υλικά βαφής 
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική 
χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Και τα βερνίκια και τα 
χρώµατα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία 
χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, γίνεται µε διαδικασία εµβαπτισµού ή µε 
ηλεκτροστατική βαφή. 
 
 
 
 
ΑΤ 3.17 Εγκατάσταση µεταλλικής πόρτας µονόφυλλης (ύψος 1.80 µ.)  

Τοποθετείται µεταλλικός κοιλοδοκός, βαµµένος, ο οποίος θα στηριχθεί στα πλαϊνά, διατοµής διαστάσεων 
50x50x3mm, θα συνδεθεί µε την περίφραξη και το κενό που θα προκύψει θα καλυφτεί. Η νέα πόρτα 
είναι µονόφυλλη µεταλλική, κατάλληλων διαστάσεων, πυράντοχη, µε όλα τα είδη κιγκαλερίας 
(µεντεσέδες, πόµολα, κλειδιά), γίνετε καλή στερέωση του ενός φύλλου µε εσωτερικούς σύρτες, 

βαµµένη, χρώµατος επιλογής του πελάτη. 
 
Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισµού  
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου έχει 
προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή ή ηλεκτροστατικά βαµµένα.  
Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα 
οποία έχουν µελετηθεί σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες.  

 
Χρώµατα και υλικά βαφής  
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική 
χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Και τα βερνίκια και τα 
χρώµατα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία 
χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, γίνεται µε διαδικασία εµβαπτισµού ή µε 
ηλεκτροστατική βαφή. 
 
 
ΑΤ 3.18 Εγκατάσταση µεταλλικής πόρτας δίφυλλης (ύψος 1.80 µ.)  

Τοποθετείται µεταλλικός κοιλοδοκός, βαµµένος, ο οποίος θα στηριχθεί στα πλαϊνά, διατοµής διαστάσεων 
50x50x3mm, θα συνδεθεί µε την περίφραξη και το κενό που θα προκύψει θα καλυφτεί. Η νέα πόρτα 
είναι δίφυλλη µεταλλική, κατάλληλων διαστάσεων, πυράντοχη, µε όλα τα είδη κιγκαλερίας (µεντεσέδες, 
πόµολα, κλειδιά), γίνετε καλή στερέωση του ενός φύλλου µε εσωτερικούς σύρτες, βαµµένη, χρώµατος 
επιλογής του πελάτη. 
 
Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισµού  
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου έχει 

προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή ή ηλεκτροστατικά βαµµένα.  
Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα 
οποία έχουν µελετηθεί σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες.  
 
Χρώµατα και υλικά βαφής  
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική 
χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Και τα βερνίκια και τα 
χρώµατα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία 
χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, γίνεται µε διαδικασία εµβαπτισµού ή µε 

ηλεκτροστατική βαφή. 
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ΑΤ 3.19  Εγκατάσταση εµποδίου "Π" αποτροπής εξόδου 
 
Το περιµετρικό κάγκελο-εµπόδιο σχήµατος  «Π» , (µπάρα) θα είναι κατασκευασµένο απόγαλβανισµένο 
σίδερο Φ42, θα µπορεί να βαφεί σε οποιοδήποτε χρώµα καιχρησιµοποιείται και για την αποτροπή 
εισόδου ποδηλάτων ή µηχανών στην παιδικήχαρά, ενώ παράλληλα βοηθάει στην οµαλή και µε τάξη 
είσοδο-έξοδο των χρηστών-επισκεπτών αυτής. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
• Πλάτος 90 εκ 
• Ύψος 80 εκ (κάτω από το έδαφος 30εκ) 
• Κατασκευάζεται από γαλβανισµένο σίδερο 
• Γαλβανισµένος σωλήνας Φ42 διατοµής 2mm 
• Μπορούν να τοποθετηθούν βάσεις για να βιδωθεί στο έδαφος. 
 
 
ΑΤ 3.20Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού φωτιστικού σώµατος µε σιδηροϊστό 
 
Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι τύπου «allinone», δηµοσιευµένο σε επίσηµο κατάλογο του 
κατασκευαστή, δε θα είναι ειδική κατασκευή ή µετατροπή.  
Θα είναι τύπου Plug&play για εύκολη εγκατάσταση και δε θα χρειάζεται καµία συντήρηση για 
τουλάχιστον 10 έτη.  
Θα έχει βαθµό προστασίας τουλάχιστον IP65 και ο κατασκευαστής του θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001. 
Θα συνοδεύεται από δήλωση συµµόρφωσης από τον κατασκευαστή σύµφωνα µε τα κάτωθι Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και οδηγίες:  
  ΕΝ 62493  
 EN 62479   

 EN 55015   
 EN 61547   
 CISPR 15:2013/A1:2015   
EMCDirective  

 
Σώµα  
Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από αλουµίνιο ή/και PMMA και θα πρέπει να είναι 
πλήρως ανακυκλώσιµο.  
Οι µέγιστες διαστάσεις του θα είναι 1050mmx 400mmx 132mm (Μ x Π x Υ) και το βάρος του δε θα 
ξεπερνάει τα 15 κιλά.  

Θα φέρει σύστηµα στήριξης για ιστό ή βραχίονα διαµέτρου 60mm, του οποίου η κλίση θα µπορεί να 
ρυθµίζεται από 5° ως 90°.  
 
Φωτοβολταϊκό πάνελ  
Το φωτοβολταϊκό πάνελ θα είναι, επί ποινής αποκλεισµού, ενσωµατωµένο σε οριζόντια θέση στο άνω 
τµήµα του σώµατος του φωτιστικού, χωρίς να εξέχει από αυτό και χωρίς να είναι ορατό από τους 
χρήστες της παιδικής χαράς, ώστε να µη µπορεί να βανδαλιστεί.  
Θα είναι κατασκευασµένο από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο, η ισχύς του θα είναι τουλάχιστον 50Wp µε 
ελάχιστη διάρκεια ζωής τα 25 έτη και εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας από -40°C ως +80°C.  

Θα φέρει πιστοποιητικό, από ανεξάρτητο διαπιστευµένο εργαστήριο, κατά ΕΝ 61215, ΕΝ 61730-1 και ΕΝ 
61730-2 και θα έχει τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία:  
Vmp ≥ 18.5V  
Imp ≥ 2.7A  
Voc ≥ 22.8V  
Isc ≥ 2.8A 71  
 
Μπαταρία  
Η µπαταρία θα είναι νέας τεχνολογίας, τύπου NickelMetalHydride (NiMH), 12V, 10Ah και θα αντέχει για 
τουλάχιστον 4000 κύκλους πλήρης φόρτισης.  
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Θα βρίσκεται στο εσωτερικό του φωτιστικού, ο χρόνος ζωής της θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 
χρόνια σε θερµοκρασία λειτουργίας από -20°C ως +70°C και Θα φέρει πιστοποιητικό κατά ΕΝ 62133, 
από ανεξάρτητο διαπιστευµένο εργαστήριο.  
 
Φορτιστής  
Μέσα στο σώµα του φωτιστικού σε ξεχωριστό χώρο, θα βρίσκεται ο φορτιστής της µπαταρίας, ο οποίος 
θα «οδηγεί» και τα LED. Θα είναι ηλεκτρονικός απόλυτα αυτοµατοποιηµένος και συνεργάσιµος τόσο µε 
την µπαταρία όσο και µε το φωτοβολταϊκό πάνελ.  
Θα µπορεί να προγραµµατιστεί µε συγκεκριµένο κύκλο λειτουργίας έτσι ώστε σε συνεργασία µε τη 
µπαταρία και το φωτοβολταϊκό πάνελ να δίνουν αυτονοµία στο φωτιστικό για τουλάχιστον 5 νύκτες.  
Θα διαθέτει «έξυπνο» σύστηµα ελέγχου, ώστε να ρυθµίζει την φωτεινή ροή της οπτικής µονάδας, 
ανάλογα µε το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας.  
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εύκολου και ασύρµατου επαναπρογραµµατισµού, χωρίς να 
χρειαστεί να ανοίξει το σώµα του φωτιστικού, ενώ θα φέρει ενδεικτικά led στο κάτω µέρος του 
φωτιστικού ώστε να είναι ορατά από το συντηρητή.  
 
Οπτική µονάδα  
Η οπτική µονάδα θα αποτελείται από µονοχρωµατικά λευκά LED µε θερµοκρασία χρώµατος 4000Κ, CRI 
≥ 70, µέγιστης κατανάλωσης 10W και συνολικής απόδοσης τουλάχιστον 1300lm 

Το κάθε LED θα φέρει φακό για τη δηµιουργία ασύµµετρης δέσµης, κατάλληλης για φωτισµό από 
χαµηλό ύψος χωρίς τη δηµιουργία θάµβωσης.  
Ο χρόνος ζωής των LED θα είναι L70 ≥ 50.000 ώρες το οποίο θα αποδεικνύεται µε το LM80 testreport 
του κατασκευαστή των LED.  
Ο βαθµός προστασίας της οπτικής µονάδας θα είναι τουλάχιστον ΙΡ66, και θα φέρει κατάλληλο σύστηµα 
απαγωγής της θερµοκρασίας.  
Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC, ή αντίστοιχο, κατά ΕΝ 60598, και testreport κατά ΕΝ 62471.  
 
Φωτοτεχνία  
Για την αποδοχή του φωτιστικού θα πρέπει να κατατεθούν µε την προσφορά φωτοτεχνικές µελέτες και 
για τις τρεις παιδικές χαρές. Στις µελέτες θα ληφθεί MF=0,8 και κάνναβος 1x1µ και θα πρέπει τα 
φωτιστικά να τοποθετηθούν στις θέσεις που ορίζονται στα επισυναπτόµενα σχέδια.  
Ελάχιστα αποδεκτά αποτελέσµατα:  
 Μέση ένταση φωτισµού στο έδαφος Eav ≥ 20lux 
 Ολική οµοιοµορφία στο έδαφος Emin/Eav ≥ 0,6 
 
Μαζί µε τις µελέτες θα πρέπει να δοθεί και το αρχείο .ldt ή .ies του φωτιστικού.  
 
Τεχνική προδιαγραφή ιστού ύψους 4µ  
Ιστός κωνικής κυκλικής διατοµής συνεχώς µεταβαλλόµενης, αποτελούµενος από τον κορµό και το 
έλασµα της βάσεως µε κατάλληλη διαµόρφωση στη κορυφή του για την υποδοχή του βραχίονα 
στήριξης του φωτιστικού σώµατος και θύρας επίσκεψης.  
Ο κορµός του ιστού θα αποτελείται από ένα µοναδιαίο τεµάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) κυκλικής 
διατοµής από χαλύβδινο έλασµα 3 χιλ. ποιότητας S235JR (St 37.2) .  
Ύψος από το έδαφος 4000mm 
∆ιάµετρος βάσης 100mm 
∆ιάµετρος κορυφής 60mm 
Η διαµήκης ραφή θα είναι ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή, µε συνεχή ηλεκτρο-συγκόλληση σε 

λοξοτοµηµένα ελάσµατα σύµφωνα µε τους κανονισµούς.  
Ο ιστός δεν είναι απαραίτητο να φέρει θυρίδα, αλλά αν φέρει θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 60cm 
από τη βάση του. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν θα απαιτείται ειδική ενίσχυση του 
ιστού. Η θυρίδα θα κλείνει µε κατάλληλο πορτάκι από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο. Η στερέωση του θα 
γίνεται µε ειδικά τεµάχια που δεν εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα 
και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του. 72  
 
Το έλασµα της βάσης του ιστού θα έχει µέγιστες διαστάσεις 350 x 350 x 12mm και θα είναι 
κατασκευασµένο από υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 17100) µε πιστοποίηση κατά DIN 
50049/2.2. Θα φέρει 4 οπές για τη τοποθέτηση των αγκυρίων µε απόσταση 250mm.  

Στο κέντρο του θα φέρει οπή Φ105mm για τη συγκόλληση του κορµού, η οποία θα εκτελείται από 
συγκολλητές πιστοποιηµένους κατά ΕΝ 287.  
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Οι ιστοί µετά τη συγκόλληση θα γαλβανίζονται εν θερµώ κατά ISO 1461 (HotDipGalvanizing) εσωτερικά 
και εξωτερικά.  
Οι τέσσερις (4) κοχλίες αγκύρωσης του ιστού θα πακτώνονται σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα µε 
ελάχιστο µήκος µέσα στη βάση ίσο προς 400mm. Θα καταλήγουν σε σπείρωµα Μ16 στο πάνω τους 
άκρο (έξω από τη βάση) σε µήκος 150mm καλά επεξεργασµένο.  
Οι ιστοί θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευµένο εργαστήριο ότι είναι 
κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 40-5 και το εργοστάσιο κατασκευής τους θα 
πρέπει να έχει ISO 9001. 
 
ΑΤ 3.21     Κατασκευή και Εγκατάσταση σχάρας δένδρου 
 
Για την κατασκευή και εγκατάσταση σχάρας δένδρων. Η σχάρα δένδρων θα τοποθετηθεί στους λάκκους 
φύτευσης των δένδρων. Εξ’ ολοκλήρου κατασκευή από χυτοσίδηρο. Προστατευτικό δέντρων από δύο 
κοµµάτια που ενώνονται. ∆οµικό πλαίσιο µε αγκύρια µεταξύ των κοµµατιών για καλύτερη εγκατάσταση.  

Ο εξοπλισµός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώµατος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 
τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

 
 

4. ∆ΑΠΕ∆Α 
 
Α.Τ  4.1  Κατασκευή υπόβασης για εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας 
 
Αφορά όλες τις απαραίτητες εργασίες που  θα πραγµατοποιηθούν για την εγκατάσταση υπόβασης η 
οποία θα  είναι κατασκευασµένη από σκυρόδεµα οπλισµένο πάχους 10εκ µε περιµετρικά σενάζια όπου 
απαιτείται. Θα εκτελεστούν χωµατουργικές εργασίες µικρής κλίµακας για οµαλοποίηση του εδάφους, ενώ 

θα κατασκευαστούν τσιµεντένια τοιχία αντιστήριξης όπου απαιτείται. Θα αποµακρυνθούν από τον 
εκάστοτε χώρο τα υφιστάµενα υλικά εδάφους (χαλίκι ή άµµος ή οπλισµένο σκυρόδεµα).   
 
 
ΑΤ 4.2  Εγκατάσταση πλακιδίων για δάπεδο ασφαλείας διαστάσεων 500Χ500Χ40 mm 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασµένο από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500x500mm και πάχους 
40mm. 
Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008, τουλάχιστον ίσο µε 
1400mm(±100mm). Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 

υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε 
φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακµές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεµένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές 
απορροής οµβρίων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαµορφωµένη 
κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Το δάπεδο θα τοποθετηθεί επάνω σε υποβάσεις από σκυρόδεµα στα σηµεία που θα υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία. Συγκεκριµένα, η υπόβαση σκυροδέµατος, θα είναι πάχους 100 – 120 mm περίπου, µε 
µονό πλέγµα (Τα 151), στο µέσον ή άνω µέρος της υπόβασης, χυτού επί τόπου, µε τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων υδάτων, µε κλίση 2%. Θα είναι κατασκευασµένη σε τέτοιο 
βάθος, ώστε µετά την εγκατάσταση του ελαστικού δαπέδου, να µην προκύπτει υψοµετρική διαφορά 

µεταξύ δαπέδου ασφαλείας και φυσικού εδάφους. Για το λόγο αυτό, η εργασία εκσκαφής για την 
εγκατάσταση του δαπέδου ασφαλείας θα είναι συνολικού βάθους 140mm.  
Η τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασµένη, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν ανωµαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εµφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου, 
µετά την εφαρµογή του.  
Σε ότι αφορά το σκυρόδεµα, περιλαµβάνονται η Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του 
έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. Το σκυρόδεµα θα 

χρησιµοποιηθεί για την πάκτωση των οργάνων παιδικής χαράς, την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας 
και του αστικού εξοπλισµού στο έδαφος. 
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Η εργασία επίσης περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου χαλύβδινου οπλισµού. 
Συγκεκριµένα: 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια 
οπλισµού. 
Επιπλέον περιλαµβάνονται η προµήθεια και τοποθέτηση των καλουπιών (ξυλοτύπου) για την υποδοχή 
και συµπύκνωση του σκυροδέµατος. Συγκεκριµένα: 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου ξυλείας κατάλληλης για ξυλότυπο συνήθων χυτών 
µικροκατασκευών, διατοµής 10 εκ., διαµόρφωση σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση όπου 
πρόκειται να κατασκευαστεί η χυτή µικροκατασκευή µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του 
σύµφωνα µε τα σχέδια. 
 
Επάνω στην υπόβαση θα βιδωθεί ο υπό προµήθεια εξοπλισµός, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
κε εν συνεχεία θα γίνει η διάστρωση µε ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ασφαλείας ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008. Η εφαρµογή των δαπέδων ασφαλείας γίνεται µε ειδικούς 
πύρους, που συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια µεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέµατος µε ειδική 
κόλλα και µε κατανάλωση περίπου 0,5 kg/m2.  
 

 
ΑΤ 4.3Εγκατάσταση πλακιδίων για δάπεδο ασφαλείας διαστάσεων 500Χ500Χ50 mm 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασµένο από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500x500mm και πάχους 
50mm. 
Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008, τουλάχιστον ίσο µε 
1600mm(±100mm). Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 
υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε 
φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακµές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεµένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές 

απορροής οµβρίων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαµορφωµένη 
κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Το δάπεδο θα τοποθετηθεί επάνω σε υποβάσεις από σκυρόδεµα στα σηµεία που θα υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία. Συγκεκριµένα, η υπόβαση σκυροδέµατος, θα είναι πάχους 100 mm περίπου, µε µονό 
πλέγµα (Τα 151), στο µέσον ή άνω µέρος της υπόβασης, χυτού επί τόπου, µε τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων υδάτων, µε κλίση 2%. Θα είναι κατασκευασµένη σε τέτοιο 
βάθος, ώστε µετά την εγκατάσταση του ελαστικού δαπέδου, να µην προκύπτει υψοµετρική διαφορά 
µεταξύ δαπέδου ασφαλείας και φυσικού εδάφους. Για το λόγο αυτό, η εργασία εκσκαφής για την 
εγκατάσταση του δαπέδου ασφαλείας θα είναι συνολικού βάθους 150mm.  
Η τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασµένη, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν ανωµαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εµφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου, 
µετά την εφαρµογή του.  
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την 
διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα 
µε την µελέτη του έργου. Το σκυρόδεµα θα χρησιµοποιηθεί για την πάκτωση των οργάνων παιδικής 
χαράς, την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας και του αστικού εξοπλισµού στο έδαφος. 
Σε ότι αφορά το σκυρόδεµα, περιλαµβάνονται η Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του 
έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. Το σκυρόδεµα θα 
χρησιµοποιηθεί για την πάκτωση των οργάνων παιδικής χαράς, την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας 
και του αστικού εξοπλισµού στο έδαφος. 
Η εργασία επίσης περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου χαλύβδινου οπλισµού. 
Συγκεκριµένα: 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια 
οπλισµού. 
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Επιπλέον περιλαµβάνονται η προµήθεια και τοποθέτηση των καλουπιών (ξυλοτύπου) για την υποδοχή 
και συµπύκνωση του σκυροδέµατος. Συγκεκριµένα: 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου ξυλείας κατάλληλης για ξυλότυπο συνήθων χυτών 
µικροκατασκευών, διατοµής 10 εκ., διαµόρφωση σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση όπου 
πρόκειται να κατασκευαστεί η χυτή µικροκατασκευή µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του 
σύµφωνα µε τα σχέδια. 
 
Επάνω στην υπόβαση θα βιδωθεί ο υπό προµήθεια εξοπλισµός, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
κε εν συνεχεία θα γίνει η διάστρωση µε ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ασφαλείας ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008. Η εφαρµογή των δαπέδων ασφαλείας γίνεται µε ειδικούς 
πύρους, που συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια µεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέµατος µε ειδική 
κόλλα και µε κατανάλωση περίπου 0,5 kg/m2. 
 
 
ΑΤ 4.4  Εγκατάσταση πλακιδίων για δάπεδο ασφαλείας διαστάσεων 500Χ500Χ60 mm 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασµένο από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500x500mm και πάχους 
60mm. 
Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008, τουλάχιστον ίσο µε 

1800mm(±100mm). Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 
υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε 
φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακµές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεµένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές 
απορροής οµβρίων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαµορφωµένη 
κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Το δάπεδο θα τοποθετηθεί επάνω σε υποβάσεις από σκυρόδεµα στα σηµεία που θα υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία. Συγκεκριµένα, η υπόβαση σκυροδέµατος, θα είναι πάχους 100 mm περίπου, µε µονό 
πλέγµα (Τα 151), στο µέσον ή άνω µέρος της υπόβασης, χυτού επί τόπου, µε τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων υδάτων, µε κλίση 2%. Θα είναι κατασκευασµένη σε τέτοιο 

βάθος, ώστε µετά την εγκατάσταση του ελαστικού δαπέδου, να µην προκύπτει υψοµετρική διαφορά 
µεταξύ δαπέδου ασφαλείας και φυσικού εδάφους. Για το λόγο αυτό, η εργασία εκσκαφής για την 
εγκατάσταση του δαπέδου ασφαλείας θα είναι συνολικού βάθους 150mm.  
Η τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασµένη, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν ανωµαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εµφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου, 
µετά την εφαρµογή του.  
Σε ότι αφορά το σκυρόδεµα, περιλαµβάνονται η Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του 
έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την 

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. Το σκυρόδεµα θα 
χρησιµοποιηθεί για την πάκτωση των οργάνων παιδικής χαράς, την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας 
και του αστικού εξοπλισµού στο έδαφος. 
Η εργασία επίσης περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου χαλύβδινου οπλισµού. 
Συγκεκριµένα: 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια 
οπλισµού. 
Επιπλέον περιλαµβάνονται η προµήθεια και τοποθέτηση των καλουπιών (ξυλοτύπου) για την υποδοχή 
και συµπύκνωση του σκυροδέµατος. Συγκεκριµένα: 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου ξυλείας κατάλληλης για ξυλότυπο συνήθων χυτών 
µικροκατασκευών, διατοµής 10 εκ., διαµόρφωση σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση όπου 
πρόκειται να κατασκευαστεί η χυτή µικροκατασκευή µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του 
σύµφωνα µε τα σχέδια. 
 
Επάνω στην υπόβαση θα βιδωθεί ο υπό προµήθεια εξοπλισµός, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
κε εν συνεχεία θα γίνει η διάστρωση µε ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ασφαλείας ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008. Η εφαρµογή των δαπέδων ασφαλείας γίνεται µε ειδικούς 
πύρους, που συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια µεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέµατος µε ειδική 
κόλλα και µε κατανάλωση περίπου 0,5 kg/m2. 
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ΑΤ 4.5   Εγκατάσταση πλακιδίων για δάπεδο ασφαλείας διαστάσεων 500Χ500Χ70 mm 
 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασµένο από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500x500mm και πάχους 
70mm. 
Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008, τουλάχιστον ίσο µε 
2100mm(±100mm). Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 
υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε 
φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακµές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεµένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές 
απορροής οµβρίων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαµορφωµένη 
κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Το δάπεδο θα τοποθετηθεί επάνω σε υποβάσεις από σκυρόδεµα στα σηµεία που θα υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία. Συγκεκριµένα, η υπόβαση σκυροδέµατος, θα είναι πάχους 100 mm περίπου, µε µονό 
πλέγµα (Τα 151), στο µέσον ή άνω µέρος της υπόβασης, χυτού επί τόπου, µε τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων υδάτων, µε κλίση 2%. Θα είναι κατασκευασµένη σε τέτοιο 
βάθος, ώστε µετά την εγκατάσταση του ελαστικού δαπέδου, να µην προκύπτει υψοµετρική διαφορά 
µεταξύ δαπέδου ασφαλείας και φυσικού εδάφους. Για το λόγο αυτό, η εργασία εκσκαφής για την 

εγκατάσταση του δαπέδου ασφαλείας θα είναι συνολικού βάθους 150mm.  
Η τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασµένη, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν ανωµαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εµφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου, 
µετά την εφαρµογή του.  
Σε ότι αφορά το σκυρόδεµα, περιλαµβάνονται η Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του 
έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. Το σκυρόδεµα θα 

χρησιµοποιηθεί για την πάκτωση των οργάνων παιδικής χαράς, την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας 
και του αστικού εξοπλισµού στο έδαφος. 
Η εργασία επίσης περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου χαλύβδινου οπλισµού. 
Συγκεκριµένα: 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια 
οπλισµού. 
Επιπλέον περιλαµβάνονται η προµήθεια και τοποθέτηση των καλουπιών (ξυλοτύπου) για την υποδοχή 
και συµπύκνωση του σκυροδέµατος. Συγκεκριµένα: 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου ξυλείας κατάλληλης για ξυλότυπο συνήθων χυτών 
µικροκατασκευών, διατοµής 10 εκ., διαµόρφωση σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση όπου 
πρόκειται να κατασκευαστεί η χυτή µικροκατασκευή µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του 
σύµφωνα µε τα σχέδια. 
 
Επάνω στην υπόβαση θα βιδωθεί ο υπό προµήθεια εξοπλισµός, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
κε εν συνεχεία θα γίνει η διάστρωση µε ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ασφαλείας ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008. Η εφαρµογή των δαπέδων ασφαλείας γίνεται µε ειδικούς 
πύρους, που συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια µεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέµατος µε ειδική 
κόλλα και µε κατανάλωση περίπου 0,5 kg/m2. 
 
ΑΤ 4.6   Εγκατάσταση πλακιδίων για δάπεδο ασφαλείας διαστάσεων 500Χ500Χ100 mm 
 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασµένο από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500x500mm και πάχους 
100mm. 
Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008, τουλάχιστον ίσο µε 
2200mm (±100mm). Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα 
έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε 
φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακµές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεµένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές 
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απορροής οµβρίων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαµορφωµένη 
κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Το δάπεδο θα τοποθετηθεί επάνω σε υποβάσεις από σκυρόδεµα στα σηµεία που θα υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία. Συγκεκριµένα, η υπόβαση σκυροδέµατος, θα είναι πάχους 100 mm περίπου, µε µονό 
πλέγµα (Τα 151), στο µέσον ή άνω µέρος της υπόβασης, χυτού επί τόπου, µε τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων υδάτων, µε κλίση 2%. Θα είναι κατασκευασµένη σε τέτοιο 
βάθος, ώστε µετά την εγκατάσταση του ελαστικού δαπέδου, να µην προκύπτει υψοµετρική διαφορά 
µεταξύ δαπέδου ασφαλείας και φυσικού εδάφους. Για το λόγο αυτό, η εργασία εκσκαφής για την 
εγκατάσταση του δαπέδου ασφαλείας θα είναι συνολικού βάθους 150mm.  
Η τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασµένη, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν ανωµαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εµφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου, 
µετά την εφαρµογή του.  
Σε ότι αφορά το σκυρόδεµα, περιλαµβάνονται η Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του 
έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. Το σκυρόδεµα θα 
χρησιµοποιηθεί για την πάκτωση των οργάνων παιδικής χαράς, την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας 
και του αστικού εξοπλισµού στο έδαφος. 

Η εργασία επίσης περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου χαλύβδινου οπλισµού. 
Συγκεκριµένα: 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια 
οπλισµού. 
Επιπλέον περιλαµβάνονται η προµήθεια και τοποθέτηση των καλουπιών (ξυλοτύπου) για την υποδοχή 
και συµπύκνωση του σκυροδέµατος. Συγκεκριµένα: 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου ξυλείας κατάλληλης για ξυλότυπο συνήθων χυτών 

µικροκατασκευών, διατοµής 10 εκ., διαµόρφωση σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση όπου 
πρόκειται να κατασκευαστεί η χυτή µικροκατασκευή µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του 
σύµφωνα µε τα σχέδια. 
 
Επάνω στην υπόβαση θα βιδωθεί ο υπό προµήθεια εξοπλισµός, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
κε εν συνεχεία θα γίνει η διάστρωση µε ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ασφαλείας ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008. Η εφαρµογή των δαπέδων ασφαλείας γίνεται µε ειδικούς 
πύρους, που συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια µεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέµατος µε ειδική 
κόλλα και µε κατανάλωση περίπου 0,5 kg/m2. 
 
 
A.T. 4.7 Κατασκευή και Εγκατάσταση δαπέδου από µείγµα άµµου-ψιλού χαλικιού 
 
Το δάπεδο απορρόφησης κραδασµών από άµµο µπορεί να προβλεφθεί για ανοικτέςπαιδικές χαρές για 
εγκαταστάσεις µε µέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης έως 3 m και µεβάθος του στρώµατος άµµου σε 
οποιοδήποτε σηµείο τουλάχιστον 0,40 m. 
Για την εκτέλεση δαπέδου απορρόφησης κραδασµών χρησιµοποιούνται οι εξής είδηάµµοι: 

1. Ψιλή άµµος – πλυµένη, χωρίς ακαθαρσίες ή σωµατίδια αργίλου, µε κλάσµα από 0,2 - 2,0 
χιλιοστά, 

2. Χονδρή άµµος/ψιλό χαλίκι – πλυµένο, µε κλάσµα από 0,2 - 8,0 χιλιοστά. Είναι αναγκαίο να 
εξασφαλίζεται καλή αποστράγγιση, έτσι ώστε να µπορεί να «αναπνέει» και να µην συγκρατεί 
υγρασία. Σε περιοχές µε αµµώδη ή ασβεστώδη εδάφη, όπως και σε χώρους µε κλίση είναι 
δυνατόν άµεσα να τοποθετεί η άµµος, ενώ στα αργιλώδη εδάφη, είναι επιθυµητό να 
οικοδοµηθεί κοίτη αποχέτευσης κάτω από το στρώµα άµµου. 

Στην πρόταση µας εµείς χρησιµοποιούµε άµµο της περίπτωσης 2. 
 
 
A.T. 4.8 Κατασκευή και εγκατάσταση ειδικού χωµάτινου δαπέδου   
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Κατασκευή ειδικού χωµάτινου δαπέδου στους χώρους των παιδικών χαρών, στο οποίο περιλαµβάνονται 
προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών και τις απαιτούµενες χωµατουργικές εργασίες για την έντεχνη και 
σωστή κατασκευή του. Συγκεκριµένα αποτελείται από: 
Θραυστό υλικό για διάστρωση, ισοπέδωση στις κατάλληλες στάθµες στους προβλεπόµενους χώρους, και 
συµπύκνωση αυτού (κατασκευή βάσεως πάχους 10 cm , σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές του 
υλικού) 
Υλικό 3Α, λευκό τσιµέντο, κατάλληλου χώµα, απαλλαγµένο από µπάζα κλπ (κατά περίπτωση και κατόπιν 
εγκρίσεως της επίβλεψης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και χώµα εκσκαφών του έργου µετά από καλό 
κοσκίνισµα), µεταφορά στον τόπο εργασίας και κοσκίνισµα. 
Ανάµιξη µε αναµικτήρα των θραυστών υλικών, χώµατος και τσιµέντου εν ξηρώ και στην συνέχεια 
πρόσθεση νερού (αναλογία µίγµατος: 3Α – 75%, άργιλος – 25% και 80kg/m3 τσιµέντου) 
∆ιάστρωση µε µηχανικό µέσον ή χειρονακτικά (τσουγκράνες) και συµπύκνωση µε ταυτόχρονη 
διαµόρφωση των απαιτούµενων κλίσεων (η συµπύκνωση αρχίζει από τα δύο άκρα για να δηµιουργηθεί 
µικρή καµπυλότητα στον άξονα του διαδρόµου και µέχρις ότου επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός 
συµπυκνώσεως (τουλάχιστον έως ότου ο τροχός του οδοστρωτήρα να µην αφήνει ίχνος στο πέρασµά 
του) 
Έλεγχος της τελικής επιφάνειας υψοµετρικά και στις θέσεις που υπολείπεται ή υπερέχει του 
προκαθοριζοµένου υψόµετρου θα γίνουν διορθώσεις, µε πρόσθεση ή αφαίρεση του υλικού 
∆ιαβροχή της επιφάνειας µε άφθονο νερό και ταυτόχρονη συµπύκνωση έτσι ώστε η τυχόν πλεονάζουσα 

παιπάλη, να ανέλθει στην επιφάνεια υπό µορφή πολτού. Μετά το στέγνωµα ακολουθεί σκούπισµα της 
τελικής επιφάνειας. 
 
Ο συγκεκριµένος τύπος δαπέδου επιλέγεται διότι: 

• Έχει µεγάλη θερµοχωρητικότητα και δεν εκπέµπει ακτινοβολία, µε αποτέλεσµα την µείωση της 
θερµοκρασίας τοπικά 

• Αποτελείται από φυσικά υλικά, οπότε και είναι φιλικό προς το περιβάλλον και οικείο προς τα 
παιδιά και τους επισκέπτες των παιδικών χαρών 

 
 

5.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
 
Α.Τ. 5.1     Πιστοποίηση παιδικής χαράς 
Η Πιστοποίηση  συµµόρφωσης της παιδικής χαράς,  όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. 
28492/2009 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και της εγκυκλίου 
µε αριθµό 44/2014 (Α.Π. : 30681/2014) και θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη και ενέργειες του 
αναδόχου της εν λόγω προµήθειας. 
Η συγκεκριµένη διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης και 
τονίζεται ότι πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισµού, της ορθής εγκατάστασής 
του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και 
των πιστοποιητικών συµµόρφωσης του εξοπλισµού καθώς και του κατασκευαστή µε τα ισχύοντα 

πρότυπα. 
 
 

6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 

6.1 Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 
Για την ανακατασκευή και επέκταση  του υπάρχοντος µινι γηπέδου ποδοσφαίρου σε γήπεδο 
ποδοσφαίρου 5Χ5 µε τελικές διαστάσεις 18,50 µ. Χ 34,00 µ., θα απαιτηθούν οι παρακάτω 
αναλυτικά αναφερόµενες εργασίες : 

• Αποξήλωση υπάρχοντος τάπητα γηπέδου µε ταυτόχρονη αποξήλωση µετά προσοχής 
των υπαρχόντων κυβόλιθων σε ασφαλές χώρο του ∆ήµου για µελλοντική χρήση, µε 
σκοπό την επέκταση των διαστάσεων για την κατασκευή του νέου γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5Χ5. Παράλληλα θα γίνει καθαρισµό-απόξεση της επιφάνειας που θα 
κατασκευασθεί η νέα υπόβαση για την τοποθέτηση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα. 
Όλα τα προϊόντα αποξήλωσης κλπ θα µαζευτούν , θα φορτωθούν και θα µεταφερθούν 
µε χρήση φορτηγού αυτοκινήτου σε επιτρεπόµενο χώρο απόθεσης. 
(Η εργασία αυτή περιλαµβάνεται στο άρθρο Α.Τ. 1.2 του παρόντος τεύχους) 
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• Αποξήλωση της υπάρχουσας µεταλλικής περίφραξης και ορθοστατών και αποκοµιδή 
και απόρριψη των προϊόντων καθαίρεσης µε φορτηγό αυτοκίνητο σε επιτρεπόµενο 
χώρος απόθεσης.  

• (Η εργασία αυτή περιλαµβάνεται στο άρθρο Α.Τ. 1.4 του παρόντος τεύχους) 
 

 
ΑΤ 6.1.1 Εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα 
 
Η εργασία εγκατάστασης νέου συνθετικού χλοοτάπητα περιλαµβάνει: 
 

• Τοπογραφική οριοθέτηση της θέσης του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5, µε χάραξη των νέων 
διαστάσεων. 

• Κατασκευή υπόβασης σε στρώσεις από θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ-Ο150 
συµπυκνωµένου πάχους 3-5 εκ. και από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 πάχους 8-10 εκ. µε 
χρήση δοµικού χαλύβδινου πλέγµατος B500C και ξυλότυπων χυτών µικροκατασκευών, µαζί µε 
την απαραίτητη διαµόρφωση  των απαραίτητων κλίσεων για την αποστράγγιση, µε ικανοποίηση 
της ελάχιστης υδροπερατότητας  της επιφάνειας χρήσης του γηπέδου. 

• Επίστρωση µε συνθετικό χλοοτάπητα από ίνες πολυαιθυλενίου, πληρούντος τις απαιτήσεις των 
σχετικών Κανονισµών και Προδιαγραφών και εργοστασιακών ελέγχων της FIFA 
(FIFAQUALITYTURF, FIFAPREFERREDPRODUCER) και ελαχίστου πάχους 50 mm. Ο τεχνητός 
χλοοτάπητας θα είναι από ίνες τύπου monofillament σε πάχος 50 χιλ. Η βάση του θα 
αποτελείται από latex πάχους 2 χιλ, υδατοπερατό µε δυνατότητα αποστράγγισης, θα είναι 
ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες και στις καιρικές συνθήκες, ώστε να χρησιµοποιείται κάτω 
από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (π.χ. θερµοκρασία 0 – 40οC, ύψος βροχόπτωσης 10 mm 
σε διάρκεια 2 ωρών ή 20 mm ηµερησίως) ενώ η διάρκεια ζωής του  υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη 
και να µην απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Θα είναι συνολικού βάρους τουλάχιστον 2.200 gr/m2, 
χρωµατισµού πράσινου, και θα επικολληθεί µε χρήση ειδικής πολυουρεθανικής κόλλας δύο 
συστατικών επί λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού υποστρώµατος. Τα κοµµάτια του 
χλοοτάπητα θα τοποθετούνται εγκάρσια του διαµήκη άξονα του γηπέδου και θα πρέπει να 
απλώνονται και να τεντώνονται µε ειδικά εργαλεία, ώστε  να µην υπάρχουν ανωµαλίες ή 
‘’σκαλοπάτια’’ στον αγωνιστικό χώρο και ιδιαίτερα στις ενώσεις αυτών. Ο τάπητας γεµίζεται µε 

χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρικής διαβάθµισης 0,5-0,8 χιλ. σε ποσότητα 20 kg/m2 και µε µαύρους 
κόκκους καουτσούκ SBR κοκκοµετρικής διαβάθµισης 0,5-2,0 χιλ. σε ποσότητα 8 kg/m2. Ήτοι 
συνθετικός τάπητας, λωρίδες διαγραµµίσεως, ειδική κόλλα, χαλαζιακή άµµος, κόκκοι καουτσούκ 
και εργασία πλήρους κατασκευής. Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του, θα γίνει 
βούρτσισµα αυτού για την δηµιουργία επιφάνειας οµαλής µε άριστες αθλητικές 
αντικραδασµικές ιδιότητες. Η διαγράµµιση του αγωνιστικού χώρου σε λευκό ή κίτρινο χρώµα 
µε χάραξη καθοριζόµενη από τους ισχύοντες κανονισµούς του αθλήµατος, της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού  και των υπαρχουσών διαστάσεων του χώρου. 

 
ΑΤ 6.1.2 Εγκατάσταση νέας περίφραξης 
 
Κατασκευή νέας µεταλλικής περίφραξης εξωτερικής ύψους 3,50 µετ. αποτελούµενη από γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ2΄΄ µεσαίους και γωνιακούς, δικτυωτό πλέγµα πάχους 2,7 χιλ. 
και  ανοίγµατα 5Χ5 εκ. και το απαιτούµενο γαλβανισµένο σύρµα (ούγια) σύνδεσης πάχους 4 χιλ.  Στο 
πάνω µέρος οι κατακόρυφοι σιδηροσωλήνες συνδέονται µε τους οριζόντιους σιδηροσωλήνες µε 
γαλβανισµένες µούφες σύνδεσης µορφής ΄΄Τ΄΄ ή διπλού ΄΄Τ΄΄ (στις γωνίες της περίφραξης) του 
εµπορίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιµο των ορθοστατών στο πάνω άκρο τους για την 
προστασία από τα νερά της βροχής. Κατά µήκος του πλέγµατος περνιέται σύρµα γαλβανισµένο (ουγιά) 
σε τέσσερις σειρές. Οι δύο µεταλλικές θύρες εισόδου του γηπέδου στις προβλεπόµενες θέσεις (είσοδος 
για µαθητές και κεντρική είσοδος) θα είναι κατασκευαστικά αντίστοιχα µε την περίφραξη (από 
σιδηροσωλήνες και πλέγµα), µονόφυλλες, ύψους 2,00 - 2,20 µετ. µε πλάτος 1,20 µετ. και 3,00 µετ. 
αντίστοιχα και όλες θα έχουν χιαστή ενισχύσεις. Για όλη την κατασκευή περιλαµβάνεται η προµήθεια 
όλων των απαιτούµενων υλικών και µικρουλικών κατασκευής, σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης 
(σιδηροσωλήνες, δικτυωτό πλέγµα, σιδερένιες λάµες, γαλβανισµένο σύρµα, κοχλίες σύνδεσης, υλικά 
ηλεκτροσυγκόλλησης, κλπ) η µεταφορά τους στον τόπο του έργου και η πλήρης εργασία κατασκευής 
της περίφραξης ( σκελετός από σιδηροσωλήνες, τοποθέτηση του δικτυωτού πλέγµατος και  του 
γαλβανισµένου σύρµατος (ουγιά) σε τέσσερις (4) σειρές, κατασκευή των δύο θυρών και γενικά 
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οποιαδήποτε άλλη εργασία για την πλήρη κατασκευή της περίφραξης σύµφωνα µε την τεχνική για την 
σωστή ολοκλήρωση της εργασίας.  

 

ΑΤ 6.1.3 Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού κατάλληλου για γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 
 
Η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου 5Χ5 θα αποτελείται από τέσσερεις (4) σιδηροϊστούς  ύψους 
9 µετ. έκαστος και διατοµής σχήµατος κανονικού εξαγώνου από έλασµα πάχους 5 mm. Η πλευρά του 
εξαγώνου παρά την βάση του σιδηροϊστού πρέπει να έχει µήκος 11.4 εκ. και η πλευρά παρά την κορυφή 
6 εκ. Ο κορµός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0.60Χ0.60m πάχους 
20mm, καλά ηλεκτροσυγκολληµένη σε αυτόν και θα φέρει ενισχυτικά πτερύγια στηρίξεως  σχήµατος 
ορθογωνίου τριγώνου. Η πλάκα εδράσεως πρέπει να φέρει ανάλογη κεντρική οπή για τη διέλευση του 

υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσαρες (4) οπές διαµέτρου εκάστης 1". Ο σιδηροϊστός θα συνοδεύεται 
από µία βάση αγκυρώσεως αποτελούµενη από τέσσερεις  (4) ήλους  η κάθε µία  έχοντος µήκος 1.00 µ. 
και διάµετρο 1" και καταλήγοντας σε σπείρωµα επί µήκους 0.20 µ. καλώς επεξεργασµένο. Οι τέσσερεις 
(4) ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες επάνω σ' αυτούς γωνίες 
30/30/3 χιλ. σε σχήµα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί προ του σπειρώµατος αυτών, προς 
αποφυγήν µετακινήσεως των κατά την ενσωµάτωσή τους µέσα στη βάση από σκυρόδεµα. Ο ιστός θα 
φέρει σε απόσταση 0,80  – 1,00 µετ. από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου, πού 
θα κλείνει µε κατάλληλο θυρίδα από λαµαρίνα πάχους 6 χιλ. Ο ιστός µετά από την σχετική προεργασία 
δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισµό και λοιπές εργασίες για να µην διακρίνονται τα σηµεία ραφής του, 
θα βαφεί µε δύο στρώσεις αντισκωρικής βαφής και δύο στρώσεις χρώµατος ντούκο ανθεκτικού στις 
καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσερεις (4) 
ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 1" 
για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθµιση αυτού, 
στερεωµένη µε σύσφιξη άνωθεν αυτής µε (2) περικόχλια σε κάθε θέση. Ο ιστός προς την βάση του,  θα 
φέρει ηλεκτροσυγκολληµένο σιδηροσωλήνα κατασκευασµένο από λαµαρίνα πάχους 6 χλστ. που θα 
προεκτείνεται ανάλογα µέσα στον ιστό για την τοποθέτηση και στερέωση επάνω σε αυτόν του 
βραχίονα. Ο ιστός θα εδραθεί και στερεωθεί πάνω σε ειδική βάση   από οπλισµένο σκυρόδεµα µε 
χυτοσιδηρό κάλλυµα για προστασία, η οποία θα φέρει στο κέντρο µία κατακόρυφη  οπή  και  µία 
πλευρική µε πλαστικό σωλήνα PVC Φ90 ή Φ75 για την προστασία, την εύκολη πρόσβαση σε περίπτωση 

βλάβη και διέλευση του  τροφοδοτικού καλωδίου του σιδηροιστού και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη 
βάση θα ενσωµατωθεί κλωβός  αγκυρώσεως  αποτελούµενος  από  γωνίες  και  ήλους. Σε κάθε 
σιδηροιστό θα τοποθετηθεί φωτιστικό σώµα (προβολέας) ατµών µίας λυχνίας HQI, υψηλής πιέσεως, 
ισχύος 400W, βραχίονος (χωρίς λυχνία), κατάλληλο  για συνεχή λειτουργία σε ύπαιθρο, µαζί µε τα 
µικροϋλικά για την εγκατάσταση του στο άκρο του βραχίονα, σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο. Για την 
σωστή λειτουργία του ηλεκτροφωτισµού θα απαιτηθεί η κατασκευή ενός ηλεκτρικού  πίλαρ 12 
αναχωρήσεων στην άκρη του γηπέδου µε κλείδωµα ασφαλείας, πλήρως εγκατεστηµένο µε τον 
ηλεκτρικό πίνακα από χαλυβδοέλασµα "Ντεκαπέ", προστασίας Ρ30, διαστάσεως 50Χ35cm µε τα όργανα 
αυτού (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) και µε τα στηρίγµατα οπών  εισόδου και εξόδου 
των ηλεκτρογραµµών,  ακροδεκτών, όλων των καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. 

µικροϋλικών και του χρωµατισµού των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα. Για την λειτουργία του 
ηλεκτροφωτισµού θα απαιτηθεί η διάνοιξη χαντακιών στο έδαφος για τις διελεύσεις των ηλεκτρικών 
καλωδιώσεων καθώς και όλες οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις για την σύνδεση των ιστών µε τους προβολείς, 
µε το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο κλπ., οι οποίες θα αποτελούνται από καλώδια τύπου ΝΥΥ τριπολικού 
διατοµής διατοµής 3Χ1.5 mm2 και 3Χ6 mm2 αντίστοιχα, αγωγό γυµνό χάλκινος πολύκλωνος, διατοµής 
16 mm2, γείωσης καθώς και πλαστικού σωλήνα από PVC κατάλληλης διαµέτρου για την διέλευση και 
προστασία των ηλεκτρικών καλωδίων στο έδαφος. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα 
συνοδεύονται από  τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά ποιότητας , εγγυήσεις, θα  φέρουν σήµανση CE 
σύµφωνα µε την Ε.Κ.  και θα πληρούν τις Εθνικές Προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους.  
 
ΑΤ 6.1.4 Εγκατάσταση νέων εστιών γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 
 
Η εγκατάσταση δύο µίνι εστιών ποδοσφαίρου 5Χ5 µε συνολικές διαστάσεις 1,00Χ3,00Χ2,00 µετ., θα 
αποτελείται από τους ορθοστάτες και τον οριζόντιο άξονα τα οποία είναι µεταλλικοί σωλήνες διατοµής 2" 
και έχουν σχήµα «Π» σε διαστάσεις 2 µ. κάθε ορθοστάτης  και 3 µ. ο οριζόντιος άξονας. Η οριζόντια 
δοκός στα δύο άκρα της συγκολλείται, ενώ στο πίσω µέρος της εστίας θα υπάρχει συγκολληµένος  
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σωλήνας διαµέτρου 1 " σε σχήµα " [ " για τη στήριξη του διχτυού ενώ στο πίσω µέρος του πλαισίου 
σχήµατος «Π» από σωλήνα 2",  ηλεκτροσυγκολλείται µασίφ σίδερο Φ 4-5 χιλ. που δηµιουργεί θηλιά µε 
διάκενο, για τη στήριξη του διχτυού. Τα δίχτυα της µίνι εστίας ποδοσφαίρου κατασκευάζονται από 
πολυαιθυλένιο  και θα είναι πλεχτά χρώµατος λευκού. Το ύψος του είναι 200 εκ., το µήκος του 300 εκ. 
και το πλάτος του είναι 100 εκ. Για την αντισκωριακή προστασία τους, τα µεταλλικά µέρη της εστίας θα 
εφαρµοσθεί ειδική επεξεργασία για να επιτευχθεί η απολαδοποίησή τους. Στη συνέχεια θα γίνει 
επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα θα βαφτούν µε  ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester. 
Όλα τα χρώµατα είναι µη τοξικά και σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  
 
ΑΤ 6.1.5 Εγκατάσταση νέων πάγκων αναπληρωµατικών γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 
 
Εγκατάσταση δύο πάγκων αναπληρωµατικών αθλητών, προπονητών κλπ  µε συνολικές διαστάσεις: 
µήκος  300 εκ., πλάτος 70 εκ. και ύψος 225 εκ. Ο σκελετός τους θα αποτελείται από ελάσµατα θερµής 
εξέλασης τετραγωνικής διατοµής 30Χ30, τα οποία θα έχουν κουρµπαριστεί και θα δένονται µεταξύ τους 
µε οριζόντια ελάσµατα θερµής εξέλασης. Ο πάγκος θα είναι επενδεδυµένος µε διάφανο πολυκαρβονικό 
φύλλο πάχους 5 χιλ. Τα καθίσµατα του πάγκου είναι οχτώ (8), µε πλάτη, κατασκευασµένα από 
πολυπροπυλένιο και έχουν διαστάσεις: ύψος 33 εκ., πλάτος 44 εκ. και βάθος 44 εκ. και θα έχουν 
υποβληθεί µε επιτυχία στις δοκιµές αντοχής και αναφλεκτικότητας και υπέρυθρων ακτινών σύµφωνα µε 
τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι πλαϊνές πλευρές του πάγκου θα καλύπτονται επίσης  µε διάφανο 
πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 5 χιλ. ενώ για την αντισκωριακή προστασία τους, τα µεταλλικά µέρη θα 
έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να επιτευχθεί η απολαδοποίησή τους. Στη συνέχεια θα γίνει 
επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα θα βαφτούν µε  ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester. 
Όλα τα χρώµατα είναι µη τοξικά και σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα µεταλλικά στοιχεία 
που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα είναι από χάλυβα 

θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο. 
 
ΑΤ 6.1.6 Επικάλυψη γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 µε δίχτυ προστασίας 
 
Τοποθέτηση προστατευτικού διχτυού πάχους 2 χιλ. και καρέ 11Χ11 εκ., χρώµατος επιλογής της 
Υπηρεσίας. Η εργασία περιλαµβάνει την τοποθέτηση διχτυού προστασίας για κάλυψη όλης της 

επιφάνειας του γηπέδου, και περιµετρική κάλυψη του γηπέδου σε ύψος 2,0 - 2,5 µέτρων πάνω από την 
νέα περίφραξη και επιπλέον περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κολώνων για τη 
στερέωση και ολοκληρωµένη τοποθέτηση του διχτυού. 
 

6.2 Ανακατασκευή γηπέδων καλαθοσφαίρισης 
 
ΑΤ 6.2.1 Ανακατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης (εντός ΠΧ Μακρυγιάννη) 
 
Για την αναδιαµόρφωση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

 
Αποξήλωση και αποµάκρυνση της υπάρχουσας περίφραξης, αποξήλωση και αποµάκρυνση της µίας εκ 
των δύο µπασκετών και αποξήλωση και επανατοποθέτηση της δεύτερης. Θα ακολουθήσει η εργασία 
απόξεσης , αποψίλωσης,(όπου απαιτείται)  και  καθαρισµού της υπάρχουσας επιφάνειας του δαπέδουαπό 
τα υπολείµµατα του παλαιού χρωµατισµού, ξένα σώµατα (απορρίµµατα, κλπ.) και αποµάκρυνση και 
µεταφορά αυτών σε επιτρεπόµενο χώρο. Επίσης θα αποµακρυνθούν τυχόν ξένα σώµατα όπως  
σκυρόδεµα ή άλλη επικάλυψη στα σηµεία που αυτά εµποδίζουν την σωστή διάστρωση του νέου 
ακρυλικού δαπέδου. Τέλος θα καθαριστεί όλη η επιφάνεια µε χειρωνακτική ή µηχανική υποβοήθηση (αν 
απαιτηθεί), µε σκοπό την αποµάκρυνση κάθε ξένου σώµατος καθώς και την απόλυτη ισοπέδωσή της 
χωρίς να υπάρχουν ΄΄ανωµαλίες΄΄ και θα ακολουθήσει έκπλυσή της µε νερό υπό πίεση.     
Μετά την παραπάνω διεργασία,  θα τοποθετηθεί µε ειδικά ρολά το ακρυλικό χρώµα ειδικής σύνθεσης, 
κατάλληλο για την βαφή γηπέδων µπάσκετ στην επιθυµητή απόχρωση, το οποίο αντέχει στον ήλιο ενώ 
παράλληλα προσδίδει χαµηλή ολισθηρότητα και καλύτερη ορατότητα της µπάλας. Εχει άριστη ικανότητα 
πρόσφυσης, είναι ταχυστέγνωτο και αντέχει στην φθορά, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Η 
εφαρµογή του θα γίνει σε επιφάνεια καθαρή, χωρίς σκόνη, λιπαρές ουσίες, σαθρά σηµεία κτλ. και 
απολύτως στεγνή. Λόγω της ανοµοιόµορφης απορροφητικότητα της επιφάνεια αλλά και για καλύτερη 
εφαρµογή και πρόσφυση του νέου ακρυλικού χρώµατος, θα πρέπει να εφαρµοσθεί στρώση µε αστάρι 
διαλύτου απευθείας ή αραιωµένο 5% µε νερό. Η παράδοση προς χρήση του γηπέδου, γίνεται µετά την 
πάροδο 5-7 ηµερών. Κατόπιν θα γίνει νέα γραµµογράφηση της τελικής επιφάνειας µε υλικό ενός 
συστατικού από ακρυλικές ρητίνες µε βάση το νερό. ανθεκτικό στη φθορά, µε αντοχή στις καιρικές 
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συνθήκες, σύµφωνα µε τις διεθνείς  προδιαγραφές από χρώµατα συµβατά µε το δάπεδο και ανθεκτικό 
στην υπεριώδη ακτινοβολία. Όλες οι γραµµές διαγράµµισης των περιοχών του γηπέδου θα είναι του 
ίδιου χρώµατος (κατά προτίµηση λευκού) πλάτους 5 εκ. Τέλος, θα επανατοποθετηθεί η µπασκέτα, 
εφόσον προηογηθεούν εργασίες συντήρησης αυτής. 
 
ΑΤ 6.2.2 Ανακατασκευή δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης (ΡΑΧΗ) 
 
Για την αναδιαµόρφωση του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 
 
Περιλαµβάνει την εργασία απόξεσης , αποψίλωσης,(όπου απαιτείται)  και  καθαρισµού της υπάρχουσας 
επιφάνειας του δαπέδουαπό τα υπολείµµατα του παλαιού χρωµατισµού, ξένα σώµατα (απορρίµµατα, 
κλπ.) και αποµάκρυνση και µεταφορά αυτών σε επιτρεπόµενο χώρο. Επίσης θα αποµακρυνθούν τυχόν 
ξένα σώµατα όπως  σκυρόδεµα ή άλλη επικάλυψη στα σηµεία που αυτά εµποδίζουν την σωστή 
διάστρωση του νέου ακρυλικού δαπέδου. Τέλος θα καθαριστεί όλη η επιφάνεια µε χειρωνακτική ή 
µηχανική υποβοήθηση (αν απαιτηθεί), µε σκοπό την αποµάκρυνση κάθε ξένου σώµατος καθώς και την 
απόλυτη ισοπέδωσή της χωρίς να υπάρχουν ΄΄ανωµαλίες΄΄ και θα ακολουθήσει έκπλυσή της µε νερό 
υπό πίεση.     
Μετά την παραπάνω διεργασία,  θα τοποθετηθεί µε ειδικά ρολά το ακρυλικό χρώµα ειδικής σύνθεσης, 
κατάλληλο για την βαφή γηπέδων µπάσκετ στην επιθυµητή απόχρωση, το οποίο αντέχει στον ήλιο ενώ 

παράλληλα προσδίδει χαµηλή ολισθηρότητα και καλύτερη ορατότητα της µπάλας. Εχει άριστη ικανότητα 
πρόσφυσης, είναι ταχυστέγνωτο και αντέχει στην φθορά, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Η 
εφαρµογή του θα γίνει σε επιφάνεια καθαρή, χωρίς σκόνη, λιπαρές ουσίες, σαθρά σηµεία κτλ. και 
απολύτως στεγνή. Λόγω της ανοµοιόµορφης απορροφητικότητα της επιφάνεια αλλά και για καλύτερη 
εφαρµογή και πρόσφυση του νέου ακρυλικού χρώµατος, θα πρέπει να εφαρµοσθεί στρώση µε αστάρι 
διαλύτου απευθείας ή αραιωµένο 5% µε νερό. Η παράδοση προς χρήση του γηπέδου, γίνεται µετά την 
πάροδο 5-7 ηµερών. Κατόπιν θα γίνει νέα γραµµογράφηση της τελικής επιφάνειας µε υλικό ενός 
συστατικού από ακρυλικές ρητίνες µε βάση το νερό. ανθεκτικό στη φθορά, µε αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες, σύµφωνα µε τις διεθνείς  προδιαγραφές από χρώµατα συµβατά µε το δάπεδο και ανθεκτικό 

στην υπεριώδη ακτινοβολία. Όλες οι γραµµές διαγράµµισης των περιοχών του γηπέδου θα είναι του 
ίδιου χρώµατος (κατά προτίµηση λευκού) πλάτους 5 εκ. Τέλος, θα επανατοποθετηθεί η µπασκέτα, 
εφόσον προηογηθεούν εργασίες συντήρησης αυτής. 
 
 

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
 

ΑΤ 7.1   Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών 
Καθαρισµός επιφανειών προς φύτευση, συγκέντρωση  και αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων κάθε 
άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε 

οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας 
του εδάφους για την φύτευση φυτών. 
Προµήθεια επί τόπου του έργου και ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον 
έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουµικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε 
µέσο. Τα βελτιωτικά θα προµηθεύονται σε σφραγισµένη συσκευασία, µε αναγραφή της εγγυηµένης 
σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούµο. 
 
Α.Τ.  7.2Προµήθεια, τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος 
 
Προµήθεια, τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την 
µελέτη για τις ανάγκες εγκατάστασης φυτών και χλοοτάπητα..  Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, 

επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 70 % και κατά 
το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm 
και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών 
 
Α.Τ.  7.3 Μεταφύτευση µεγάλων δέντρων  
 
Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων µηχανηµάτων, 
επένδυση της µπάλας χώµατος όγκου 151 - 300 lt µε κατάλληλα υλικά, φόρτωση και µεταφορά στον 
νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε 
την κόµη του και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του 
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λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη 
µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

 
ΑΤ 7.4 – 7.12ΕγκατάστασηΦυτών (διάνοιξη λάκκου, φύτευση, στήριξη) 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΩΝ 
Τα φυτά πρέπει να είναι αναπτυγµένα σωστά στο φυτώριο ώστε να έχουν τα ποιοτικά και µορφολογικά 
χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και επιβίωση τους. Ως εκ τούτου θα ελεγχθούν ατέλειες 
της ρίζας (όπως οι ρίζες περικυκλώνουν στενά τον κορµό και την περιφέρεια της µπάλας, τα φυτά είναι 
πολύ βαθιά στη γλάστρα, η ριζόµπαλα είναι χαλαρή και σπάει όταν εξάγεται από το φυτοδοχείο, η 
ριζόµπαλα βρίσκεται στην επιφάνεια, κύριες ρίζες που έχουν αναπτυχθεί έξω από την γλάστρα, πολύ 
µικρή ριζόµπαλα, ζιζάνια στην ριζόµπαλα). 
Πασσάλωση των δένδρων για την στερέωσή τους. Οι πάσσαλοι πρέπει να στερεώνονται καλά µέσα στο 
έδαφος, στο λάκκο του φυτού, προς την πλευρά των κρατούντων ανέµων, πριν αρχίσει η διαδικασία 
φύτευσης. 
Το δένδρο πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 10 cm από τον πάσσαλο και να στερεώνεται σταθερά 
πάνω σ' αυτόν, στα δύο τρίτα περίπου του ύψους του δένδρου, σε δύο σηµεία. 
Το υλικό πρόσδεσης πρέπει να είναι ανθεκτικό και σε µορφή ταινίας, ώστε να µην προκαλέσει γδάρσιµο 
ή τραυµατισµό του κορµού, να σταυρώνει ανάµεσα στον πάσσαλο και στο δένδρο και να στερεώνεται 
γερά στο καθορισµένο ύψος.  
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγχει την ποιότητα των φυτών και των προδιαγραφών της 
παρούσης ώστε να φυτά που θα προσκοµιστούν να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία 
έχει δικαίωµα να απορρίψει όποια φυτά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι µόνος 
αρµόδιος για την αποδοχή του φυτικού υλικού. Κατά την µεταφορά θα πρέπει να γίνουν όλοι οι 
χειρισµοί ώστε τα φυτά να µην υποστούν ζηµιές. 

Ως χώρος παράδοσης ορίζεται ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας σε κατά τόπον σηµεία όπως υποδειχθεί από 
την Υπηρεσία. 
Τέλος, η πασσάλωση των δένδρων για την στερέωσή τους. Οι πάσσαλοι πρέπει να στερεώνονται καλά 
µέσα στο έδαφος, στο λάκκο του φυτού, προς την πλευρά των κρατούντων ανέµων, πριν αρχίσει η 
διαδικασία φύτευσης. 
Το δένδρο πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 10 cm από τον πάσσαλο και να στερεώνεται σταθερά 
πάνω σ' αυτόν, στα δύο τρίτα περίπου του ύψους του δένδρου, σε δύο σηµεία. 
Το υλικό πρόσδεσης πρέπει να είναι ανθεκτικό και σε µορφή ταινίας, ώστε να µην προκαλέσει γδάρσιµο 
ή τραυµατισµό του κορµού, να σταυρώνει ανάµεσα στον πάσσαλο και στο δένδρο και να στερεώνεται 

γερά στο καθορισµένο ύψος.  
 
ΛΙΣΤΑ ΦΥΤΩΝ 
Τα φυτά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και εµφάνισης και να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές. 
 
 
ΑΤ 7.4Εγκατάσταση δένδρων τύπου Α (διάνοιξη λάκκου,φύτευση,στήριξη) 
 
 Ενδεικτικά είδη:  

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΕΝ∆ΡΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΨΟΣ ΠΕΡ. ΚΟΡΜΟΥ 

Προύνος Pisardii Prunuscerasifera Pisardii 

1,50 – 2,00 Μ 
 

10 – 12 ΕΚ 
 

Ροδιά Punica Granatum 

Χαρουπιά Ceratonia siliqua 

Κυπαρίσσι Αριζόνα Cupressus Arizonica 
Κουτσουπιά Cercis siliquastrum 
Κυπαρίσσι κοινό Cupressus sempervirens 
Κατάλπα Catalpa bignonioides 
Μανώλια Magnolia grandiflora 
Ακακία Κων/πόλεως Albizia julibrissin 
Μουριά άκαρπη Morus platanifolia 
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Τζιτζιφιά Elaiagnus anguistifolia 
Ακακία Μιµόζα Acacia decurensvar.dealbata 
Μελια Melia azedarach 
 
 
ΑΤ 7.5Εγκατάσταση δένδρων τύπου B (διάνοιξη λάκκου,φύτευση,στήριξη) 
 
 Ενδεικτικά είδη:  

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΕΝ∆ΡΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΨΟΣ ΠΕΡ. ΚΟΡΜΟΥ 

Ψευδοπιπεριά Schinus molle 

2,00 – 2,50 Μ 14 – 16 ΕΚ 

Ροδιά Punica Granatum 

Χαρουπιά Ceratonia siliqua 

Κυπαρίσσι Αριζόνα Cupressus Arizonica 
Κουτσουπιά Cercis siliquastrum 
Κυπαρίσσι κοινό Cupressus sempervirens 
Κατάλπα Catalpa bignonioides 
Μανώλια Magnolia grandiflora 
Ψευδακακία Robinia pseudoacacia 
Πλατάνι Platanus acerifolia 
Αριά Quercus ilex 
Ιπποκαστανιά Aesculus hippocastanum 
 
ΑΤ 7.6Εγκατάσταση θάµνων τύπου Α (διάνοιξη λάκκου,φύτευση,στήριξη) 
 
 Ενδεικτικά είδη:  

 

ΕΙ∆ΟΣ ΘΑΜΝΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 

Αγγελική µικρόφυλλη Pittosporum heterophyllum 

3 ΛΙΤΡΑ 

Αγγελική Pittosporum tobira 

Αρτεµίσια Artemisia 
Βερόνικα Veronica officinalis 
Βερονίκη νάνα Hebe franciscana 
Βιβούρνο lucidum Vivurnum lucidum 

Βιβούρνο κοινό Vivurnum 

∆άφνη Απόλλωνα Laurusnobilis 

∆εντρολίβανο έρπον Rosmarinusofficinalis prostratus 

Λαντάνα έρπουσα Lantana montevidensis 

Λαουροκέρασος Prunus laurocerasus 
Πικροδάφνη Nerium oleander 
Πυξάρι Buxus 

Τέυκριο  Teucrium 

Τέυκριο έρπων Teucrium 

Φωτίνια Photinia fraseri  

 
 
 
ΑΤ 7.7Εγκατάσταση θάµνων τύπου Β (διάνοιξη λάκκου,φύτευση,στήριξη) 
 

Ενδεικτικά είδη: 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΘΑΜΝΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 
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Αγγελική Pittosporum tobira 

5 ΛΙΤΡΑ 

Αγγελική µικρόφυλλη Pittosporum heterophyllum 

Αµπέλια Abelia 

Βιβούρνο lucidum Vivurnum lucidum 

∆άφνη Απόλλωνα Laurusnobilis 

Ευώνυµο Euonymus japonicus 

Λαουροκέρασος Prunus laurocerasus 
Μυρτιά νάνα Myrtus communis nana 

Πένστεµον Penstemon 

Πικροδάφνη Nerium oleander 
Τέυκριο  Teucrium 

Φωτίνια Photinia fraseri  

 
 
 
 
ΑΤ 7.8  Εγκατάσταση θάµνων τύπου Γ (διάνοιξη λάκκου,φύτευση,στήριξη) 
 

Ενδεικτικά είδη: 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΘΑΜΝΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 

Αγγελική µικρόφυλλη Pittosporum heterophyllum 7-9 ΛΙΤΡΑ 

Βεστρίτσια Westrigia fruticosa  
Βιβούρνο lucidum Vivurnum lucidum 

7-9 ΛΙΤΡΑ 

Βιβούρνο κοινό Vivurnum 

Γρεβιλλέα νάνα Grevillea nana 

∆άφνη Απόλλωνα Laurusnobilis 

Καλλιστήµονας Callistemon citrinus 
Λαουροκέρασος Prunus laurocerasus 
Λοροπέταλο Loropetalum chinesis 

Νιτίντα Lonicera nitida 

Πικροδάφνη Nerium oleander 
Πολύγαλα νάνο Polygala nana 

Σκίµµια Skimmia japonica 

Υπέρικο νάνο Hypericum perforatum 

Φωτίνια Photinia fraseri  

Φωτίνια νάνα Photinia fraseri nana 

Χόστα Hosta 

 
 
 
 
ΑΤ 7.9 Εγκατάσταση θάµνων τύπου ∆ (διάνοιξη λάκκου,φύτευση,στήριξη) 
 

Ενδεικτικά είδη: 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΘΑΜΝΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 

Βερβερίδα Berberis thunbergii 

12-15 ΛΙΤΡΑ 
 

Βιβούρνο lucidum Vivurnum lucidum 
Βουδλέια Buddleja davidii 
∆άφνη Απόλλωνα Laurusnobilis 
Ελαίαγνος Elaeagnus 
Ελαίαγνος πανασέ Elaegnus pungens limelighte 
Ιβίσκος Hibiscus 
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Καλλιστήµονας Callistemon citrinus 
Κόρνος Cornus alba sibirica 
Λιγούστρο Texanum Ligustrum Texanum 
Λιγουστρίνι Ligustrum ovalifolium aureum 
Λεπτόσπερµο Leptospermum scoparium 
Λαγκεστρέµια Lagkestroemia indica 
Μυρτιά Myrtus communis 
Ναντίνα Nandina domestica 
Πικροδάφνη Nerium oleander 
Σπειραία Spiraea japonica 
Σχίνος Pistacia 
Τεύκριο Teucrium 
Τσιντόνια Chaenomeles japonica 
Φωτίνια Photinia fraseri 
Φορσύθια Forsythiaintermedia 

Φόρµιο Phormium tenax 
 
 
 
 
ΑΤ 7.10 Εγκατάσταση θάµνων τύπου Ε (διάνοιξη λάκκου,φύτευση,στήριξη) 
 

Ενδεικτικά είδη: 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΘΑΜΝΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 

∆άφνη Απόλλωνα Laurusnobilis 

24 ΛΙΤΡΑ 
 

Αγριελιά Olea oleaster 
Βιβούρνο lucidum Vivurnum lucidum 
Κουµαριά Arbutus unedo 

Λαουροκέρασος Prunus laurocerasus 
Πικροδάφνη Nerium oleander 
Λιγούστρο Ligustrum japonicum 
Σχίνος Pistacia terebinthus 
 
 
ΑΤ 7.11 Εγκατάσταση ανθοφόρων φυτών τύπου Α (διάνοιξη λάκκου, φύτευση, στήριξη) 
 

Ενδεικτικά είδη: 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 

Βίγκα Vinca 

2 -3 ΛΙΤΡΑ 

Βερβένα Vervena 

Γκάουρα Gaura 

Γκαζάνια έρπουσα Gazania 

∆ιµορφοθήκη Osteospermun sp 

Ιµπάτιενς Impatiens 

Κονβόλβουλους Convolvulus 

Κίστος Cistus 

Λαντάνα έρπουσα Lantana 

Λαντάνα νάνα Lantana nana 

Νεπέτα Nepeta 

Φελίτσια Felicia amelloides 
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ΑΤ 7.12Εγκατάσταση ανθοφόρων φυτών τύπου Β (διάνοιξη λάκκου, φύτευση, στήριξη) 
 

Ενδεικτικά είδη: 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 

Αρµπαρόριζα Pelargonium graveolens 

2 -3 ΛΙΤΡΑ 
 

∆εντρολίβανο Rosmarinus officinalis 

∆εντρολίβανο έρπον 
Rosmarinusofficinalis 
prostratus 

Θυµάρι (διάφοροιτύποι) Thymus vulgaris 

Λεβάντα Lavandula 

Λεβαντίνη Santolina chamaecyparissus 

Ρίγανη Origanum vulgare 

Λουίζα Aloysia citrodora 

Ματζουράνα Origanum majorana 

Σάλβια (διάφορα είδη) Salvia officinallis 

∆υόσµος Mentha spicata 

Μέντα Mentha 

Α.Τ.  7.13   Πάσσαλοι για υποστύλωση δένδρων 
 
Οι πάσσαλοι υποστύλωσης δένδρων θα πρέπει να είναι από ξύλο καστανιάς, να είναι πελεκητοί και 
τελείως αποφλοιωµένοι, να έχουν δε περίπου ενιαίο πάχος (διάµετρο) σε όλο τοµήκος τους. 
Γενικά, οι πάσσαλοι θα έχουν ύψος 2,0 m και περίπου πάχος 4 έως 5 cm σε όλο το µήκος τους. Το κάτω 
µέρος κάθε πασσάλου και µέχρι ύψους 0,60 m θα είναι πισσαρισµένο µε παχύ στρώµα πίσσας. Οι 
πάσσαλοι θα εµπηγνύονται στο έδαφος σε βάθος 0,50 m. Το άνω τµήµα των πασσάλων, (πάνω από το 
πισσαρισµένο τµήµα), θα παραµένει απροστάτευτο. 

 
ΑΤ 7.14Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα 
 
Ο έτοιµος χλοοτάπητας αναπτύσσεται στο φυτώριο για τουλάχιστον έξι (6) µε δέκα(10) µήνες, είναι 
καλής ποιότητας, πυκνός, µε ζωηρό πράσινο χρώµα καιαπαλλαγµένος από µυκητολογικές και 
εντοµολογικές προσβολές καθώς και απόζιζάνια. 
Tο κάθε τµήµα του έτοιµου χλοοτάπητα κόβεται στο πρότυπο πλάτος της εταιρίαςκαι σε µήκος 
προβλεπόµενο από τη µελέτη .Η µέγιστη αποδεκτή απόκλιση από τις πρότυπες διαστάσεις είναι ± 1,25 
cm όσον αφορά στο πλάτος και ± 5% του µήκους. 

Το πάχος των τεµαχίων είναι οµοιόµορφα και µε πάχος τουλάχιστον 2 -2,5 cm (± 0,6cm) κατά την 
κοπή, ώστε να διατηρείται το πυκνό ριζικό σύστηµα. Σε αυτό το πάχοςδεν περιλαµβάνεται το πάχος της 
βλάστησης. 
Τα τεµάχια είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε να µπορούν να υποστηρίξουν το βάρος τους χωρίς να σκίζονται 
και χωρίς να µεταβάλλεται το σχήµα και το µέγεθος τους, ότανανασηκώνονται από τις δύο πάνω γωνίες 
του. 
Ο έτοιµος χλοοτάπητας δεν θα αποσπάται από το έδαφος όταν το ποσοστό υγρασίαςείναι υπερβολικά 
χαµηλό ή υψηλό, γιατί θα επηρεάσει δυσµενώς την επιβίωση του 
Αν το ποσοστό υγρασίας είναι τόσο χαµηλό, που να µην επιτρέπει τους χειρισµούςτου χλοοτάπητα 
(κοπή, δίπλωµα, φόρτωση και µεταφορά) χωρίς ανεπιθύµητασπασίµατα, πρέπει θα ποτίζεται µέχρι να 

υγρανθεί ο τάπητας έως το βάθος κοπής του 
Πριν την αποκοπή του από την αρχική του θέση, ο χλοοτάπητας πρέπει θακουρεύεται οµοιόµορφα σε 
ύψος 5-7 cm. ∆εν θα περιέχει ξηρούς βλαστούς ήυπολείµµατα βλαστών. 
∆εν έχει προσβολές από ασθένειες, νηµατώδεις και έντοµα εδάφους. Ο χλοοτάπηταςείναι καθαρός από 
τα ζιζάνια (αγρωστώδη ή πλατύφυλλα). 
O έτοιµος χλοοτάπητας κόβεται σε λωρίδες ή σε τετράγωνα και διανέµεται σεπαλέτες. 
 
Το αντικείµενο εγκατάστασης προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα περιλαµβάνει τα εξής: 
1.  Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 

20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 
2.  Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και οµοιόµορφη διάστρωση εµπλουτισµένης τύρφης, περλίτη, 

χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 10-12 cm 
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3.  Την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. 
4.  Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα. 
5.  Την προµήθεια, τη µεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, µε οποιοδήποτε µέσο, του 

έτοιµου χλοοτάπητα, ο οποίος θα είναι µίγµα σπόρων πόας και λίλιουµ. 
6.  Την λίπανση του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
7.  Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 

χλοοτάπητα. 
8.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µέσω του 

αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα 
φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή 
ανεπαρκές. 

 
ΑΤ 7.15   Κατασκευή βραχόκηπου µε καταρράκτη 
 
Στο τρίγωνο της εισόδου στο ∆ήµο (Ο.Τ. 141) θα κατασκευασθεί βραχόκηπος από φυσική πέτρα. Στην 
πρόσθεια πλευρά του βραχόκηπου θα κατασκευασθεί καταρράκτης , µε τα ίδια υλικά. Το ύψος του 
καταρράκτη θα είναι 1,5 µέτρο , σε σχήµα κωνικό και η βάση του θα έχει πλάτος 2 µέτρα. Στο σηµείο 
πτώσης του νερού θα σχηµατιστεί τεχνητή λεκάνη από τα ίδια υλικά (φυσική πέτρα), διαµέτρου 2,5 
µέτρα και µονωµένη µε ασφαλτική µεµβράνη πάχους 2mm.Οι πέτρες συγκολλούνται µεταξύ τους µε 

διογκωµένη πολυουρεθάνη.  
 
Στη συνέχεια θα σχηµατιστεί διαδροµή νερού µήκους 2-2,5 µέτρα, η οποία θα καταλήγει σε φρεάτιο 
βάθους 0,40 µέτρακαι διαµέτρου περίπου 0,40 µέτρα. Μέσα στο φρεάτιο θα υπάρχει αντλία µε κοπτήρες 
(για τα φύλλα που πέφτουν µέσα στη λεκάνη), ισχύος 1,5 HP, η οποία θα αναρροφά το νερό και µέσω 
σωλήνα πολυαιθυλενίου κατάλληλης διατοµής, θα το στέλνει πίσω στην κορυφή του καταρράκτη, 
ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο του νερού.  
Η λεκάνη πτώσης του νερού, καθώς και ο διαδροµή του νερού, θα καλυφθούν από κρόκκαλα, µε 
αποτέλεσµα µία πιο φυσική όψη του συνόλου της κατασκευής, αλλά και κάλυψη της µονωτικής 

µεµβράνης, για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα. Τέλος, για να αναδειχτεί η κατασκευή του 
βραχόκηπου, θα τοποθετηθούν δώδεκα (12) φωτιστικά τύπου LED,ανθυγρού τύπου, τόσο για το 
φωτισµό του καταρράκτη, όσο και της διαδροµής. 
 
Η υπόλοιπη επιφάνεια του βραχόκηπου ανάµεσα στα βράχια, θα καλυφθεί µε άριστης ποιότητας κήπιο 
χώµα, το οποίο, αφού εµπλουτισθεί µε οργανικές ουσίες (τύρφη,χούµο,κλπ), θα φυτευθεί µε διάφορα 
αρωµατικά φυτά, χαρακτηριστικά της χλωρίδας της χώρας µας (ρίγανη, λεβάντα, 
λεβαντίνη,δενδρολίβανο,φασκόµηλο, αρµπαρόριζα, θυµάρι,κλπ), πολυετή ανθόφυτα 
(γκαζάνια,διµορφοθήκη βίγκα,βερβένα,κλπ) διάφορα κωνοφόρα φυτά (γιουνίπερο, 
πεύκο,κυπαρρίσι,κλπ), ανθοφόρους θάµνους σε διάφορα σχήµατα και χρώµατα φυλλώµατος (πυξάρι, 
καλλιστήµονας,ελαίαγνος, αµπέλια, κύτισος, λαντάνα,κλπ). 
 
Σε εµφανές σηµείο προς τον κεντρικό δρόµο εισόδου, θα τοποθετηθεί πληροφοριακή πινακίδα (πλάκα), 
µε τα στοιχεία του ∆ήµου και ευχή καλωσορίσµατος στην πόλη. 
 
 

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 

ΑΤ  8.1- 8.7 Ανακατασκευή - επισκευή (και επέκταση) αυτόµατου αρδευτικού δικτύου στους 
επιλεχθέντες χώρους της µελέτης 
 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την ανακατασκευή, επισκευή και επέκταση του αυτόµατου αρδευτικού 
δικτύου που είναι απαραίτητο για την επιβίωση και διατήρηση τόσο της υπάρχουσας, όσο της νέας 
φύτεσης που θα εγκατασταθεί στους χώρους που προβλέπονται από τη µελέτη. Για την σωστή εκτέλεση 
των εργασιών θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά, τα οποία θα εγκατασταθούν από έµπειρο και 
καταρτισµένο προσωπικό. Επιπλέον, θα έχουν προηγηθεί  οι εξής εργασίες: 
 

• Εργασία καθαρισµού των χώρων, από επιφανειακά σκουπίδια, µεγάλες πέτρες, κ.λπ.  
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• Άνοιγµα χανδάκων για τους υπόγειους αγωγούς του δικτύου. Το χώµα που θα αφαιρεθεί θα 
τοποθετηθεί στο πλάι του χαντακιού και το χαντάκι θα καθαριστεί από αιχµηρά αντικείµενα και 

µεγάλες πέτρες. 

• Τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς νερού, διατοµής Φ32, εντός των χαντακιών αφού προηγουµένως 
απλωθούν, µε προσοχή ώστε να µην γίνουν «τσακίσµατα». Μετά την τοποθέτηση των αγωγών 
µέσα στο χαντάκι θα γίνεται σύνδεση µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα (ρακόρ, ταυ, γωνίες, 
συνδέσµους, µειωτές πίεσης, φρεάτια κ.λπ.). Τα σηµεία σύνδεσης µένουν ακάλυπτα για τον 
έλεγχο πιθανών διαρροών. Ακολουθεί δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. Τυχών διαρροές στο 
δίκτυο διορθώνονται και ακολουθεί επίχωση (από το υπάρχων χώµα )  και συµπίεση του εδάφους. 

• Σύστηµα αυτόµατης υπόγειας άρδευσης µε αυτορυθµιζόµενους σταλακτοφόρους σωλήνες 
τοποθετηµένους σε βάθος 8-10 εκατοστών από την επιφάνεια του εδάφους, σε απόσταση 30 
εκατοστών και απόσταση σταλάκτη κάθε 30 εκατοστά. Το σύστηµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί 
κυρίως στις περιοχές φύτευσης χλοοτάπητα, και για τα φυτά (θάµνους και δέντρα) που υπάρχουν 
στις περιοχές χλοοτάπητα. 

Με δεδοµένη την έκταση του χώρου που πρόκειται να αρδευτεί επιλέχθηκε αυτόµατο σύστηµα 
υπόγειας άρδευσης το οποίο: 

• Έχει τη δυνατότητα εξοικονόµησης νερού άρδευσης της τάξης 35-45% λόγω της 

µείωσης των απωλειών του νερού από  εξάτµιση ή απορροή. 
• Έχει χαµηλό κόστος ενέργειας. 
• ∆ίνει τη δυνατότητα άρδευσης οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας χωρίς να παρενοχλούνται οι 

επισκέπτες. 
• ∆εν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, όπως ισχυροί άνεµοι. 
• Είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών στο χώρο (κούρεµα χλοοτάπητα, κλάδεµα, κ.λ.π.) 

ακόµα και κατά την διάρκεια της άρδευσης. 
• Είναι 100% αντιβανδαλιστικό. 
• Εγγυάται οµοιοµορφία άρδευσης σε κάθε είδους έδαφος. Συντελεστής οµοιοµορφίας C.U. 

95% ακόµη και σε συνθήκες ανέµου. 
• Περιορίζει τις ασθένειες που οφείλονται στον συνδυασµό υψηλής θερµοκρασίας και 

επιφανειακού νερού.  

• Παρέχει τη δυνατότητα για υπόγεια λίπανση του φυτικού υλικού χωρίς την επαφή του 
ανθρώπου µε χηµικά. 

 

- Για την άρδευση των θάµνων µε σύστηµα υπόγειας άρδευσης  οι αυτορυθµιζόµενοι 

σταλακτοφόροι σωλήνες θα είναι τοποθετηµένοι σε  βάθος  ίσο µε το ύψος της ριζόµπαλας 
του φυτού , σε απόσταση 30 εκατοστών και απόσταση σταλάκτη κάθε 30 εκατοστά. 

- Για την άρδευση των δέντρων µε σύστηµα υπόγειας άρδευσης  οι αυτορυθµιζόµενοι 
σταλακτοφόροι σωλήνες θα είναι τοποθετηµένοι σε  βάθος  ίσο µε το ύψος της ριζόµπαλας 
του φυτού , σε απόσταση 30 εκατοστών και απόσταση σταλάκτη κάθε 30 εκατοστά 

 

• Η εγκατάσταση των σταλλακτηφόρων σωληνώσεων άρδευσης. Το άπλωµα των σωληνώσεων και 

η τοποθέτηση τους, θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι ζηµιές στο φυτικό υλικό. 
Θα τοποθετηθούν κοντά στη ρίζα του φυτού και ανάλογα µε το είδος του φυτού, θα µπουν και οι 
αντίστοιχοι σταλλάκτες, ονοµαστικής παροχής από 2 έως 8 λίτρα. 

• Σύστηµα αυτόµατης επιφανειακής  άρδευσης µε  σταλακτοφόρους σωλήνες Φ8 ,καφέ 

χρώµατος για τον Βραχόκηπο και για τα φυτά που βρίσκονται σε πεζοδρόµια. 

• Σύστηµα αυτόµατης επιφανειακής  άρδευσης µε  σταλακτοφόρους σωλήνες Φ16 ,καφέ 
χρώµατος για τα φυτά που βρίσκονται εκτός περιοχών χλοοτάπητα 

• Η εγκατάσταση Η/Β,οι οποίες αποτελούν µέρος του αυτοµατισµού του δικτύου άρδευσης και θα 
συνδέονται µε τον προγραµµατιστή άρδευσης για να µπορούν οι χώροι να χωρίζονται σε 
επιµέρους περιοχές ποτίσµατος, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα µε την πίεση και την ποσότητα 
του νερού. 
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• Η εγκατάσταση προγραµµατιστή άρδευσης κατάλληλου αριθµού στάσεων ανά πλατεία (ανάλογο 
µε το πλήθος την Η/Β), µέσω του οποίου θα γίνεται ο έλεγχος και ο προγραµµατισµός της 
άρδευσης. Μέσω του σωστού αυτοµατισµού θα µπορέσουµε να επιτύχουµε σηµαντική µείωση 
στην ποσότητα του νερού που απαιτείται για τον κάθε χώρο. 

• Η εγκατάσταση µεταλλικού  κιβώτιου προστασίας, στεγανού (πίλλαρ), στο οποίο θα εγκατασταθεί 

ο προγραµµατιστής άρδευσης για προστασία από τα καιρικά φαινόµενα και από βανδαλισµούς ή 
κλοπή. 

• Η τοποθέτηση και χρήση αντλίας λιπάνσεως, στις πλατείες Ειρήνης και ∆ηµοκρατίας, καθώς εκεί 
υπάρχει ο µεγαλύτερος όγκος φυτών.Με την αντλία επιτυγχάνεται σωστή χρήση της λίπανσης, µε 
απευθείας διάθεση στα φυτά και µείωση των ποσοτήτων του λιπάσµατος (χαµηλότερο κόστος 
συντήρησης) και των περιβαλλοντικών συνεπειών.  

• Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου, θα ακολουθήσει η 
δοκιµαστική άρδευση. Αυτή θα επιτρέψει τον έλεγχο των συνδέσεων και της σωστής λειτουργίας 
του δικτύου. Κατά την δοκιµαστική άρδευση θα γίνεται διαδοχικά ενεργοποίηση της κάθε 
ηλεκτροβάνας. Θα ελέγχεται η περιοχή άρδευσης για τυχόν διαρροές για τη σωστή πίεση 
λειτουργίας τη σωστή εφαρµογή του νερού άρδευσης και την αποκατάσταση τυχόν ελαττωµάτων 

• Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες ανακατασκευής - επισκευής και επέκτασης του 

αυτόµατου αρδευτικού δικτύου είναι: 

1. Aυτορυθµιζόµενος σταλακτοφόρος σωλήνας υπόγειας τοποθέτησης,µωβ ή 
παρόµοιου χρωµατος,φ17/30εκ/1,6λ\ω  
 
Ο σταλακτοφόρος  σωλήνας υπόγειας άρδευσης Φ17/30/1,6ΛΤΡ/ώρα πρέπει να  έχει τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

• Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ17, αυτορυθµιζόµενος µε 
παροχή 1,6 lt ανά σταλάκτη και µε ισαποχή 30εκ. ανά σταλάκτη, το πάχος τοιχώµατος 
θα είναι 1,2 χιλ. τουλάχιστον και θα είναι χρώµατος µωβ (ιώδες) ή άλλο παρόµοιο 
χρώµα. 

• Ο σταλάκτης θα είναι αυτορυθµιζόµενος µε πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Επίσης 

για να αποφύγουµε την αντίστροφη ροή  του  ακάθαρτου νερού από το εξωτερικό  
στο εσωτερικό  τµήµα του σταλάκτη κατά την διακοπή της άρδευσης ,ο σταλάκτης θα 
πρέπει να έχει αντισιφωνική διάταξη (ΑntiSympon), που θα αποτρέπει την είσοδο του 
νερού από το έξω στο εσωτερικό  τµήµα του. 

• Ο σταλάκτης ,πλέον των άλλων µερών του ,θα έχει χαλκό ,από κατασκευής, ώστε να  

προστατεύεται από την είσοδο των ριζών , χωρίς να χρειάζεται καµία χηµική 
υποστήριξη µε ριζοαπωθητικό ,από την είσοδο των ριζών στο εσωτερικό του ,εφόρου 
ζωής. 

• Θα  είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές εµφράξεις από τα 

άλατα. Το µήκος του λαβυρίνθου θα είναι  0,38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 
0,71χιλ.τουλάχιστον και το πλάτος του 1,22 χιλ ή µεγαλύτερο. 

• Ο σταλάκτης θα  είναι ενσωµατωµένος στο εσωτερικό επάνω µέρος  µόνο του σωλήνα 
ώστε να έχει καλύτερη συµπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτηµα κ.λ.π.). Επίσης, 
θα είναι αυτοκαθαριζόµενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωµα από κακή 
ποιότητα νερού και θα έχει ενσωµατωµένο φίλτρο 130 mm2 τουλάχιστον. 

• Η αυτορρύθµιση του σταλλάκτη θα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικής µεµβράνης 
κατασκευασµένης από Ε.Ρ.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στην συχνή χρήση 
λιπασµάτων. Ο σταλάκτης  θα έχει τη δυνατότητα να κλείνει. 

• Ο σωλήνας Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο 

σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
• Κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση. 

 

2. Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32,Φ25,Φ20,Φ16, 6 atm 

Ο σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32, 6 atmπρέπει να  έχει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 
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• Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 
9001 . 

• Θα έχει πάχος τοιχωµάτων  2,30mm τουλάχιστον και βάρος 208 gr/m τουλάχιστον.  
• Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.  
• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 

3. Σταλλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ8,  
ονοµαστικής παροχής 2lt/ώρα 

• Ο σταλακτοφόρος θα είναι Φ8 ,µε σταλάκτη κάθε 15ΕΚ.,µε παροχή 1,9 λτρ/ώρα. 
• Ο σταλάκτης ,θα είναι ενσωµατωµένος στο επάνω µέρος του σωλήνα. 
• Ο σταλακτοφόρος θα είναι καφέ χρώµατος. 
• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 

4. Φίλτρο δίσκων 1’’  

• Το φίλτρο δίσκων  θα είναι από πλαστικό, χρώµατος  µαύρου αποτελούµενο από τρία 
µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα και ιιι) το σώµα δίσκων. 

• Το σώµα δίσκων είναι 120 mesh .  Οι δίσκοι θα έχουν επιφάνεια 450Μ2 εκατοστά 
τουλάχιστον .Θα φέρει σπείρωµα 1”  για  παροχή έως 7Μ3/Η.  

• Θα  είναι κατασκευασµένο από ακετάλη  ,κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 10ΑΤΜ .   
• Θα έχει θέσεις  µανοµέτρων και µανόµετρα γλυκερίνης 6ατµ.στην είσοδο και την 

έξοδο. 
• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλισηποιότητας  ΙSO 

9001. 

5. Εξαεριστικά ½’’ 

• Η βαλβίδα  είναι πλαστική αποτελούµενη από 3 µέρη :  

Βάση , καπάκι και  διάφραγµα . 
• Η βαλβίδα θα  έχει σώµα µε σπείρωµα ½ ” NPT, µέγιστης πίεσης λειτουργίας 4ΑΤΜ 

και ελάχιστης πίεσης 0,5ΑΤΜ.. µε µέγιστη δυνατότητα απαγωγής αέρα 1,7 lit/sec.  
• Το σώµα και το κάλυµµα να είναι από υλικό NYLON REINFORCED W/FIBER GLASS, UV 

RESISTANCE. 
• Θα  τοποθετείται στο υψηλότερο  σηµείο της κάθε στάσης  κάθετα  µέσα σε φρεάτιο. 
• Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    

ISO 9001. 

6. Μειωτές πίεσης 1’’ , πιέσεως 1,5-3,5 atm 

• Ο ρυθµιστής  πιέσεως θα πρέπει να έχει πλαστικό  σώµα ,µε σπείρωµα  1”  θηλυκό, να 

είναι ρυθµιζόµενης πίεσης εξόδου από 1,5-10ΑΤΜ και παροχής µέχρι 7 Μ3/Η.  
• Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας µέχρι 10ΑΤΜ. 
• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 

7. Κλαπέ αντεπιστροφής ειδικού τύπου 1’’ 

• Το κλαπέ αντεπιστροφής   θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητες βαλβίδες 

αντεπιστροφής µε ελατήριο, και µία αυτόµατη βαλβίδα ανακούφισης που θα είναι 
τοποθετηµένη  µεταξύ των βαλβίδων αντεπιστροφής. Σε κανονική ροή, οι δύο 
βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι ανοιχτές και θα παροχετεύουν το νερό προς τα 
κατάντη. Η βαλβίδα ανακούφισης θα διατηρείται κλειστή από τα διάφραγµα,  που θα 
ενεργοποιείται από την πίεση στα ανάντη, µέσω συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
µεταξύ των δύο βαλβίδων αντεπιστροφής. Η πίεση στην περιοχή µεταξύ των δύο 

βαλβίδων αντεπιστροφής είναι περίπου 4.5 µέτρα χαµηλότερη από αυτήν του δικτύου. 
Όταν   επικρατούν συνθήκες αρνητικής πίεσης ή µικρότερης της ατµοσφαιρικής, η 
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δεύτερη βαλβίδα αντεπιστροφής  θα διατηρείται κλειστή αποτρέποντας τη ροή του 
νερού προς τα πίσω. Αν η δεύτερη βαλβίδα αντεπιστροφής δεν λειτουργήσει, η πίεση 
µεταξύ των δύο βαλβίδων αντεπιστροφής  θα αυξάνεται προκαλώντας το άνοιγµα της 
βαλβίδας ανακούφισης και την απελευθέρωση του νερού στην ατµόσφαιρα. 

• Η πίεση λειτουργίας θα είναι 12 bar.∆ιατοµή : 1’’ ΑΡΣ. 
• Τέλος  θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση 

ποιότητας    ISO 9001. 

8. Βαλβίδα καθαρισµού γραµµής ½ ’’ 

• Η βαλβίδα  καθαρισµού  (FLUSHING)  θα έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ½” 
ΝΡΤ και διάφραγµα από µεµβράνη. Είναι επισκέψιµη διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα, 
και  διάφραγµα. 

•  Μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ .Η βαλβίδα θα  κλείνει σε πίεση 0,5 ατµ. και  έχει 
παροχή απορροής 345-550 l/h. 

• Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. 
• Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    

ISO 9001. 

9. Ηλεκτροβάνες ρεύµατος (µε πηνίο)1’’ , τάσεως 24V / ΑCµε FlowControl 

• Η ηλεκτροβάνα  θα 1’’ -24V-AC,-50/60HZ ,µε απόκλιση ~10%. 
• Θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας 05-10ΑΤΜ. 
• Θα έχει flow –control. 

• Θα έχει την δυνατότητα  χειροκίνητης λειτουργίας (ON-OFF) µέσω  εξωτερικού 
διακόπτη ,χωρίς να χρειάζεται η περιστροφή του πηνίου .   

• Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

10. Φρεάτια πλαστικά κυλινδρικά διαµέτρου 10’’ 

• Το φρεάτιο θα  είναι στρογγυλό κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 

διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. Στον πυθµένα του φρεατίου 
τοποθετείται 10εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή. 

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλισηποιότητας    ISO 
9001. 

 

11. Προγραµµατιστής  AC 8,16,24 στάσεων (24V-AC),outdoor, µε δυνατότητα ελέγχου 
των προγραµµάτων µέσω διαδικτύου 

O προγραµµατιστής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• ∆ιαδικτυακός προγραµµατιστής άρδευσης για Κεντρική ∆ιαχείριση κήπων και δηµόσιων 
χώρων µέσω Internet. 

• Μοντέλο AC θα δέχεται µέχρι 8  Στάσεις 24 VAC + Master Valve. 
• Μοντέλο AC θα ανοίγει µέχρι 5  ηλεκτροβάνες ταυτόχρονα. 
• Προγραµµατισµός Ηµερήσιος, Εβδοµαδιαίος ή Κυκλικός µέχρι 999 ηµέρες. 
• Οκτώ (8) προγράµµατα άρδευσης µε ανεξάρτητο προγραµµατισµό 

στάσεων/πρόγραµµα. 

• Λειτουργία 4 προγραµµάτων ταυτόχρονα. 
• Λειτουργία 4 ενάρξεων ανά πρόγραµµα/ηµέρα. 
• Παραθυρικό πρόγραµµα µε ώρα έναρξης και ώρα παύσης, µε δυνατότητα µέχρι 99 

κύκλων/διαστηµάτων ανά ηµέρα. 
• ∆υνατότητα άρδευσης από 1 λεπτό µέχρι 24 ώρες ( ή από 1 δευτερόλεπτο µέχρι 24 

ώρες στο µοντέλο GSI AG) 
• Επιλογή άρδευσης µε χρόνο, µε όγκο νερού, µε επιφάνεια εδάφους ή µε ύψος βροχής. 
• Επιλογή συγκεκριµένων ηµερών χωρίς άρδευση µέσω ετήσιου ηµερολογίου. 
• Προγραµµατισµός άρδευσης µε ετήσια ποσοστιαία προσαρµογή (water budget) και 

επιλογή ηµέρας έναρξης και παύσης/έτος. 
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• Σύνδεση για αισθητήρα βροχής (Rain sensor), αισθητήρα παροχής (Water sensor) και 
αισθητήρα λίπανσης (Fertilizer sensor) 

• Έλεγχος και προγραµµατισµός υδρολίπανσης µε ανεξάρτητη είσοδο βάνας λίπανσης 
(Fertilizer Valve) και δυνατότητα ποσοστιαίας λίπανσης (%) 

• Επικοινωνία µέσω ενσωµατωµένου modem δεδοµένων 3G/GPRS και εσωτερική κεραία ή 
κάρτα Ethernet ή Wifi (µε έξτρα κάρτα σύνδεσης) 

• LCD οθόνη και κουµπιά για βασική λειτουργία τοπικά ή αποµακρυσµένα µέσω PC και 
Smartphone, µε άµεσες ειδοποιήσεις στον υπολογιστή ή το Smartphone. 

• Προηγµένη αµφίδροµη λειτουργία χρήστη παρέχει ένδειξη κατάστασης του 
προγραµµατιστή. 

• Καταγραφή ιστορικού και αναφορές θα  παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά µε συναγερµούς, προγράµµατα άρδευσης και αναφορές κατανάλωσης νερού. 

• ∆υνατότητες ανίχνευσης ροής που θα επιτρέπει την αντίδραση τόσο σε υψηλή όσο και 

σε χαµηλή ροή, µειώνοντας τις  απώλειες του νερού . 
• Ασφαλής on-line διαχείριση της άρδευσης, µέσω ασφαλούς σελίδας µε χρήσης 

username/password. 
• Έλεγχος πρόσβασης και ανάθεση λειτουργιών στους  χρήστες που προστατεύονται από 

ένα µοναδικό κωδικό πρόσβασης ανά χρήστη. 
• Φιλικό µενού  χρήστη, εύκολο στην εκµάθηση και απλό στην λειτουργία. 
• Εφαρµογή στο «σύννεφο» (Cloud based) επιτρέπει την πρόσβαση από οποιοδήποτε 

υπολογιστή µε πρόσβαση στο internet.  
• ∆εν  θα απαιτείται η λήψη λογισµικού ή εξειδικευµένου υπολογιστή. 
• Συµβατότητα µε βαλβίδες άρδευσης 24VAC, έξοδος 1,0Amp/Στάση.  

• Θα είναι κατάλληλος για  εξωτερική τοποθέτηση 
• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

12. Μεταλλικό  κιβώτιο προστασίας, στεγανό (πίλλαρ) 

• Το πίλλαρ είναι κατασκευασµένο από µεταλλικά πλαίσια από προφίλ 

(σιδηρογωνίες,λάµες  κλπ.) συγκολληµένα ή συνδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό 
µεταλλικό,κιβώτιο από γαλβανισµένη λαµαρίνα  πάχους 2mm, µε σκοπό την 
προστασία και ασφάλεια των ηλεκτρικών προγραµµατιστών άρδευσης (καιρικά 
φαινόµενα, βανδαλιστικές καταστροφές κλπ.) 

• Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος  0,60  m, 0,80ύψος m, και 

βάθος 0,30 m. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι από λαµαρίνα και θα προορίζεται για 
την τοποθέτηση µε όλα τα απαραίτητα συνδετικά υλικά των ηλεκτρικών 
προγραµµατιστών  σε αυτήν. 

• Ο χώρος του µεταλλικού κιβωτίου θα ασφαλίζει µε δύο µονόφυλλες θύρες που α) θα 
κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, β) περιµετρικά θα είναι δύο 

φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξηµένη 
αντοχή στην παραµόρφωση και  να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο, γ) θα αναρτώνται 
στο  σώµα  του πίλλαρ µε τη βοήθεια ορειχάλκινων µεντεσέδων και δ) θα έχουν 
ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. 

• Στο χώρο που προορίζεται για τοποθέτηση από την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή 
από σιδηρογωνίες,  ελάσµατα κλπ. για την σωστή στερέωση του πίλλαρ. Το επάνω 
µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης µονόριχτης και θα προεξέχει της υπόλοιπης 
κατασκευής κατά 5-6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή βαθµού 
προστασίας Ρ 54 κατά DIN 40050 ή ισοδύναµα κατά τους ∆ιεθνείς κανονισµούς και 
αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός, θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινίου και 
δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. 

 

13. Αντλία λιπάνσεως οξέων ¾’’  

• Η αντλία λιπάνσεως θα είναι κατάλληλη για υδρολίπανση και για διοχέτευση 

οξέων,µέσα στο αρδευτικό δίκτυο . Η αντλία θα αρχίσει αυτόµατα να λειτουργεί όταν 
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ξεκινήσει και η ροή του νερού στο δίκτυο και θα σταµατήσει όταν θα σταµατήσει και η 
ροή.  

• Η αντλία θα  είναι δοσοµετρική και  θα εγχέει  σε ίσες αναλογίες υδροδιαλυτές ουσίες 
στο δίκτυο (π.χ. λιπάσµατα) χρησιµοποιώντας µόνο τη δύναµη του νερού χωρίς την 
ανάγκη σύνδεσης µε άλλες πηγές ενέργειας π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα. 

• Θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας από 0,5έως 8atm.Θα έχει δυνατότητα 

αναρροφήσεως από 5έως 500 λίτρων  διαλύµατος ανά ώρα . 
• Θα έχει  την  δυνατότητα να ελεγχθεί η αναρρόφηση  χρησιµοποιώντας  σύστηµα 

On/Off.   
• Θα είναι διατοµής  3/4’’ 
• Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    

ISO 9001. 
 

ΑΤ  8.10  Επέκταση αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 69Α (ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ) 

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την επέκταση του αυτόµατου αρδευτικού δικτύου που είναι απαραίτητο 

για την επιβίωση και διατήρηση τόσο της υπάρχουσας, όσο της νέας φύτευσης (δένδρα-θάµνοι) που θα 

εγκατασταθεί στους χώρους που προβλέπονται από τη µελέτη. Για την σωστή εκτέλεση των εργασιών 

θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά, τα οποία θα εγκατασταθούν από έµπειρο και καταρτισµένο 

προσωπικό. Επιπλέον, θα έχουν προηγηθεί  οι εξής εργασίες: 

• Εργασία καθαρισµού των χώρων, από επιφανειακά σκουπίδια, µεγάλες πέτρες, κ.λπ.  

• Άνοιγµα χανδάκων για τους υπόγειους αγωγούς του δικτύου. Το χώµα που θα αφαιρεθεί θα 

τοποθετηθεί στο πλάι του χαντακιού και το χαντάκι θα καθαριστεί από αιχµηρά αντικείµενα και 

µεγάλες πέτρες. 

• Τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς νερού, διατοµής Φ32, Φ25, Φ2Ο, Φ16, εντός των χαντακιών 

αφού προηγουµένως απλωθούν, µε προσοχή ώστε να µην γίνουν «τσακίσµατα». Μετά την 

τοποθέτηση των αγωγών µέσα στο χαντάκι θα γίνεται σύνδεση µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα 

(ρακόρ, ταυ, γωνίες, συνδέσµους, µειωτές πίεσης, φρεάτια κ.λπ.). Τα σηµεία σύνδεσης µένουν 

ακάλυπτα για τον έλεγχο πιθανών διαρροών. Ακολουθεί δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. Τυχών 

διαρροές στο δίκτυο διορθώνονται και ακολουθεί επίχωση (από το υπάρχων χώµα )  και συµπίεση 

του εδάφους. Οι σωλήνες θα τροφοδοτούνται από το δηµοτικό ή της ΕΥ∆ΑΠ δίκτυο ύδρευσης. 

Κατά µήκος του αγωγού Φ20 και Φ16 οι οποίοι θα τοποθετηθούν περιξ των φυτών, θα 

τοποθετούνται σταλλάκτες αυτορρυθµιζόµενοι  2-4lt/hr και θα στερεώνονται µε ειδικά πλαστικά 

στηρίγµατα. 

• Η εγκατάσταση προγραµµατιστών άρδευσης µπαταρίας µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, µέσω 

των οποίων θα γίνεται ο έλεγχος και ο προγραµµατισµός της άρδευσης. Μέσω του σωστού 

αυτοµατισµού θα µπορέσουµε να επιτύχουµε σηµαντική µείωση στην ποσότητα του νερού που 

απαιτείται για τον κάθε χώρο. 

• Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου, θα ακολουθήσει η 

δοκιµαστική άρδευση. Αυτή θα επιτρέψει τον έλεγχο των συνδέσεων και της σωστής λειτουργίας 

του δικτύου. Θα ελέγχεται η περιοχή άρδευσης για τυχόν διαρροές για τη σωστή πίεση 

λειτουργίας τη σωστή εφαρµογή του νερού άρδευσης και την αποκατάσταση τυχόν ελαττωµάτων 

• Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες επέκτασης του αυτόµατου αρδευτικού δικτύου 

είναι: 
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1. Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32,Φ25,Φ20,Φ16/6 atm 

Ο σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32, 6 atmπρέπει να  έχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 
9001 . 

• Θα έχει πάχος τοιχωµάτων  2,30mm τουλάχιστον και βάρος 208 gr/m τουλάχιστον.  

• Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.  

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

2. Βαλβίδα ελέγχου-διακοπής ροής 3/4’’ ή 1’’ 

• Η βαλβίδα  θα έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ¾’’ – 1’’ ΝΡΤ και διάφραγµα από 
µεµβράνη. Είναι επισκέψιµη διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα, και  διάφραγµα. 

•  Μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ .Η βαλβίδα θα  κλείνει σε πίεση 0,5 ατµ. και  έχει 
παροχή απορροής 345-550 l/h. 

• Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. 

• Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    
ISO 9001. 

3. Φρεάτια πλαστικά κυλινδρικά διαµέτρου 10’’ 

• Το φρεάτιο θα  είναι στρογγυλό κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 
διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. Στον πυθµένα του φρεατίου 
τοποθετείται 10εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή. 

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    
ISO 9001. 

4. Προγραµµατιστής  µπαταρίας 1” µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, εξωτερικής 
χρήσης µιας στάσης, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών, µε πηνίο µανδάλωσης και 
ηλεκτροβάνα 3/4" ή 1''.  

     O προγραµµατιστής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• 100% Αδιάβροχος 

• Κατάλληλος για φρεάτια 

• Οθόνη LCD Screen 

• Παροχή 1΄΄ - 2.500 lt/h 

• Πίεση Λειτουργίας 1-10ΑΤΜ 

• ∆ιαρκεια Ποτίσµατος 1 λ. – 12 ώρες Εβδοµαδιαίο ή κυκλικό πρόγραµµα ποτίσµατος 

• Έως οχτώ (8) επαναλήψεις 

• Μπαταρία 1*9 Volt, διάρκειας ενός χρόνου 

• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας στην οθόνη 

5. Σταλάκτης, αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος, παροχής 2-4lt/hr για πίεση  λειτουργίας από 
0,6 έως 4,00 atm. 

 
6. Φίλτρο γραµµής 1’’  

• Το φίλτρο γραµµής θα είναι από πλαστικό, χρώµατος  µαύρου αποτελούµενο από δύο 
µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα. 

• Θα  είναι κατασκευασµένο από ακετάλη, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 10ΑΤΜ   
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• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας  ΙSO 
9001.3 

 

ΑΤ  8.11  Επέκταση - ανακατασκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 12Α (ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΓΚΛΙΑΤΗ)  

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την επέκταση-ανακατασκευή του αυτόµατου αρδευτικού δικτύου που είναι 
απαραίτητο για την επιβίωση και διατήρηση τόσο της υπάρχουσας, όσο της νέας φύτευσης 
(χλοοτάπητας - δένδρα-θάµνοι) που θα εγκατασταθεί στους χώρους που προβλέπονται από τη µελέτη. 
Για την σωστή εκτέλεση των εργασιών θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά, τα οποία θα 
εγκατασταθούν από έµπειρο και καταρτισµένο προσωπικό. Επιπλέον, θα έχουν προηγηθεί  οι εξής 
εργασίες: 

i Εργασία καθαρισµού των χώρων, από επιφανειακά σκουπίδια, µεγάλες πέτρες, κ.λπ.  

ii Άνοιγµα χανδάκων για τους υπόγειους αγωγούς του δικτύου. Το χώµα που θα αφαιρεθεί θα 
τοποθετηθεί στο πλάι του χαντακιού και το χαντάκι θα καθαριστεί από αιχµηρά αντικείµενα και 
µεγάλες πέτρες. 

iii Τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς νερού, διατοµής Φ32, Φ25, Φ2Ο, Φ16, εντός των χαντακιών 
αφού προηγουµένως απλωθούν, µε προσοχή ώστε να µην γίνουν «τσακίσµατα». Μετά την 
τοποθέτηση των αγωγών µέσα στο χαντάκι θα γίνεται σύνδεση µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα 
(ρακόρ, ταυ, γωνίες, συνδέσµους, µειωτές πίεσης, φρεάτια κ.λπ.). Τα σηµεία σύνδεσης µένουν 

ακάλυπτα για τον έλεγχο πιθανών διαρροών. Ακολουθεί δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. Τυχών 
διαρροές στο δίκτυο διορθώνονται και ακολουθεί επίχωση (από το υπάρχων χώµα )  και συµπίεση 
του εδάφους. Οι σωλήνες θα τροφοδοτούνται από το δηµοτικό ή της ΕΥ∆ΑΠ δίκτυο ύδρευσης. 
Κατά µήκος του αγωγού Φ20 και Φ16 οι οποίοι θα τοποθετηθούν περιξ των φυτών, θα 
τοποθετούνται σταλλάκτες αυτορρυθµιζόµενοι  2-4lt/hr και θα στερεώνονται µε ειδικά πλαστικά 
στηρίγµατα. Επίσης εναλλακτικά µπορεί να τοποθετηθεί σταλλακτηφόρος σωλήνας µε 
ενσωµατωµένους σταλλάκτες για την άρδευση των φυτών. 

iv Η εγκατάσταση προγραµµατιστών άρδευσης µπαταρίας µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, µέσω 
των οποίων θα γίνεται ο έλεγχος και ο προγραµµατισµός της άρδευσης. Μέσω του σωστού 
αυτοµατισµού θα µπορέσουµε να επιτύχουµε σηµαντική µείωση στην ποσότητα του νερού που 
απαιτείται για τον κάθε χώρο. 

v Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου, θα ακολουθήσει η 

δοκιµαστική άρδευση. Αυτή θα επιτρέψει τον έλεγχο των συνδέσεων και της σωστής λειτουργίας 
του δικτύου. Θα ελέγχεται η περιοχή άρδευσης για τυχόν διαρροές για τη σωστή πίεση 
λειτουργίας τη σωστή εφαρµογή του νερού άρδευσης και την αποκατάσταση τυχόν ελαττωµάτων 

vi Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες επέκτασης-ανακατασκευής  του αυτόµατου 
αρδευτικού δικτύου είναι: 

 

1. Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32,Φ25,Φ20,Φ16/6 atm 

Ο σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32, 6 atmπρέπει να  έχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 
9001 . 

• Θα έχει πάχος τοιχωµάτων  2,30mm τουλάχιστον και βάρος 208 gr/m τουλάχιστον.  

• Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.  

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
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2. Βαλβίδα ελέγχου-διακοπής ροής 3/4’’ ή 1’’ 

• Η βαλβίδα  θα έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ¾’’ – 1’’ ΝΡΤ και διάφραγµα από 
µεµβράνη. Είναι επισκέψιµη διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα, και  διάφραγµα. 

•  Μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ .Η βαλβίδα θα  κλείνει σε πίεση 0,5 ατµ. και  έχει 
παροχή απορροής 345-550 l/h. 

• Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. 

• Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    
ISO 9001. 

3. Φρεάτια πλαστικά κυλινδρικά διαµέτρου 10’’ 

• Το φρεάτιο θα  είναι στρογγυλό κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 
διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. Στον πυθµένα του φρεατίου 
τοποθετείται 10εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή. 

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση  ποιότητας    
ISO 9001. 

4. Προγραµµατιστής  µπαταρίας 1” µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, εξωτερικής χρήσης µιας 
στάσης, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών, µε πηνίο µανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 3/4" ή 1''.  

     O προγραµµατιστής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• 100% Αδιάβροχος 

• Κατάλληλος για φρεάτια 

• Οθόνη LCD Screen 

• Παροχή 1΄΄ - 2.500 lt/h 

• Πίεση Λειτουργίας 1-10ΑΤΜ 

• ∆ιαρκεια Ποτίσµατος 1 λ. – 12 ώρες Εβδοµαδιαίο ή κυκλικό πρόγραµµα ποτίσµατος 

• Έως οχτώ (8) επαναλήψεις 

• Μπαταρία 1*9 Volt, διάρκειας ενός χρόνου 

• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας στην οθόνη 

5. Σταλάκτης, αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος, παροχής 2-4lt/hr για πίεση  λειτουργίας από 

0,6 έως 4,00 atm. 

 

6. Φίλτρο γραµµής 1’’  

• Το φίλτρο γραµµής θα είναι από πλαστικό, χρώµατος  µαύρου αποτελούµενο από δύο 

µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα. 

• Θα  είναι κατασκευασµένο από ακετάλη ,κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 10ΑΤΜ   

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας  ΙSO 

9001.3 

7. Σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ17  

ονοµαστικής παροχής 2lt/ώρα 
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• Ο σταλακτοφόρος θα είναι Φ17, µε σταλάκτη κάθε 0,33εκ. ή 0,50εκ, µε παροχή 2,0 
lt/hr. 

• Ο σταλάκτης, θα είναι ενσωµατωµένος στο επάνω µέρος του σωλήνα. 

• Ο σταλακτοφόρος θα είναι καφέ χρώµατος. 

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

8. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 - 

5,0 m, µε ακροφύσιο σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής, ενσωµατωµένο ή 

πρόσθετο, µε αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain). 

 

9. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 

ενεργείας 5-9 m, 1/2'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας 

και µνήµη ρύθµισης τοµέα.  

 

ΑΤ  8.12  Επέκταση – ανακατασκευή  αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 86 (ΡΑΧΗ)  

  Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την ανακατασκευή-επέκταση του αυτόµατου αρδευτικού δικτύου που 

είναι απαραίτητο για την επιβίωση και διατήρηση τόσο της υπάρχουσας, όσο της νέας φύτευσης 

(δένδρα-θάµνοι) που θα εγκατασταθεί στους χώρους που προβλέπονται από τη µελέτη. Για την σωστή 

εκτέλεση των εργασιών θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά, τα οποία θα εγκατασταθούν από 

έµπειρο και καταρτισµένο προσωπικό. Επιπλέον, θα έχουν προηγηθεί  οι εξής εργασίες: 

i. Εργασία καθαρισµού των χώρων, από επιφανειακά σκουπίδια, µεγάλες πέτρες, κ.λπ.  

ii. Άνοιγµα χανδάκων για τους υπόγειους αγωγούς του δικτύου. Το χώµα που θα αφαιρεθεί θα 

τοποθετηθεί στο πλάι του χαντακιού και το χαντάκι θα καθαριστεί από αιχµηρά αντικείµενα και 

µεγάλες πέτρες. 

iii. Τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς νερού, διατοµής Φ32, Φ25, Φ2Ο, Φ16, εντός των χαντακιών 

αφού προηγουµένως απλωθούν, µε προσοχή ώστε να µην γίνουν «τσακίσµατα». Μετά την 

τοποθέτηση των αγωγών µέσα στο χαντάκι θα γίνεται σύνδεση µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα 

(ρακόρ, ταυ, γωνίες, συνδέσµους, µειωτές πίεσης, φρεάτια κ.λπ.). Τα σηµεία σύνδεσης µένουν 

ακάλυπτα για τον έλεγχο πιθανών διαρροών. Ακολουθεί δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. 

Τυχών διαρροές στο δίκτυο διορθώνονται και ακολουθεί επίχωση (από το υπάρχων χώµα )  και 

συµπίεση του εδάφους. Οι σωλήνες θα τροφοδοτούνται από το δηµοτικό ή της ΕΥ∆ΑΠ δίκτυο 

ύδρευσης. Κατά µήκος του αγωγού Φ20 και Φ16 οι οποίοι θα τοποθετηθούν περιξ των φυτών, 

θα τοποθετούνται σταλλάκτες αυτορρυθµιζόµενοι  2-4lt/hr και θα στερεώνονται µε ειδικά 

πλαστικά στηρίγµατα. Επίσης εναλλακτικά µπορεί να τοποθετηθεί σταλλακτηφόρος σωλήνας µε 

ενσωµατωµένους σταλλάκτες για την άρδευση των φυτών. 

iv. Η εγκατάσταση προγραµµατιστών άρδευσης µπαταρίας µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, µέσω 

των οποίων θα γίνεται ο έλεγχος και ο προγραµµατισµός της άρδευσης. Μέσω του σωστού 

αυτοµατισµού θα µπορέσουµε να επιτύχουµε σηµαντική µείωση στην ποσότητα του νερού που 

απαιτείται για τον κάθε χώρο. 

v. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου, θα ακολουθήσει 

η δοκιµαστική άρδευση. Αυτή θα επιτρέψει τον έλεγχο των συνδέσεων και της σωστής 

λειτουργίας του δικτύου. Θα ελέγχεται η περιοχή άρδευσης για τυχόν διαρροές για τη σωστή 
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πίεση λειτουργίας τη σωστή εφαρµογή του νερού άρδευσης και την αποκατάσταση τυχόν 

ελαττωµάτων 

vi. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες ανακατασκευής-επέκτασης του αυτόµατου 

αρδευτικού δικτύου είναι: 

1. Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32,Φ25,Φ20,Φ16/6 atm 

Ο σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32, 6 atmπρέπει να  έχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 9001 . 

• Θα έχει πάχος τοιχωµάτων  2,30mm τουλάχιστον και βάρος 208 gr/m τουλάχιστον.  

• Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.  

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

2. Βαλβίδα ελέγχου-διακοπής ροής 3/4’’ ή 1’’ 

• Η βαλβίδα  θα έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ¾’’ – 1’’ ΝΡΤ και διάφραγµα από 
µεµβράνη. Είναι επισκέψιµη διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα, και  διάφραγµα. 

•  Μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ .Η βαλβίδα θα  κλείνει σε πίεση 0,5 ατµ. και  έχει παροχή 
απορροής 345-550 l/h. 

• Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. 

• Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    ISO 9001. 

3. Φρεάτια πλαστικά κυλινδρικά διαµέτρου 10’’ 

• Το φρεάτιο θα  είναι στρογγυλό κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 
διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. Στον πυθµένα του φρεατίου τοποθετείται 10εκ. 
χαλίκι για καλύτερη απορροή. 

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    ISO 9001. 

4. Προγραµµατιστής  µπαταρίας 1” µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, εξωτερικής χρήσης 

µιας στάσης, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών, µε πηνίο µανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 3/4" ή 1''.  

     O προγραµµατιστής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• 100% Αδιάβροχος 

• Κατάλληλος για φρεάτια 

• Οθόνη LCD Screen 

• Παροχή 1΄΄ - 2.500 lt/h 

• Πίεση Λειτουργίας 1-10ΑΤΜ 

• ∆ιαρκεια Ποτίσµατος 1 λ. – 12 ώρες Εβδοµαδιαίο ή κυκλικό πρόγραµµα ποτίσµατος 

• Έως οχτώ (8) επαναλήψεις 

• Μπαταρία 1*9 Volt, διάρκειας ενός χρόνου 

• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας στην οθόνη 
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5. Σταλάκτης, αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος, παροχής 2-4lt/hr για πίεση  λειτουργίας από 0,6 

έως 4,00 atm. 

6. Σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ17  ονοµαστικής 

παροχής 2lt/ώρα 

• Ο σταλακτοφόρος θα είναι Φ17, µε σταλάκτη κάθε 0,33εκ. ή 0,50εκ, µε παροχή 2,0 lt/hr. 

• Ο σταλάκτης, θα είναι ενσωµατωµένος στο επάνω µέρος του σωλήνα. 

• Ο σταλακτοφόρος θα είναι καφέ χρώµατος. 

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

7. Φίλτρο γραµµής 1’’  

• Το φίλτρο γραµµής θα είναι από πλαστικό, χρώµατος  µαύρου αποτελούµενο από δύο µέρη ι) 
το καπάκι, ιι) το σώµα. 

• Θα  είναι κατασκευασµένο από ακετάλη, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 10ΑΤΜ   

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας  ΙSO 9001 

 

ΑΤ  8.13Κατασκευή νέου αυτόµατου επίγειου  αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 46Α (ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΠΑΛΛΙΓΚΙΝΗ) 

 Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την κατασκευή νέου επίγειου αυτόµατου αρδευτικού δικτύου που είναι 

απαραίτητο για την επιβίωση και διατήρηση της νέας φύτευσης (δένδρα-θάµνοι) που θα εγκατασταθεί 

στους χώρους που προβλέπονται από τη µελέτη. Για την σωστή εκτέλεση των εργασιών θα 

χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά, τα οποία θα εγκατασταθούν από έµπειρο και καταρτισµένο 

προσωπικό. Επιπλέον, θα έχουν προηγηθεί  οι εξής εργασίες: 

• Εργασία καθαρισµού των χώρων, από επιφανειακά σκουπίδια, µεγάλες πέτρες, κ.λπ.  

• Άνοιγµα χανδάκων για τους υπόγειους αγωγούς του δικτύου. Το χώµα που θα αφαιρεθεί θα 
τοποθετηθεί στο πλάι του χαντακιού και το χαντάκι θα καθαριστεί από αιχµηρά αντικείµενα και 
µεγάλες πέτρες. 

• Τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς νερού, διατοµής Φ32, Φ25, Φ2Ο, Φ16, εντός των χαντακιών 
αφού προηγουµένως απλωθούν, µε προσοχή ώστε να µην γίνουν «τσακίσµατα». Μετά την 
τοποθέτηση των αγωγών µέσα στο χαντάκι θα γίνεται σύνδεση µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα 

(ρακόρ, ταυ, γωνίες, συνδέσµους, µειωτές πίεσης, φρεάτια κ.λπ.). Τα σηµεία σύνδεσης µένουν 
ακάλυπτα για τον έλεγχο πιθανών διαρροών. Ακολουθεί δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. 
Τυχών διαρροές στο δίκτυο διορθώνονται και ακολουθεί επίχωση (από το υπάρχων χώµα )  και 
συµπίεση του εδάφους. Οι σωλήνες θα τροφοδοτούνται από το δηµοτικό ή της ΕΥ∆ΑΠ δίκτυο 
ύδρευσης. Κατά µήκος του αγωγού Φ20 και Φ16 οι οποίοι θα τοποθετηθούν περιξ των φυτών, 
θα τοποθετούνται σταλλάκτες αυτορρυθµιζόµενοι  2-4lt/hr και θα στερεώνονται µε ειδικά 
πλαστικά στηρίγµατα. 

• Η εγκατάσταση προγραµµατιστών άρδευσης µπαταρίας µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, µέσω 
των οποίων θα γίνεται ο έλεγχος και ο προγραµµατισµός της άρδευσης. Μέσω του σωστού 
αυτοµατισµού θα µπορέσουµε να επιτύχουµε σηµαντική µείωση στην ποσότητα του νερού που 
απαιτείται για τον κάθε χώρο. 
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• Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου, θα ακολουθήσει 
η δοκιµαστική άρδευση. Αυτή θα επιτρέψει τον έλεγχο των συνδέσεων και της σωστής 
λειτουργίας του δικτύου. Θα ελέγχεται η περιοχή άρδευσης για τυχόν διαρροές για τη σωστή 
πίεση λειτουργίας τη σωστή εφαρµογή του νερού άρδευσης και την αποκατάσταση τυχόν 
ελαττωµάτων 

• Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες κατασκευής  του αυτόµατου αρδευτικού 
δικτύου είναι: 

1. Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32,Φ25,Φ20,Φ16/6 atm 

Ο σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32, 6 atmπρέπει να  έχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 9001 . 

• Θα έχει πάχος τοιχωµάτων  2,30mm τουλάχιστον και βάρος 208 gr/m τουλάχιστον.  

• Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.  

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

2. Βαλβίδα ελέγχου-διακοπής ροής 3/4’’ ή 1’’ 

• Η βαλβίδα  θα έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ¾’’ – 1’’ ΝΡΤ και διάφραγµα από 
µεµβράνη. Είναι επισκέψιµη διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα, και  διάφραγµα. 

•  Μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ .Η βαλβίδα θα  κλείνει σε πίεση 0,5 ατµ. και  έχει παροχή 
απορροής 345-550 l/h. 

• Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. 

• Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    ISO 9001. 

3. Φρεάτια πλαστικά κυλινδρικά διαµέτρου 10’’ 

• Το φρεάτιο θα  είναι στρογγυλό κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 

διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. Στον πυθµένα του φρεατίου τοποθετείται 10εκ. 
χαλίκι για καλύτερη απορροή. 

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    ISO 9001. 

4. Προγραµµατιστής  µπαταρίας 1” µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, εξωτερικής χρήσης 
µιας στάσης, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών, µε πηνίο µανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 3/4" ή 
1''.  

     O προγραµµατιστής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• 100% Αδιάβροχος 

• Κατάλληλος για φρεάτια 

• Οθόνη LCD Screen 

• Παροχή 1΄΄ - 2.500 lt/h 

• Πίεση Λειτουργίας 1-10ΑΤΜ 

• ∆ιαρκεια Ποτίσµατος 1 λ. – 12 ώρες Εβδοµαδιαίο ή κυκλικό πρόγραµµα ποτίσµατος 

• Έως οχτώ (8) επαναλήψεις 

• Μπαταρία 1*9 Volt, διάρκειας ενός χρόνου 
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• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας στην οθόνη 

5. Σταλάκτης, αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος, παροχής 2-4lt/hr για πίεση  λειτουργίας από 0,6 

έως 4,00 atm. 

6. Φίλτρο  γραµµής 1’’  

• Το φίλτρο γραµµής θα είναι από πλαστικό, χρώµατος  µαύρου αποτελούµενο από δύο 
µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα. 

• Θα  είναι κατασκευασµένο από ακετάλη, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 10ΑΤΜ   

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας  ΙSO 
9001 

 

ΑΤ  8.14  Ανακατασκευή – επισκευή - επέκταση  υπάρχοντος αυτόµατου αρδευτικού δικτύου 

Ο.Τ.147Α  (ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟΑΘ) 

 Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την ανακατασκευή-επισκευή και επέκταση του αυτόµατου αρδευτικού 

δικτύου που είναι απαραίτητο για την επιβίωση και διατήρηση τόσο της υπάρχουσας, όσο της νέας 

φύτευσης (χλοοτάπητας-δένδρα-θάµνοι) που θα εγκατασταθεί στους χώρους που προβλέπονται από τη 

µελέτη. Για την σωστή εκτέλεση των εργασιών θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά, τα οποία θα 

εγκατασταθούν από έµπειρο και καταρτισµένο προσωπικό. Επιπλέον, θα έχουν προηγηθεί  οι εξής 

εργασίες: 

• Εργασία καθαρισµού των χώρων, από επιφανειακά σκουπίδια, µεγάλες πέτρες, κ.λπ.  
 

• Άνοιγµα χανδάκων για τους υπόγειους αγωγούς του δικτύου. Το χώµα που θα αφαιρεθεί θα 

τοποθετηθεί στο πλάι του χαντακιού και το χαντάκι θα καθαριστεί από αιχµηρά αντικείµενα και 
µεγάλες πέτρες. 
 

• Τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς νερού, διατοµής Φ32, Φ25, Φ2Ο, Φ16, εντός των χαντακιών 

αφού προηγουµένως απλωθούν, µε προσοχή ώστε να µην γίνουν «τσακίσµατα». Μετά την 
τοποθέτηση των αγωγών µέσα στο χαντάκι θα γίνεται σύνδεση µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα 
(ρακόρ, ταυ, γωνίες, συνδέσµους, µειωτές πίεσης, φρεάτια κ.λπ.). Τα σηµεία σύνδεσης µένουν 
ακάλυπτα για τον έλεγχο πιθανών διαρροών. Ακολουθεί δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. 
Τυχών διαρροές στο δίκτυο διορθώνονται και ακολουθεί επίχωση (από το υπάρχων χώµα )  και 
συµπίεση του εδάφους. Οι σωλήνες θα τροφοδοτούνται από το δηµοτικό ή της ΕΥ∆ΑΠ δίκτυο 
ύδρευσης. Κατά µήκος του αγωγού Φ20 και Φ16 οι οποίοι θα τοποθετηθούν περιξ των φυτών, 
θα τοποθετούνται σταλλάκτες αυτορρυθµιζόµενοι  2-4lt/hr και θα στερεώνονται µε ειδικά 
πλαστικά στηρίγµατα. Επίσης εναλλακτικά µπορεί να τοποθετηθεί σταλλακτηφόρος σωλήνας µε 
ενσωµατωµένους σταλλάκτες για την άρδευση των φυτών. 
 

• Η εγκατάσταση προγραµµατιστών άρδευσης µπαταρίας µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, µέσω 
των οποίων θα γίνεται ο έλεγχος και ο προγραµµατισµός της άρδευσης. Μέσω του σωστού 
αυτοµατισµού θα µπορέσουµε να επιτύχουµε σηµαντική µείωση στην ποσότητα του νερού που 

απαιτείται για τον κάθε χώρο. 
 

• Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου, θα ακολουθήσει 
η δοκιµαστική άρδευση. Αυτή θα επιτρέψει τον έλεγχο των συνδέσεων και της σωστής 
λειτουργίας του δικτύου. Θα ελέγχεται η περιοχή άρδευσης για τυχόν διαρροές για τη σωστή 
πίεση λειτουργίας τη σωστή εφαρµογή του νερού άρδευσης και την αποκατάσταση τυχόν 
ελαττωµάτων 
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• Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες επέκτασης του αυτόµατου αρδευτικού 
δικτύου είναι: 
 

1. Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής  Φ32,Φ25,Φ20,Φ16/6 atm 

Ο σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32, 6 atmπρέπει να  έχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 
9001 . 

• Θα έχει πάχος τοιχωµάτων  2,30mm τουλάχιστον και βάρος 208 gr/m τουλάχιστον.  

• Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.  

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

2. Βαλβίδα ελέγχου-διακοπής ροής 3/4’’ ή 1’’ 

• Η βαλβίδα  θα έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ¾’’ – 1’’ ΝΡΤ και διάφραγµα από 
µεµβράνη. Είναι επισκέψιµη διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα, και  διάφραγµα. 

•  Μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ .Η βαλβίδα θα  κλείνει σε πίεση 0,5 ατµ. και  έχει 
παροχή απορροής 345-550 l/h. 

• Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. 

• Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    
ISO 9001. 

3. Φρεάτια πλαστικά κυλινδρικά διαµέτρου 10’’ 

• Το φρεάτιο θα  είναι στρογγυλό κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 

διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. Στον πυθµένα του φρεατίου 
τοποθετείται 10εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή. 

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    

ISO 9001. 

4. Προγραµµατιστής  µπαταρίας 1” µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, εξωτερικής 

χρήσης µιας στάσης, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών, µε πηνίο µανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 

3/4" ή 1''.  

     O προγραµµατιστής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• 100% Αδιάβροχος 

• Κατάλληλος για φρεάτια 

• Οθόνη LCD Screen 

• Παροχή 1΄΄ - 2.500 lt/h 

• Πίεση Λειτουργίας 1-10ΑΤΜ 

• ∆ιαρκεια Ποτίσµατος 1 λ. – 12 ώρες Εβδοµαδιαίο ή κυκλικό πρόγραµµα ποτίσµατος 

• Έως οχτώ (8) επαναλήψεις 

• Μπαταρία 1*9 Volt, διάρκειας ενός χρόνου 

• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας στην οθόνη 
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5. Σταλάκτης, αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος, παροχής 2-4lt/hr για πίεση  λειτουργίας από 

0,6 έως 4,00 atm. 

6. Φίλτρο γραµµής 1’’  

• Το φίλτρο γραµµής θα είναι από πλαστικό, χρώµατος  µαύρου αποτελούµενο από δύο 
µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα. 

• Θα  είναι κατασκευασµένο από ακετάλη, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 10ΑΤΜ   

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας  ΙSO 
9001 

7. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 - 

5,0 m, µε ακροφύσιο σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής, ενσωµατωµένο ή 

πρόσθετο, µε αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain). 

8. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 

ενεργείας 5-9 m, 1/2'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας 

και µνήµη ρύθµισης τοµέα.  

9. Σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ17  

ονοµαστικής παροχής 2lt/ώρα 

• Ο σταλακτοφόρος θα είναι Φ17, µε σταλάκτη κάθε 0,33εκ. ή 0,50εκ, µε παροχή 2,0 
lt/hr. 

• Ο σταλάκτης, θα είναι ενσωµατωµένος στο επάνω µέρος του σωλήνα. 

• Ο σταλακτοφόρος θα είναι καφέ χρώµατος. 

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

 

ΑΤ  8.15  Ανακατασκευή – επισκευή - επέκταση  υπάρχοντος αυτόµατου αρδευτικού δικτύου 

Ο.Τ.21Α  (ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ)  

  Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την ανακατασκευή-επισκευή και επέκταση του αυτόµατου αρδευτικού 
δικτύου που είναι απαραίτητο για την επιβίωση και διατήρηση τόσο της υπάρχουσας, όσο της νέας 
φύτευσης (χλοοτάπητας-δένδρα-θάµνοι) που θα εγκατασταθεί στους χώρους που προβλέπονται από τη 
µελέτη. Για την σωστή εκτέλεση των εργασιών θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά, τα οποία θα 
εγκατασταθούν από έµπειρο και καταρτισµένο προσωπικό. Επιπλέον, θα έχουν προηγηθεί  οι εξής 
εργασίες: 

i. Εργασία καθαρισµού των χώρων, από επιφανειακά σκουπίδια, µεγάλες πέτρες, κ.λπ.  
ii. Άνοιγµα χανδάκων για τους υπόγειους αγωγούς του δικτύου. Το χώµα που θα αφαιρεθεί θα 

τοποθετηθεί στο πλάι του χαντακιού και το χαντάκι θα καθαριστεί από αιχµηρά αντικείµενα και 
µεγάλες πέτρες. 

iii. Τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς νερού, διατοµής Φ32, Φ25, Φ2Ο, Φ16, εντός των χαντακιών 
αφού προηγουµένως απλωθούν, µε προσοχή ώστε να µην γίνουν «τσακίσµατα». Μετά την 
τοποθέτηση των αγωγών µέσα στο χαντάκι θα γίνεται σύνδεση µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα 
(ρακόρ, ταυ, γωνίες, συνδέσµους, µειωτές πίεσης, φρεάτια κ.λπ.). Τα σηµεία σύνδεσης µένουν 
ακάλυπτα για τον έλεγχο πιθανών διαρροών. Ακολουθεί δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. 
Τυχών διαρροές στο δίκτυο διορθώνονται και ακολουθεί επίχωση (από το υπάρχων χώµα )  και 
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συµπίεση του εδάφους. Οι σωλήνες θα τροφοδοτούνται από το δηµοτικό ή της ΕΥ∆ΑΠ δίκτυο 
ύδρευσης. Κατά µήκος του αγωγού Φ20 και Φ16 οι οποίοι θα τοποθετηθούν περιξ των φυτών, 
θα τοποθετούνται σταλλάκτες αυτορρυθµιζόµενοι  2-4lt/hr και θα στερεώνονται µε ειδικά 
πλαστικά στηρίγµατα. Επίσης εναλλακτικά µπορεί να τοποθετηθεί σταλλακτηφόρος σωλήνας µε 
ενσωµατωµένους σταλλάκτες για την άρδευση των φυτών. 

iv. Η εγκατάσταση προγραµµατιστών άρδευσης µπαταρίας µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα ή 
ηλεκτροβανών και προγραµµατιστών ρεύµατος µέσω των οποίων θα γίνεται ο έλεγχος και ο 
προγραµµατισµός της άρδευσης. Μέσω του σωστού αυτοµατισµού θα µπορέσουµε να 
επιτύχουµε σηµαντική µείωση στην ποσότητα του νερού που απαιτείται για τον κάθε χώρο. 

v. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου, θα ακολουθήσει 
η δοκιµαστική άρδευση. Αυτή θα επιτρέψει τον έλεγχο των συνδέσεων και της σωστής 
λειτουργίας του δικτύου. Θα ελέγχεται η περιοχή άρδευσης για τυχόν διαρροές για τη σωστή 
πίεση λειτουργίας τη σωστή εφαρµογή του νερού άρδευσης και την αποκατάσταση τυχόν 
ελαττωµάτων 

vi. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες ανακατασκευής -επισκευής και επέκτασης 
του αυτόµατου αρδευτικού δικτύου είναι: 

1. Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής  Φ32,Φ25,Φ20,Φ16/6 atm 

Ο σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32, 6 atmπρέπει να  έχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 
9001 . 

• Θα έχει πάχος τοιχωµάτων  2,30mm τουλάχιστον και βάρος 208 gr/m τουλάχιστον.  

• Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.  

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

2. Βαλβίδα ελέγχου-διακοπής ροής 3/4’’ ή 1’’ 

• Η βαλβίδα  θα έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ¾’’ – 1’’ ΝΡΤ και διάφραγµα από 

µεµβράνη. Είναι επισκέψιµη διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα, και  διάφραγµα. 

•  Μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ .Η βαλβίδα θα  κλείνει σε πίεση 0,5 ατµ. και  έχει 
παροχή απορροής 345-550 l/h. 

• Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. 

• Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    
ISO 9001. 

3. Φρεάτια πλαστικά κυλινδρικά διαµέτρου 10’’ 

• Το φρεάτιο θα  είναι στρογγυλό κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 
διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. Στον πυθµένα του φρεατίου 
τοποθετείται 10εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή. 

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    
ISO 9001. 

4. Προγραµµατιστής  µπαταρίας 1” µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, εξωτερικής 

χρήσης µιας στάσης, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών, µε πηνίο µανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 

3/4" ή 1''.  

     O προγραµµατιστής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• 100% Αδιάβροχος 
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• Κατάλληλος για φρεάτια 

• Οθόνη LCD Screen 

• Παροχή 1΄΄ - 2.500 lt/h 

• Πίεση Λειτουργίας 1-10ΑΤΜ 

• ∆ιαρκεια Ποτίσµατος 1 λ. – 12 ώρες Εβδοµαδιαίο ή κυκλικό πρόγραµµα ποτίσµατος 

• Έως οχτώ (8) επαναλήψεις 

• Μπαταρία 1*9 Volt, διάρκειας ενός χρόνου 

• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας στην οθόνη 

 

5. Προγραµµατιστής  AC 2 έως 8, στάσεων (24V-AC),outdoor 

O προγραµµατιστής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Μοντέλο AC θα δέχεται µέχρι 8 στάσεις 24 VAC + Master Valve. 

• Μοντέλο AC θα ανοίγει µέχρι  3  ηλεκτροβάνες ταυτόχρονα. 

• Προγραµµατισµός Ηµερήσιος, Εβδοµαδιαίος ή Κυκλικός µέχρι 999 ηµέρες. 

• Οκτώ (8) προγράµµατα άρδευσης µε ανεξάρτητο προγραµµατισµό 

στάσεων/πρόγραµµα. 

• Λειτουργία 3 προγραµµάτων ταυτόχρονα. 

• Λειτουργία 3 ενάρξεων ανά πρόγραµµα/ηµέρα. 

• Παραθυρικό πρόγραµµα µε ώρα έναρξης και ώρα παύσης, µε δυνατότητα µέχρι 99 
κύκλων/διαστηµάτων ανά ηµέρα. 

• ∆υνατότητα άρδευσης από 1 λεπτό µέχρι 24 ώρες (ή από 1 δευτερόλεπτο µέχρι 24 ώρες 
στο µοντέλο GSI AG) 

• Επιλογή άρδευσης µε χρόνο, µε όγκο νερού, µε επιφάνεια εδάφους ή µε ύψος βροχής. 

• Επιλογή συγκεκριµένων ηµερών χωρίς άρδευση µέσω ετήσιου ηµερολογίου. 

• Προγραµµατισµός άρδευσης µε ετήσια ποσοστιαία προσαρµογή (water budget) και 

επιλογή ηµέρας έναρξης και παύσης/έτος. 

• Σύνδεση για αισθητήρα βροχής (Rain sensor), αισθητήρα παροχής (Water sensor) και 

αισθητήρα λίπανσης (Fertilizer sensor) 

• LCD οθόνη και κουµπιά για βασική λειτουργία τοπικά ή αποµακρυσµένα µέσω PC και 

Smartphone, µε άµεσες ειδοποιήσεις στον υπολογιστή ή το Smartphone. 

• Προηγµένη αµφίδροµη λειτουργία χρήστη παρέχει ένδειξη κατάστασης του 

προγραµµατιστή. 

• Καταγραφή ιστορικού και αναφορές θα  παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά µε συναγερµούς, προγράµµατα άρδευσης και αναφορές κατανάλωσης νερού. 

• ∆υνατότητες ανίχνευσης ροής που θα επιτρέπει την αντίδραση τόσο σε υψηλή όσο και 
σε χαµηλή ροή, µειώνοντας τις  απώλειες του νερού  
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• Έλεγχος πρόσβασης και ανάθεση λειτουργιών στους  χρήστες που προστατεύονται από 
ένα µοναδικό κωδικό πρόσβασης ανά χρήστη. 

• Φιλικό µενού  χρήστη, εύκολο στην εκµάθηση και απλό στην λειτουργία. 

• Συµβατότητα µε βαλβίδες άρδευσης 24VAC, έξοδος 1,0Amp/Στάση.  

• Θα είναι κατάλληλος για  εξωτερική τοποθέτηση 

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

6. Καλώδια σύνδεσης ΝΥΥ 

                Ειδικά πολύκλωνα καλώδια µε διπλή επένδυση, αδιάβροχα, τύπου ΝΥΥ 

7. Σταλάκτης, αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος, παροχής 2-4lt/hr για πίεση  λειτουργίας από 

0,6 έως 4,00 atm. 

8. Φίλτρο γραµµής 1’’  

• Το φίλτρο γραµµής θα είναι από πλαστικό, χρώµατος  µαύρου αποτελούµενο από δύο 
µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα. 

• Θα  είναι κατασκευασµένο από ακετάλη, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 10ΑΤΜ   

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας  ΙSO 
9001 

9. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 - 

5,0 m, µε ακροφύσιο σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής, ενσωµατωµένο ή 

πρόσθετο, µε αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain). 

10. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 

ενεργείας 5-9 m, 1/2'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας 

και µνήµη ρύθµισης τοµέα.  

11. Σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ17  

ονοµαστικής παροχής 2lt/ώρα 

• Ο σταλακτοφόρος θα είναι Φ17, µε σταλάκτη κάθε 0,33εκ. ή 0,50εκ, µε παροχή 2,0 
lt/hr. 

• Ο σταλάκτης, θα είναι ενσωµατωµένος στο επάνω µέρος του σωλήνα. 

• Ο σταλακτοφόρος θα είναι καφέ χρώµατος. 

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

 

ΑΤ 8.16 Ανακατασκευή – επισκευή - επέκταση  υπάρχοντος αυτόµατου αρδευτικού δικτύου 

Ο.Τ.21Α  (ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΡ.ΡΟΚΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)  

  Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την ανακατασκευή-επισκευή και επέκταση του αυτόµατου αρδευτικού 

δικτύου που είναι απαραίτητο για την επιβίωση και διατήρηση τόσο της υπάρχουσας, όσο της νέας 

φύτευσης (χλοοτάπητας-δένδρα-θάµνοι) που θα εγκατασταθεί στους χώρους που προβλέπονται από τη 
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µελέτη. Για την σωστή εκτέλεση των εργασιών θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά, τα οποία θα 

εγκατασταθούν από έµπειρο και καταρτισµένο προσωπικό. Επιπλέον, θα έχουν προηγηθεί  οι εξής 

εργασίες: 

i. Εργασία καθαρισµού των χώρων, από επιφανειακά σκουπίδια, µεγάλες πέτρες, κ.λπ.  
ii. Άνοιγµα χανδάκων για τους υπόγειους αγωγούς του δικτύου. Το χώµα που θα αφαιρεθεί θα 

τοποθετηθεί στο πλάι του χαντακιού και το χαντάκι θα καθαριστεί από αιχµηρά αντικείµενα και 
µεγάλες πέτρες. 

iii. Τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς νερού, διατοµής Φ32, Φ25, Φ2Ο, Φ16, εντός των χαντακιών 
αφού προηγουµένως απλωθούν, µε προσοχή ώστε να µην γίνουν «τσακίσµατα». Μετά την 
τοποθέτηση των αγωγών µέσα στο χαντάκι θα γίνεται σύνδεση µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα 
(ρακόρ, ταυ, γωνίες, συνδέσµους, µειωτές πίεσης, φρεάτια κ.λπ.). Τα σηµεία σύνδεσης µένουν 
ακάλυπτα για τον έλεγχο πιθανών διαρροών. Ακολουθεί δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. 
Τυχών διαρροές στο δίκτυο διορθώνονται και ακολουθεί επίχωση (από το υπάρχων χώµα )  και 
συµπίεση του εδάφους. Οι σωλήνες θα τροφοδοτούνται από το δηµοτικό ή της ΕΥ∆ΑΠ δίκτυο 
ύδρευσης. Κατά µήκος του αγωγού Φ20 και Φ16 οι οποίοι θα τοποθετηθούν περιξ των φυτών, 
θα τοποθετούνται σταλλάκτες αυτορρυθµιζόµενοι  2-4lt/hr και θα στερεώνονται µε ειδικά 
πλαστικά στηρίγµατα. Επίσης εναλλακτικά µπορεί να τοποθετηθεί σταλλακτηφόρος σωλήνας µε 
ενσωµατωµένους σταλλάκτες για την άρδευση των φυτών. 

iv. Η εγκατάσταση προγραµµατιστών άρδευσης µπαταρίας µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα ή 
ηλεκτροβανών και προγραµµατιστών ρεύµατος µέσω των οποίων θα γίνεται ο έλεγχος και ο 
προγραµµατισµός της άρδευσης. Μέσω του σωστού αυτοµατισµού θα µπορέσουµε να 
επιτύχουµε σηµαντική µείωση στην ποσότητα του νερού που απαιτείται για τον κάθε χώρο. 

v. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου, θα ακολουθήσει 
η δοκιµαστική άρδευση. Αυτή θα επιτρέψει τον έλεγχο των συνδέσεων και της σωστής 

λειτουργίας του δικτύου. Θα ελέγχεται η περιοχή άρδευσης για τυχόν διαρροές για τη σωστή 
πίεση λειτουργίας τη σωστή εφαρµογή του νερού άρδευσης και την αποκατάσταση τυχόν 
ελαττωµάτων 

vi. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες ανακατασκευής -επισκευής και επέκτασης 
του αυτόµατου αρδευτικού δικτύου είναι: 
 

1. Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής  Φ32,Φ25,Φ20,Φ16/6 atm 

Ο σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32, 6 atmπρέπει να  έχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 

9001 . 

• Θα έχει πάχος τοιχωµάτων  2,30mm τουλάχιστον και βάρος 208 gr/m τουλάχιστον.  

• Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.  

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

2. Βαλβίδα ελέγχου-διακοπής ροής 3/4’’ ή 1’’ 

• Η βαλβίδα  θα έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ¾’’ – 1’’ ΝΡΤ και διάφραγµα από 
µεµβράνη. Είναι επισκέψιµη διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα, και  διάφραγµα. 

•  Μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ .Η βαλβίδα θα  κλείνει σε πίεση 0,5 ατµ. και  έχει 
παροχή απορροής 345-550 l/h. 

• Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. 

• Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    

ISO 9001. 

3. Φρεάτια πλαστικά κυλινδρικά διαµέτρου 10’’ 
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• Το φρεάτιο θα  είναι στρογγυλό κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 
διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. Στον πυθµένα του φρεατίου 
τοποθετείται 10εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή. 

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    
ISO 9001. 

 

4. Προγραµµατιστής  µπαταρίας 1” µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, εξωτερικής 
χρήσης µιας στάσης, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών, µε πηνίο µανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 
3/4" ή 1''.  

     O προγραµµατιστής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• 100% Αδιάβροχος 

• Κατάλληλος για φρεάτια 

• Οθόνη LCD Screen 

• Παροχή 1΄΄ - 2.500 lt/h 

• Πίεση Λειτουργίας 1-10ΑΤΜ 

• ∆ιαρκεια Ποτίσµατος 1 λ. – 12 ώρες Εβδοµαδιαίο ή κυκλικό πρόγραµµα ποτίσµατος 

• Έως οχτώ (8) επαναλήψεις 

• Μπαταρία 1*9 Volt, διάρκειας ενός χρόνου 

• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας στην οθόνη 

 

5. Προγραµµατιστής  AC 2 έως 8, στάσεων (24V-AC),outdoor 

O προγραµµατιστής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Μοντέλο AC θα δέχεται µέχρι 8 στάσεις 24 VAC + Master Valve. 

• Μοντέλο AC θα ανοίγει µέχρι  3  ηλεκτροβάνες ταυτόχρονα. 

• Προγραµµατισµός Ηµερήσιος, Εβδοµαδιαίος ή Κυκλικός µέχρι 999 ηµέρες. 

• Οκτώ (8) προγράµµατα άρδευσης µε ανεξάρτητο προγραµµατισµό 
στάσεων/πρόγραµµα. 

• Λειτουργία 3 προγραµµάτων ταυτόχρονα. 

• Λειτουργία 3 ενάρξεων ανά πρόγραµµα/ηµέρα. 

• Παραθυρικό πρόγραµµα µε ώρα έναρξης και ώρα παύσης, µε δυνατότητα µέχρι 99 
κύκλων/διαστηµάτων ανά ηµέρα. 

• ∆υνατότητα άρδευσης από 1 λεπτό µέχρι 24 ώρες (ή από 1 δευτερόλεπτο µέχρι 24 ώρες 
στο µοντέλο GSI AG) 

• Επιλογή άρδευσης µε χρόνο, µε όγκο νερού, µε επιφάνεια εδάφους ή µε ύψος βροχής. 

• Επιλογή συγκεκριµένων ηµερών χωρίς άρδευση µέσω ετήσιου ηµερολογίου. 

• Προγραµµατισµός άρδευσης µε ετήσια ποσοστιαία προσαρµογή (water budget) και 
επιλογή ηµέρας έναρξης και παύσης/έτος. 
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• Σύνδεση για αισθητήρα βροχής (Rain sensor), αισθητήρα παροχής (Water sensor) και 
αισθητήρα λίπανσης (Fertilizer sensor) 

• LCD οθόνη και κουµπιά για βασική λειτουργία τοπικά ή αποµακρυσµένα µέσω PC και 
Smartphone, µε άµεσες ειδοποιήσεις στον υπολογιστή ή το Smartphone. 

• Προηγµένη αµφίδροµη λειτουργία χρήστη παρέχει ένδειξη κατάστασης του 
προγραµµατιστή. 

• Καταγραφή ιστορικού και αναφορές θα  παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά µε συναγερµούς, προγράµµατα άρδευσης και αναφορές κατανάλωσης νερού. 

• ∆υνατότητες ανίχνευσης ροής που θα επιτρέπει την αντίδραση τόσο σε υψηλή όσο και 
σε χαµηλή ροή, µειώνοντας τις  απώλειες του νερού  

• Έλεγχος πρόσβασης και ανάθεση λειτουργιών στους  χρήστες που προστατεύονται από 
ένα µοναδικό κωδικό πρόσβασης ανά χρήστη. 

• Φιλικό µενού  χρήστη, εύκολο στην εκµάθηση και απλό στην λειτουργία. 

• Συµβατότητα µε βαλβίδες άρδευσης 24VAC, έξοδος 1,0Amp/Στάση.  

• Θα είναι κατάλληλος για  εξωτερική τοποθέτηση 

• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

6. Καλώδια σύνδεσης ΝΥΥ 

                Ειδικά πολύκλωνα καλώδια µε διπλή επένδυση, αδιάβροχα, τύπου ΝΥΥ 

7. Σταλάκτης, αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος, παροχής 2-4lt/hr για πίεση  λειτουργίας από 

0,6 έως 4,00 atm. 

8. Φίλτρο γραµµής 1’’  

• Το φίλτρο γραµµής θα είναι από πλαστικό, χρώµατος  µαύρου αποτελούµενο από δύο 
µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα. 

• Θα  είναι κατασκευασµένο από ακετάλη, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 10ΑΤΜ   

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας  ΙSO 
9001 

9. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 - 

5,0 m, µε ακροφύσιο σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής, ενσωµατωµένο ή 

πρόσθετο, µε αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain). 

10. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 

ενεργείας 5-9 m, 1/2'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας 

και µνήµη ρύθµισης τοµέα.  

11. Σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ17  
ονοµαστικής παροχής 2lt/ώρα 

• Ο σταλακτοφόρος θα είναι Φ17, µε σταλάκτη κάθε 0,33εκ. ή 0,50εκ, µε παροχή 2,0 
lt/hr. 

• Ο σταλάκτης, θα είναι ενσωµατωµένος στο επάνω µέρος του σωλήνα. 

• Ο σταλακτοφόρος θα είναι καφέ χρώµατος. 
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• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

 

ΑΤ  8.17   Κατασκευή νέου αυτοµατοποιηµένου επίγειου αρδευτικού δικτύου για φυτά σε µικρούς 
κοινόχρηστους χώρους  
 
  Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την κατασκευή νέου επίγειου αυτοµατοποιηµένου  αρδευτικού δικτύου 
που είναι απαραίτητο για την επιβίωση και διατήρηση της νέας φύτευσης (δένδρα-θάµνοι) που θα 
εγκατασταθεί στους χώρους που προβλέπονται από τη µελέτη και συγκεκριµένα : είσοδος οδού 
Κοροπούλη, τρίγωνο οδού Ηροδότου, τρίγωνο οδού Αχιλλέως, πλατεία Στρ.Ρόκα, τρίγωνο Στρ.Ρόκα και 
Ηρακλέους, κύκλος Στρ.Ρόκα και Αγίας Αικατερίνης, τρίγωνο Στρ.Ρόκα και ΠΕΟΕΘ, τρίγωνο Αγίας 
Αικατερίνης και ∆ήµητρος, τρίγωνο Μεγ.Αλεξάνδρου και ∆ήµητρος, τρίγωνο Στρ.Ρόκα και Βασ.∆ούκα, 
παρτέρια επί της οδού Στρ.Ρόκα, είσοδος πλευρά ρέµατος. Για την σωστή εκτέλεση των εργασιών θα 
χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά, τα οποία θα εγκατασταθούν από έµπειρο και καταρτισµένο 
προσωπικό. Επιπλέον, θα έχουν προηγηθεί  οι εξής εργασίες: 
 

i. Εργασία καθαρισµού των χώρων, από επιφανειακά σκουπίδια, µεγάλες πέτρες, κ.λπ.  

ii. Άνοιγµα χανδάκων για τους υπόγειους αγωγούς του δικτύου. Το χώµα που θα αφαιρεθεί θα 
τοποθετηθεί στο πλάι του χαντακιού και το χαντάκι θα καθαριστεί από αιχµηρά αντικείµενα και 
µεγάλες πέτρες. 

iii. Τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς νερού, διατοµής Φ32, Φ25, Φ2Ο, Φ16, εντός των χαντακιών 
αφού προηγουµένως απλωθούν, µε προσοχή ώστε να µην γίνουν «τσακίσµατα». Μετά την 
τοποθέτηση των αγωγών µέσα στο χαντάκι θα γίνεται σύνδεση µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα 
(ρακόρ, ταυ, γωνίες, συνδέσµους, µειωτές πίεσης, φρεάτια κ.λπ.). Τα σηµεία σύνδεσης µένουν 
ακάλυπτα για τον έλεγχο πιθανών διαρροών. Ακολουθεί δοκιµή στεγανότητας του δικτύου. 
Τυχών διαρροές στο δίκτυο διορθώνονται και ακολουθεί επίχωση (από το υπάρχων χώµα )  και 
συµπίεση του εδάφους. Οι σωλήνες θα τροφοδοτούνται από το δηµοτικό ή της ΕΥ∆ΑΠ δίκτυο 
ύδρευσης. Κατά µήκος του αγωγού Φ20 και Φ16 οι οποίοι θα τοποθετηθούν περιξ των φυτών, 

θα τοποθετούνται σταλλάκτες αυτορρυθµιζόµενοι  2-4lt/hr και θα στερεώνονται µε ειδικά 
πλαστικά στηρίγµατα. Επίσης εναλλακτικά µπορεί να τοποθετηθεί σταλλακτηφόρος σωλήνας µε 
ενσωµατωµένους σταλλάκτες για την άρδευση των φυτών. 

iv. Η εγκατάσταση προγραµµατιστών άρδευσης µπαταρίας µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, µέσω 
των οποίων θα γίνεται ο έλεγχος και ο προγραµµατισµός της άρδευσης. Μέσω του σωστού 
αυτοµατισµού θα µπορέσουµε να επιτύχουµε σηµαντική µείωση στην ποσότητα του νερού που 
απαιτείται για τον κάθε χώρο. 

v. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου, θα ακολουθήσει 
η δοκιµαστική άρδευση. Αυτή θα επιτρέψει τον έλεγχο των συνδέσεων και της σωστής 
λειτουργίας του δικτύου. Θα ελέγχεται η περιοχή άρδευσης για τυχόν διαρροές για τη σωστή 
πίεση λειτουργίας τη σωστή εφαρµογή του νερού άρδευσης και την αποκατάσταση τυχόν 
ελαττωµάτων 

vi. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες επέκτασης του αυτόµατου αρδευτικού 
δικτύου είναι: 

 

1. Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής  Φ32,Φ25,Φ20,Φ16/6 atm 

Ο σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ32, 6 atm πρέπει να  έχει τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

• Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ISO 

9001 . 
• Θα έχει πάχος τοιχωµάτων  2,30mm τουλάχιστον και βάρος 208 gr/m τουλάχιστον.  

• Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.  
• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
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2. Βαλβίδα ελέγχου-διακοπής ροής 3/4’’ ή 1’’ 

• Η βαλβίδα  θα έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ¾’’ – 1’’ ΝΡΤ και διάφραγµα από 
µεµβράνη. Είναι επισκέψιµη διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα, και  διάφραγµα. 

•  Μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ .Η βαλβίδα θα  κλείνει σε πίεση 0,5 ατµ. και  έχει 
παροχή απορροής 345-550 l/h. 

• Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. 
• Θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    

ISO 9001. 

 

3. Φρεάτια πλαστικά κυλινδρικά διαµέτρου 10’’ 

• Το φρεάτιο θα  είναι στρογγυλό κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 
διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. Στον πυθµένα του φρεατίου 
τοποθετείται 10εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή. 

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας    
ISO 9001. 

 
4. Προγραµµατιστής  µπαταρίας 1” µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα, εξωτερικής 

χρήσης µιας στάσης, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών, µε πηνίο µανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 
3/4" ή 1''.  

     O προγραµµατιστής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• 100% Αδιάβροχος 

• Κατάλληλος για φρεάτια 
• Οθόνη LCD Screen 

• Παροχή 1΄΄ - 2.500 lt/h 
• Πίεση Λειτουργίας 1-10ΑΤΜ 
• ∆ιαρκεια Ποτίσµατος 1 λ. – 12 ώρες Εβδοµαδιαίο ή κυκλικό πρόγραµµα ποτίσµατος 

• Έως οχτώ (8) επαναλήψεις 
• Μπαταρία 1*9 Volt, διάρκειας ενός χρόνου 

• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας στην οθόνη 

 
5. Σταλάκτης, αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος, παροχής 2-4lt/hr για πίεση  λειτουργίας από 

0,6 έως 4,00 atm. 
 

6. Φίλτρο γραµµής 1’’  

• Το φίλτρο γραµµής θα είναι από πλαστικό, χρώµατος  µαύρου αποτελούµενο από δύο 
µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα. 

• Θα  είναι κατασκευασµένο από ακετάλη, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 10ΑΤΜ   

• Θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας  ΙSO 
9001 

7. Σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διατοµής Φ17  
ονοµαστικής παροχής 2lt/ώρα 

• Ο σταλακτοφόρος θα είναι Φ17, µε σταλάκτη κάθε 0,33εκ. ή 0,50εκ, µε παροχή 2,0 
lt/hr. 

• Ο σταλάκτης, θα είναι ενσωµατωµένος στο επάνω µέρος του σωλήνα. 

• Ο σταλακτοφόρος θα είναι καφέ χρώµατος. 
• Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

 





109 

 

9. ∆ΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
ΑΤ 9.1 Εγκατάσταση Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) 
 
Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής που θα χρησιµοποιηθεί στην εφαρµογή του έργου σαν κεντρική µονάδα θα 
πρέπει να επιτρέπει ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών και προγραµµάτων για άρδευση έργων υψηλών 
απαιτήσεων. Ταυτόχρονα η κατασκευή του θα επιτρέπει την τροφοδοσία του χρήστη µε µεγάλο αριθµό 
πληροφοριών για την κατάσταση του έργου καθώς και στατιστικών στοιχείων. 
Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος ώστε να λειτουργεί άψογα κάτω από 
συνθήκες χαµηλών καταναλώσεων νερού και ενέργειας. Θα έχει την ικανότητα να λειτουργήσει τόσο 
σαν αυτόνοµη µονάδα παρακολούθησης του έργου όσο και σαν µέρος ενός ευρύτερου συστήµατος 
ελέγχου. Ο ελεγκτής θα µπορεί να συνδεθεί µε τους τοπικούς σταθµούς ελέγχου δηµιουργώντας δίκτυο 
και εξασφαλίζοντας στο χρήστη ένα επαγγελµατικό εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών από το έργο 
και την πραγµατοποίηση αποµακρυσµένων χειρισµών. 
Για τη λειτουργία του ελεγκτή θα πρέπει να υπάρχει πρόγραµµα ηλεγµένο στο χρόνο. Το πρόγραµµα 
αυτό θα εγκατασταθεί στον κεντρικό σταθµό και θα επιτρέπει τη σύνδεση µέχρι 500 αντιστοίχων ίδιων 
µονάδων δηµιουργώντας δίκτυο µεταξύ τους. 
Ο ελεγκτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει είτε καλωδιακά είτε ασύρµατα {RF} είτε 
µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

Θα αποτελείται από µία µητρική πλακέτα (motherboard), εγκατεστηµένη πάνω σε σασί στο οποίο θα 
υπάρχουν 3 (τουλάχιστον) υποδοχές για την ενσωµάτωση των καρτών επέκτασης του συστήµατος. Οι 3 
υποδοχές αυτές θα επιτρέπουν οποιονδήποτε συνδυασµό καρτών επέκτασης. Κάθε µία από τις κάρτες 
επέκτασης θα είναι εξοπλισµένες µε πίνακα LED, ο οποίος θα υποδεικνύει την κατάσταση των εισόδων 
και των εξόδων. 
Επιπροσθέτως, ο ελεγκτής:  

• Θα είναι επεκτάσιµος και αναβαθµίσιµος. 

• Θα διαθέτει λειτουργικό σύστηµα πολλαπλών διεργασιών, ειδικά σχεδιασµένο για περιβάλλοντα 
πραγµατικού χρόνου. 

• Θα υποστηρίζει τοπικό προγραµµατισµό, αλλά και την αποµακρυσµένη µεταφόρτωση 

λογισµικού και προγραµµάτων. 
• Θα λειτουργεί σαν τοπικός DataLogger για τις εισόδους 
• Θα υποστηρίζει σύστηµα αποθήκευσης και επαναπροώθησης πληροφοριών (store and forward) 

και θα λειτουργεί σαν επαναλήπτης/αναµεταδότης προς άλλους σταθµούς.  
 
Η µονάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει (ταυτόχρονα) πρόσθετα πακέτα λογισµικού, όπως: 
άλλες εφαρµογές, προγράµµατα οδήγησης και διαγνωστικά εργαλεία. 
Η µονάδα θα πρέπει να υποστηρίζει, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά: 

• Τυπικά πρωτόκολλα SCADA τρίτων – η µονάδα θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει ένα ευρύ 

φάσµα πρωτοκόλλων SCADA (όπως MODBUS) για να καταστεί εφικτή η ενοποίηση στοιχείων 
από διαφορετικούς προµηθευτές SCADA.  

• Λογισµικά τρίτων γραµµένα σε γλώσσα “C”. 
• Εφαρµογές τρίτων γραµµένες σε γλώσσα LADDER. 

 
Υποστηριζόµενοι Μέθοδοι επικοινωνίας 

1. RS232 
2. Ethernet 10/100 Mb/s 
3. RS485 
4. TCP/IP 

5. GSM/GPRS 
6. Αµφίδροµη ραδιοεπικοινωνία UHF/VHF 
7. Καλωδιακά  

 
Είσοδοι/Έξοδοι 
Ο ελεγκτής θα πρέπει να µπορεί µελλοντικά να δεχθεί µέχρι 3 modules Εισόδων/Εξόδων , καθένα από τα 
οποία µπορεί να επιλεγεί από την παρακάτω λίστα:  

1. 16 ψηφιακές είσοδοι 
2. 32 ψηφιακές είσοδοι 

3. 16 FET ψηφιακές είσοδοι/ψηφιακές έξοδοι 
4. 32 FET ψηφιακές είσοδοι /ψηφιακές έξοδοι  
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5. Ψηφιακές έξοδοι τύπου relay (8 ή 16). Οι έξοδοι θα πρέπει να µπορούν να είναι τύπου 
µαγνητικής αυτοσυγκράτησης. 

6. 8 αναλογικές είσοδοι 
7. 16 αναλογικές είσοδοι 
8. 4 αναλογικές έξοδοι 
9. Μικτή κάρτα εισόδων-εξόδων: 16 ψηφιακών εισόδων/4 ψηφιακών εξόδων/4 αναλογικών 

εισόδων 
10. Μικτή κάρτα εισόδων-εξόδων: 8 αναλογικών εισόδων/4 αναλογικών εξόδων 

 
∆υνατότητες  λογισµικού για κάθε µονάδα 

• 500 είσοδοι {υδρόµετρα, αισθητήρες κλπ} 
• 500 έξοδοι {ηλεκτροβάνες, αντλίες κλπ} 
• 250 κεντρικοί αγωγοί 
• 400 προγράµµατα 
• 400 οµαδοποιήσεις 
• 50 εικονικοί µετρητές 
• 50 δοσοµετρικές αντλίες 
• 100 φίλτρα αυτοκαθαριζόµενα 

 

Τροφοδοσία (ανάλογα µε το µοντέλο) 
• 10,8-16 V DC 
• 18-72 V DC 
• 18-72 V DC µε φορτιστή µπαταρίας 12V 
• 100 - 264 V AC,  

• 100 - 264 V AC, µε φορτιστή µπαταρίας 12V 
 
Η µονάδα θα συνοδεύεται απαραίτητα από radio ποµποδέκτη UHF. 
Ο κατασκευαστής της µονάδας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 
 
Λογισµικό κέντρου ελέγχου 
 
Το κεντρικό σύστηµα ελέγχου, το οποίο θα εγκατασταθεί στο συγκεκριµένο έργο,  θα πρέπει να 
περιλαµβάνει κατάλληλο λογισµικό έλεγχου του συστήµατος και των διατιθέµενων ποσοτήτων νερού.  H 
εφαρµογή θα πρέπει να είναι πραγµατικού χρόνου, ήτοι θα εντέλλεται και θα πληροφορείται από τα 
αισθητήρια όργανα για κάθε συµβάν τη στιγµή που αυτό εµφανίζεται. Θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και παρακολούθησης των λειτουργιών και της κατάστασης του έργου 
σε πραγµατικό χρόνο για µεγάλο αριθµό εντολών και πληροφοριών από αισθητήρια. 
Το λογισµικό θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη επιτυχηµένη λειτουργία σε ανάλογα δίκτυα στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό.  
Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει φιλικό περιβάλλον εργασίας και θα επιτρέπει τη διαχείριση των 
συστηµάτων νερού βάσει χρόνου ή όγκου. Θα πρέπει να διαθέτει βάση δεδοµένων για τη συγκέντρωση 
και καταγραφή στατιστικών στοιχείων. Θα παρέχει ακόµη τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών και 
διαγραµµάτων. 
Το λογισµικό θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Θα υποστηρίζει αποµακρυσµένο έλεγχο βασισµένο σε ακριβείς ποσότητες νερού και 
λιπάσµατος. 

2. Θα επιτρέπει τον έλεγχο της παροχής για κάθε πρόγραµµα. 
3. Η διαχείριση θα µπορεί να προγραµµατιστεί βάσει όγκου νερού ή χρόνου 
4. Θα απεικονίζει την κατάσταση λειτουργίας όλων των υδραυλικών και ηλεκτρικών διατάξεων του 

συστήµατος. 
5. Θα είναι δυνατή η απ’ ευθείας συλλογή, καταγραφή και διενέργεια υπολογισµών από όλα τα 

υδραυλικά και ηλεκτρικά µέρη του δικτύου. 
6. Θα είναι δυνατή η απ' ευθείας µεταφορά δεδοµένων από όλες τις αποµακρυσµένες τερµατικές 

µονάδες και τους ελεγκτές στον κεντρικό θάλαµο ελέγχου. 
7. Το λογισµικό ελέγχου του συστήµατος θα επιτρέπει τις παρακάτω µεθόδους επικοινωνιών: 

• Αµφίδροµη ραδιοεπικοινωνία 
• ∆ίκτυο κινητής τηλεφωνίας GPRS/GSM 
• Καλωδιακή σύνδεση µέσω  RS 485 
• Μέσω πρωτόκολλου TCP/IP  Ethernet. 
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• Μέσω µονοκαλωδιακής σύνδεσης (καλώδιο δυο κλώνων) για µήκος µέχρι 10 
χιλιόµετρα. 
 

8. Το λογισµικό θα είναι σχεδιασµένο από τον κατασκευαστή του ηλεκτρονικού εξοπλισµού του 
δικτύου έτσι ώστε να µπορεί να επιδεχθεί τη µελλοντική ανάπτυξη του συστήµατος χωρίς 
τροποποιήσεις. 

9. Θα µπορεί να ελέγχει και να παρακολουθεί αντλιοστάσια µε πολύδυµες αντλίες (υποβρύχιες ή 
ενισχυτικές) βάσει προγράµµατος και απαιτήσεων του χρήστη. 

10. Θα µπορεί να συγχρονίζει σε απόλυτο χρόνο αντλιοστάσια υποβρυχίων και ενισχυτικών 
αντλιών. 

11. Θα µπορεί να ελέγχει ηλεκτροβαλβίδες και να αποδέχεται τις µετρήσεις από υδρόµετρα. 
12. Θα µπορεί να συνδεθεί µε εξωτερικό µετερεωλογικό σταθµό και να αξιοποιεί στοιχεία 

πληροφοριών από αυτόν. 
13. Θα µπορεί να τροποποιεί τις παροχές άρδευσης κατά στάση ανάλογα µε την ενήµερη τιµή 

εξατµησοδιαπνοής. 
14. Θα µπορεί να εξασφαλίζει τη διαχείριση νερού βάσει κανόνων και λογικών συνθηκών.  
15. Θα µπορεί να ελέγχει το δίκτυο βάσει εξωτερικών παραµέτρων όπως η πίεση του νερού σε 

διάφορα σηµεία του δικτύου, η ποιότητα του νερού, ταχύτητα ανέµου, θερµοκρασία κλπ. 
16. Θα διαθέτει προηγµένη γραφική διεπαφή µε τους χρήστες (Human Machine Interface), µέσω 

της οποίας θα προβάλει στην οθόνη αναλογικές παραµέτρους όπως η πίεση νερού, η στάθµη 
των δεξαµενών κλπ. 

17. Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρµογής θα µπορούν να εισάγονται επιπλέον εικόνες, 
σχεδιαγράµµατα και χάρτες και να τροποποιούνται καταλλήλως έτσι ώστε να εµπλουτίζουν τη 
γραφική απεικόνιση του συστήµατος. 

18. Θα µπορεί µε απ' ευθείας σύνδεση να αξιολογεί και να ελέγχει τις παροχές ενός εκάστου και 

όλων των υδροµέτρων και των βανών. 
19. Θα παρέχει τη δυνατότητα απ' ευθείας παραγωγής αναφορών και διαχείρισης σε πολλά επίπεδα 

(π.χ. χρονικά) µεγεθών όπως οι συνολικές ποσότητες νερού και λιπάσµατος.  
20. Θα µπορεί µε απ' ευθείας σύνδεση να λαµβάνει, να  αναφέρει και να διαχειρίζεται σφάλµατα και 

βλάβες σχετικά µε όλες τις υπό µέτρηση παραµέτρους του συστήµατος. 
21. Θα υποστηρίζει την αποστολή SMS στις κινητές τηλεφωνικές συσκευές εξουσιοδοτηµένων 

χρηστών, προς ενηµέρωσή τους σχετικά µε τα τεκταινόµενα στο δίκτυο συµβάντα. 
22. Θα επιτρέπει τη σύνδεση πολλών χρηστών, µε δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών που 

πραγµατοποιούνται από τον κάθε έναν από αυτούς. Επιπροσθέτως, κάθε χρήστης θα µπορεί να 

ανήκει σε ένα από τα πολλά δυνατά διακριτά επίπεδα πρόσβασης και δικαιωµάτων χρήσης. 
 

Το λογισµικό θα πρέπει να διαθέτει ισχυρή client-server αρχιτεκτονική Οι χρήστες θα πρέπει να µπορούν 
να συνδέονται µέσω Internet ως clients και να έχουν τον πλήρη έλεγχο του λογισµικού. Θα πρέπει να 
µπορούν επίσης µέσω πρόσβασης σε ειδικό portal να ελέγχουν το σύστηµα από το smartphone ή το 
tablet τους.  
Το λογισµικό θα πρέπει να προσφέρει επίσης: 

1. ∆υνατότητα ορισµού κανόνων για τον καλύτερο αυτόµατο έλεγχο του συστήµατος. 

2. ∆ιαχείριση του δικτύου σε επίπεδο τύπου καλλιέργειας. 
3. ∆υνατότητα επικοινωνίας µε εξωτερικά συστήµατα µέσω OPC. 

4. Μενού στην Ελληνική Γλώσσα 
 
Κεντρικός Υπολογιστής Κέντρου Ελέγχου 
Στον Κεντρικό Υπολογιστή θα εγκατασταθεί το Λογισµικό Κεντρικού Ελέγχου. 
Ο υπολογιστής θα αποτελεί το µέσο διεπαφής των τελικών χρηστών µε το σύστηµα εποπτείας. Θα 
συνοδεύεται από οθόνη TFT, προκειµένου να παρέχει το σύνολο των πληροφοριών µέσω εύχρηστου 
γραφικού παραθυρικού περιβάλλοντος στους τελικούς χρήστες. 
 
Θα πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Ταχύτητα επεξεργαστή >2GHz 

Μνήµη RAM 2GBDDR2, 667MHz ή γρηγορότερη 
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Λειτουργικό Windows 7 

Πληκτρολόγιο / Ποντίκι Πλήρες Ελληνοαγγλικό αλφαριθµητικό 
Πληκτρολόγιο και laser οπτικό Ποντίκι 

NIC 10/100 MBit Ethernet 

CD CD/DVD 

Σκληρός ∆ίσκος 7200 RPM, 100 GB 

 
 
Εκτυπωτής Κέντρου Ελέγχου 
 

Ο εκτυπωτής θα είναι συνδεδεµένος µε τον υπολογιστή του κέντρου ελέγχου, προκειµένου να τυπώνει 
το σύνολο των πληροφοριών που προκύπτουν από το λογισµικό κεντρικού ελέγχου. Θα πρέπει να 
πληροί κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
Τύπος: Laser Έγχρωµος 
Συνδεσιµότητα: USB 
Κύκλος λειτουργίας (µηνιαίος, Α4): 15.000 σελίδες 
Ταχύτητα Ασπρόµαυρης Εκτύπωσης: 16 σελ/λεπτό 
Ταχύτητα Έγχρωµης Εκτύπωσης: 4 σελ/λεπτό 
 

 
ΑΤ 9.2 Εγκατάσταση Τοπικού Σταθµού (ή Μονάδας) Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) 

 
Οι ηλεκτρονικοί ελεγκτές οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια του έργου ως τοπικές µονάδες θα 
πρέπει να επιτρέπουν ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών και προγραµµάτων υψηλών απαιτήσεων. 
Ταυτόχρονα, η κατασκευή τους θα πρέπει να επιτρέπει την τροφοδότηση του χρήστη µε µεγάλο όγκο 
πληροφοριών για την κατάσταση του έργου, καθώς και µε στατιστικά στοιχεία. 
 
Οι ηλεκτρονικοί ελεγκτές θα είναι σχεδιασµένοι ώστε να λειτουργούν άψογα κάτω από συνθήκες 
χαµηλών καταναλώσεων νερού και ενέργειας. 
Θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να λειτουργήσουν τόσο σαν αυτόνοµες µονάδες  παρακολούθησης  
του έργου όσο και σαν µέρη ενός ευρύτερου συστήµατος ελέγχου. 

 
Οι ελεγκτές θα πρέπει να µπορούν να συνδεθούν είτε µεταξύ τους είτε µε τον κεντρικό σταθµό 
δηµιουργώντας δίκτυο και εξασφαλίζοντας στο χρήστη ένα επαγγελµατικό εργαλείο για τη συλλογή 
πληροφοριών από το έργο και την πραγµατοποίηση αποµακρυσµένων χειρισµών. 
 
Για τη λειτουργία των ελεγκτών θα πρέπει να υπάρχει πρόγραµµα ηλεγµένο στο χρόνο. Το πρόγραµµα 
αυτό θα εγκατασταθεί στον κεντρικό σταθµό και θα επιτρέπει τη σύνδεση µέχρι 500 αντιστοίχων ίδιων 
µονάδων δηµιουργώντας δίκτυο µεταξύ τους.  
Οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν είτε καλωδιακά είτε ασύρµατα (RF) 

είτε µέσω του δικτύου GSM/GPRS. 
 
Θα διαθέτουν τις παρακάτω δυνατότητες: 
 
Χαρακτηριστικά Ελεγκτή 
 
Είσοδοι/Έξοδοι 
Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει bydefault τουλάχιστον 4 ψηφιακές εισόδους και 12 ψηφιακές εξόδους. 
Θα συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλη επέκταση η οποία θα προσφέρει στη µονάδα επιπλέον 4 
ψηφιακές εισόδους και 12 ψηφιακές εξόδους. Κατά συνέπεια, µε την εγκατάσταση της κάρτας 
επέκτασης, συνολικά η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει 8 ψηφιακές εισόδους και 24 ψηφιακές εξόδους. 
Εναλλακτικά, εάν αυτό είναι επιθυµητό µελλοντικά, αντί της κάρτας επέκτασης 4 ψηφιακών εισόδων και 
12 ψηφιακών εξόδων, θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάρτα επέκτασης 4 αναλογικών εισόδων, 
3 ψηφιακών εισόδων και 1 αναλογικής εξόδου. 
 
∆υνατότητες Λογισµικού για κάθε µονάδα 
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• 250 είσοδοι (υδρόµετρα, αισθητήρες κλπ) 
• 250 έξοδοι (ηλεκτροβάνες, αντλίες κλπ) 
• 125 κεντρικοί αγωγοί 
• 200 προγράµµατα 
• 25 δοσοµετρικές αντλίες 
• 25 φίλτρα αυτοκαθαριζόµενα 

 
Τάση τροφοδοσίας (ανάλογα µε το µοντέλο) 
 

1. 24V  AC 
2. 12-30V  DC 

 
Υποστηριζόµενοι Μέθοδοι επικοινωνίας 
 

1. RS232 (π.χ. για σειριακή επικοινωνία, GPRS, Wi-Fi, WiMAX κ.λ.π.) 
2. RS485 
3. Αµφίδροµη ραδιοεπικοινωνία UHF/VHF 
4. Καλωδιακά  

 
Τέλος, η µονάδα: 

• Θα πρέπει να υποστηρίζει σύστηµα αποθήκευσης και επαναπροώθησης πληροφοριών (store 
and forward) και θα λειτουργεί σαν επαναλήπτης/αναµεταδότης προς άλλους σταθµούς και 

προς το κέντρο. Με τον τρόπο αυτό, δε θα δηµιουργούνται προβλήµατα σε περίπτωση 
διακοπής της επικοινωνίας µεταξύ ορισµένων σταθµών του συστήµατος για οποιαδήποτε αιτία. 

• Θα πρέπει να λειτουργεί σε θερµοκρασίες από -30 έως +60 βαθµών Κελσίου χωρίς 
προβλήµατα. 

• Θα πρέπει να λειτουργεί ως τοπικός data logger (καταγραφικό δεδοµένων) για τις εισόδους. 

Η µονάδα θα συνοδεύεται απαραίτητα από radio ποµποδέκτη UHF.   
Ο κατασκευαστής της µονάδας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008. 
 
 
ΑΤ 9.3  Εγκατάσταση αισθητηρίου πίεσης 
 
Το αισθητήριο θα πρέπει να µπορεί να ανιχνεύσει πίεση µε τιµές από 0 έως 16  bar. Όταν συνδεθεί µε 

κατάλληλη τροφοδοσία, θα µπορεί να δίνει ως έξοδο ρεύµα 4-20mA  το οποίο θα είναι ανάλογο τις τιµής 
της µετρούµενης πίεσης. Θα πρέπει να διαθέτει προστασία IP68. Θα πρέπει να µετρά µε ακρίβεια +/- 
1% ή µικρότερη σε όλο το εύρος της µέτρησης. Το περίβληµά του θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο 
από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4305 AISI 303, ενώ το σπείρωµά του θα πρέπει να είναι R1/4", DIN 2999. Το 
υλικό το οποίο θα έρχεται σε επαφή µε το µέσο θα είναι Κεραµικό Al2O3 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 
1.4305. 
 
 

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  
 
ΑΤ 10.1 Κατασκευή και Εγκατάσταση για προκάτ περίπτερο πληροφοριών 
 
Το πληροφοριακό περίπτερο που θα εγκατασταθεί στην είσοδο της πόλης, θα είναι κατασκευασµένο µε 
υλικά αντοχής και θα περιλαµβάνει κατάλληλο εξοπλισµό και λογισµικό που θα παρέχει ενηµέρωση και 
πληροφορίες για το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας σε πολίτες και επισκέπτες του ∆ήµου. 
 
Πιο συγκεκριµένα, ο οικίσκος θα αποτελείται  από: 

• Μία πόρτα δίφυλλη µε ταµπλάδες  από τζάµι τρίπλεξ και προστασία µε ηλεκτρικό ρολό 
αλουµινίου. 

• Λειτουργία ρολού µε τηλεκοντρόλ και χειροκίνητα σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. 
• Ένα παράθυρο αλουµινίου σταθερό µε τζάµι τρίπλεξ και αντηλιακή µεµβράνη καθρέπτης. 

• Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαµβάνει: 
1. Εξωτερικό κουτί σύνδεσης µε την παροχή 
2. Πίνακα µε ασφαλοδιακόπτη 16Α 





114 

 

3. Ρελέ διαρροής 
4. Πρίζες σούκο 
5. Φωτιστικό οροφής 

• Πλήρη τηλεφωνική εγκατάσταση για δυνατότητα σύνδεσης µε το διαδίκτυο 
 

Εξωτερικές διαστάσεις οικίσκου :   2,20Χ2,20Χ2,40(ΠΧΜΧΥ) 

Βάση. Η βάση του οικίσκου θα είναι κατασκευασµένη από γαλβανισµένα στραντζαριστά  50Χ30Χ1,5 , 
50Χ20Χ1,5και 40Χ30Χ1,5 µε πάτωµα από αδιάβροχο betopan και πλαστικό PVC. 
Τοιχοποιία. Η τοιχοποιία του οικίσκου (πλαγιοκάλυψη και οροφή) θα είναι κατασκευασµένη 
απόGRP(Glass Reinforced polyester) χρώµατος  λευκού ή σε οποιαδήποτε άλλη απόχρωση. Ο 
χρωµατισµός γίνεται µε Gel coat κατά την επεξεργασία (800gr/m2) µε προστασία UV και  απεριόριστη 
αντοχή στο χρόνο . 
Μεταξύ των πολυεστερικών  τοιχωµάτων  τοποθετείται πολυουρεθάνη δύο συστατικών µε έγχυση 
πάχους 50mm για θερµοµόνωση –ηχοµόνωση. Στα σηµεία σύνδεσης λόγω της απόλυτης εφαρµογής 
των τοιχωµάτων και της χρήσης ρητινών MS, επιτυγχάνεται η πλήρης στεγανοποίηση του οικίσκου. 
 
 
ΑΤ 10.2  Εγκατάσταση ηλεκτρονικής εφαρµογής παροχής πληροφοριών 
 
Πρόκειται για την ανάπτυξη καινοτόµου εφαρµογής πολυαφής όπου ένας ή περισσότεροι επισκέπτες 
ταυτόχρονα, µπορούν να αλληλοεπιδράσουν προκειµένου να λάβουν την πληροφορία που επιθυµούν. 

Η εφαρµογή θα εγκατασταθεί σε διαδραστική οθόνη πολυαφής µε PC στο οποίο θα προβάλλεται η 
πληροφορία.  

Η οθόνη πολυαφής θα είναι διάστασης 49’’ , µε ειδική επιφάνεια (frame)multitouch έξι (6) σηµείων 
πολυαφής και αντιβανδαλιστικό τζάµι, και περιλαµβάνει υπολογιστή και λειτουργικό 

σύστηµα WINDOWS 10. 

 

Ενότητες λογισµικού πολυαφής 

1. ∆ιαδραστικός Χάρτης 

Θα εµφανίζει χάρτη µε τα σηµεία ενδιαφέροντος, όπου ο επισκέπτης µπορεί να επιλέξει αυτό που τον 
ενδιαφέρει. Ανάλογα µε την επιλογή του σηµείου ενδιαφέροντος, πληροφορίες, συνδέσεις ιστοσελίδων 
(εφοσων υπάρχει σύνδεση στο Internet), φωτογραφίες και βίντεο θα εµφανίζονται µε εντυπωσιακό 
τρόπο. Με υποστήριξη πολυαφής, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης από πολλαπλό αριθµό 
επισκεπτών. 

2. Προβολή Πολυµέσων 

Θα δηµιουργηθούν κατηγορίες που θα αφορούν τις περιοχές ενδιαφέροντος του ∆ήµου. Ο επισκέπτης 
θα µπορεί να επιλέξει την κατηγορία που τον αφορά και φωτογραφίες, έγγραφα και βίντεο θα 
εµφανίζονται ανάλογα. Ο επισκέπτης µπορεί µε καινοτόµο τρόπο να  αλληλοεπιδρά µε το περιεχόµενο. 
 Με δυνατότητα ταυτόχρονης επιλογής  µε χρήση πολυαφής, για εµφάνιση διαφορετικών πολυµέσων 
από πολλαπλό αριθµό επισκεπτών. 

3. Περιήγητης ∆ιαδικτύου (απαιτείται σύνδεση στο Internet) 

Η εφαρµογή ενσωµατώνει περιηγητή διαδικτύου πολυφυής. Με δυνατότητα περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο 
µε χρηστή εικονικού πληκτρολογίου. ∆υνατότητα κλειδώµατος του Περιηγητή ∆ιαδικτύου σε κάποια 
συγκεκριµένη Ιστοσελίδα (δεν επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες Ιστοσελίδες). 

4. PDF Viewer 

Πολλαπλά  έγγραφα θα εµφανίζονται σε κατηγορίες στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Ο επισκέπτης µπορεί 
να επιλέξει το  έγγραφο που τον αφορά και το κείµενο θα εµφανίζεται στην οθόνη. Με δυνατότητα 

πολυαφής, ο επισκέπτης µπορεί να  µεγενθύνει ή να σµικρύνει  το µέγεθος εµφάνισης του κειµένου, 
καθώς να επιλέξει απεικόνιση διαφορετικής σελίδας σε αυτό.Αυτή η επιλογή δίνει τη δυνατότητα στον 
επισκέπτη να δει διάφορες ανακοινώσεις του ∆ήµου και να ενηµερωθεί για διάφορα δρώµενα και νέα της 
περιοχής.  
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5. Βιβλίο Επισκεπτών 

Εµφάνιση πεδίων για καταχώρηση στοιχείων επισκεπτών µε χρήση εικονικού πληκτρολογίου. Όλα τα 
στοιχεία των επισκεπτών θα καταχωρούνται σε αρχείο για περαιτέρω χρήση από το υπεύθυνο τµήµα του 
∆ήµου. 

6. Google Maps(απαιτείται σύνδεση στο Internet) 

∆υνατότητα χρήσης Google Maps, επιλογή σηµείων απεικόνισης στον χάρτη µε χρήση εικονικού 
πληκτρολογίου. ∆υνατότητα µεγέθυνσης και σµίκρυνσης µε χρήση πολυαφής. 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης της εφαρµογής, µε προσθήκη ενοτήτων 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από παιδιά (πχ σε σχολικές 
εκδροµές κλπ). Οι ενότητες αυτές µπορεί να είναι :  

1. Τύπου Παζλ 
2. Τύπου ερωτήσεων Quiz 

 
 
 

11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
ΑΤ 11.1Τεχνική Υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήµατος κεντρικού ελέγχου άρδευσης & 
αυτόµατου συστήµατος άρδευσης 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το σύστηµα αυτόµατου ελέγχου άρδευσης που 
περιγράφεται στην παρούσα µελέτη, σε άριστη κατάσταση και να προβαίνει στις αναγκαίες ρυθµίσεις, 
επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις των ελαττωµατικών τµηµάτων. ∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση 
τα απαιτούµενα ανταλλακτικά για την συντήρηση του δικτύου, θα παρέχονται στον ανάδοχο από  τον 
∆ήµο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιστρέψει τα βλαφθέντα ανταλλακτικά του δικτύου και να 

γνωµατεύσει ποια από αυτά επισκευάζονται και ποια είναι για καταστροφή.  
 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε καθηµερινή αποµακρυσµένη παρακολούθηση µέσω διαδικτύου του 
συστήµατος και σε περίπτωση προβλήµατος είναι υποχρεωµένος να παρέµβει εντός 48 ωρών από την 
εµφάνισή του όπως αυτό φαίνεται στο ιστορικό του προγράµµατος (µητρώο συστήµατος) ,και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για άµεση αποκατάσταση. 
 
3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προγραµµατίζει από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία το χρόνο 
της προληπτικής συντήρησης του συστήµατος αυτόµατου ελέγχου άρδευσης. Ο ανάδοχος φροντίζει 
ώστε η παρεχόµενη προληπτική συντήρηση να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή παρεµπόδιση των 

εργασιών της υπηρεσίας.  
 
4. Η αναφερόµενη στην παρούσα µελέτη αµοιβή συντήρησης και επισκευής, καλύπτει α) τη συντήρηση 
και επισκευή από 07:00 πµ µέχρι 14:30 µ.µ κάθε εργάσιµης ηµέρας (∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), β) Τις 
επίσηµες αργίες , το Σαββάτο & την Κυριακή  µόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  
Από τον ανάδοχο θα τηρείται ηµερολόγιο για τις εργασίες συντήρησης του συστήµατος σε δύο 
αντίγραφα στα οποία θα εµφανίζονται:  

• Ο χρόνος εµφάνισης βλάβης.  
• Ο χρόνος κλήσεως του µηχανικού της εταιρείας για αποκατάσταση της βλάβης.  
• Ο χρόνος άφιξης του ειδικού στην εγκατάσταση.  

• Ο χρόνος διάθεσης του συστήµατος στους ειδικούς.  
• Οι εργασίες που εκτελούνται.  
• Οι ώρες απασχόλησης του ειδικευµένου προσωπικού  
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Στο ίδιο ηµερολόγιο θα καταχωρείται και η τακτική συντήρηση (προγραµµατισµένες εργασίες 
συντήρησης για καλή λειτουργία του συστήµατος) που γίνεται από την εταιρεία καθώς και οποιαδήποτε 
απαραίτητη παρατήρηση για την εφαρµογή των όρων της σύµβασης.  
Το ένα αντίτυπο του ηµερολογίου θα δίνεται στην υπηρεσία στο τέλος κάθε µήνα.  
 
5. Το σύστηµα αποστέλλει τηλεφωνικά µηνύµατα µέσω κινητής τηλεφωνίας (SMS) για την ενηµέρωση 
των βλαβών. Το κόστος της τηλεφωνικής σύνδεσης (πάγιο & κόστος µηνυµάτων) θα επιβαρύνει τον 
ανάδοχο.  
Η Συντήρηση και η Τεχνική Υποστήριξη του αυτοµατοποιηµένου δικτύου θα περιλαµβάνει αναλυτικά τις 
εξής Υπηρεσίες: 
 
Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ, που περιλαµβάνει τις εξής εργασίες:  
 

1. Προληπτικός έλεγχος συνδέσεων και των σηµάτων από τα αισθητήρια των τοπικών βανών στο 
ήδη εγκατεστηµένο και εν λειτουργία σύστηµα / 3 φορές ανά έτος 

2. Προληπτικός έλεγχος του Hardware και του Software του συστήµατος/ 4 φορές ανά έτος 
3. Προληπτικός έλεγχος των επικοινωνιών του συστήµατος / 3 φορές ανά έτος 
4. Γενικός έλεγχος λειτουργίας του εγκατεστηµένου λογισµικού του συστήµατος καθώς και τυχόν 

αναβαθµίσεις του προγράµµατος ελέγχου άρδευσης και διαχείρισης αρδευτικού νερού 

(περιλαµβάνεται το κόστος των νέων εκδόσεων του προγράµµατος). / όποτε απαιτείται 
5. Μετά την εκτέλεση της τακτικής συντήρησης συντάσσεται έκθεση από τον διενεργήσαντα την 

συντήρηση Μηχανικό, η οποία και υποβάλλεται στον ∆ήµο για την τήρηση Αρχείου Συντήρησης 
και τα συµπεράσµατα αυτής καταχωρούνται στο ηµερολόγιο.  

6. Εκτέλεση προγραµµατιστικών εργασιών (αλλαγές προγραµµατισµού, δηµιουργία νέων 
προγραµµάτων κτλ).  

7. Ένταξη νέων µονάδων στο υφιστάµενο σύστηµα. 
 

 

Β. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Μάνδρας 
- Ειδυλλίας περιλαµβάνει την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου εντός 
48 ωρών από την ώρα εµφάνισης του προβλήµατος στο λογισµικό του τηλελέγχου – τηλεχειρισµού 
όπως εµφανίζεται στο ιστορικό του προγράµµατος.  
 

1. Έλεγχος και αποκατάσταση βλάβης εισόδων/εξόδων στο σύστηµα αυτοµατοποιηµένου 
αρδευτικού δικτύου. 

2.  Έλεγχος και αποκατάσταση βλάβης του λογισµικού του συστήµατος αυτοµατοποιηµένου 
αρδευτικού δικτύου. 

3. Έλεγχος και αποκατάσταση βλάβης των επικοινωνιών του συστήµατος αυτοµατοποιηµένου 

αρδευτικού δικτύου. 
4.  Έλεγχος επικοινωνίας του συστήµατος αυτοµατοποιηµένου αρδευτικού δικτύου µε το 

λογισµικό.  
5. Έλεγχος λειτουργίας των προγραµµάτων  
6.  Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας ζητηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου 

Βύρωνα σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως έκτακτη συντήρηση εξοπλισµού λόγω προβληµάτων 
λειτουργίας του, αποκατάσταση βλαβών από βανδαλισµό, φυσική καταστροφή ή άλλη αιτία 
κτλ.  

7. Μετά την εκτέλεση της όποιας έκτακτης εργασίας, συντάσσεται έκθεση από τον διενεργήσαντα 
την εργασία Μηχανικό, η οποία και υποβάλλεται στον ∆ήµο για την τήρηση Αρχείου Εκτάκτων 
Εργασιών και τα συµπεράσµατα αυτής καταχωρούνται στο ηµερολόγιο.  

 
Γ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MEΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
"Ανά συµβάν" περιλαµβάνει την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών µέσω διαδικτύου από τα γραφεία 
του ανάδοχου συντηρητή.  
 

1. Συντήρηση και λύση δηµιουργηθέντων προβληµάτων στο ήδη εγκατεστηµένο και εν λειτουργία 
πρόγραµµα του συστήµατος αυτοµατοποιηµένου αρδευτικού δικτύου 

2. Έλεγχος λειτουργίας του ∆ικτύου Άρδευσης που είναι συνδεδεµένο στο σύστηµα I 
αυτοµατοποιηµένου αρδευτικού δικτύου 
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3. Έλεγχος των επικοινωνιών του συστήµατος αυτοµατοποιηµένου αρδευτικού δικτύου 
4. Τηλεφωνικές οδηγίες από τον Μηχανικό του συντηρητή προς τον χρήστη του συστήµατος 

αυτοµατοποιηµένου αρδευτικού δικτύου του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας.  
5.  Μετά την διακοπή της αποµεµακρυσµένης σύνδεσης ο ανάδοχος συντηρητής συντάσσει, 

πρωτόκολλο εργασιών συντήρησης µέσω αποµακρυσµένης διαδικτυακής σύνδεσης, για το 
Αρχείο Συντήρησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας,το οποίο και 
καταχωρεί στο ηµερολόγιο.  

 
 
 
Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Οι εργασίες συντήρησης ξεκινούν από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης το οποίο επέχει θέση 
πρωτοκόλλου εγκατάστασης και τελειώνει µετά από 12 µήνες.  
 

1. Αν ο ανάδοχος ξεπεράσει τις προθεσµίες εκτέλεσης εργασίας που αναγράφεται στο 
προηγούµενο άρθρο θα πληρώνει την ποινική ρήτρα ίση µε 1/10 της τιµής του άρθρου του 
Προϋπολογισµού. 
Η παραπάνω ποινή θα επιβάλλεται ύστερα από απόφαση του ∆ηµάρχου και θα κρατείται από 
τον λογαριασµό του αναδόχου.  

2.  Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις 30 ηµέρες ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος ύστερα 
από απόφαση της προϊσταµένης αρχής.  

3.  Ακόµα ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σε περίπτωση που δεν θα συµµορφωθεί έστω 
και σε έναν όρο της διακήρυξης.  

4.  Όταν κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, η εγγύηση που υπάρχει για λογαριασµό του παραµένει 
υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα.  

5.  Σε περίπτωση που θα υπάρξουν λόγοι, που θα δικαιολογούν τις καθυστερήσεις και ύστερα από 
απόφαση ∆ηµάρχου, µπορούν να εξαιρεθούν οι πιο πάνω παράγραφοι.  

 

Αµοιβή Αναδόχου 
 
Η χρέωση για τις εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θα  γίνεται στο τέλος κάθε διµήνου, µε 
την προσκόµιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και παραστατικών από πλευράς του Αναδόχου 
προς την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Οι εργασίες συντήρησης του αρδευτικού δικτύου περιλαµβάνουν την παρακολούθηση του υφιστάµενου 
αρδευτικού δικτύου, την επισκευή και την συντήρηση των αρδευτικών υλικών, στους χώρους που 
γίνεται η παρέµβαση µε βάση την παρούσα µελέτη. 
Συνοπτικά οι εργασίες είναι: 
 

• Προγραµµατισµός άρδευσης 
Σε αυτή την εργασία περιλαµβάνονται ο έλεγχος λειτουργίας των προγραµµατιστών, η προσαρµογή του 

αρδευτικού προγράµµατος σύµφωνα µε την εποχή και µε τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  
• Έλεγχος σωληνώσεων 

Στην εργασία αυτή περιλαµβάνονται ο τακτικός έλεγχος των σωληνώσεων (µετά την Η/Β) του 
δευτερεύοντος και  τριτεύοντος δικτύου, αποκατάσταση των διαρροών και των σπασµένων αγωγών. 
 

• Έλεγχος εκτοξευτών  
Περιλαµβάνει τον έλεγχο της λειτουργίας των εκτοξευτών και των σταλακτών, και την ρύθµιση της 
γωνίας του εκτοξευτή. Σε περίπτωση βλάβης, περιλαµβάνει την επισκευή, τον καθαρισµό των 
ακροφύσιων, καθώς και την πλήρη αντικατάστασή τους εφόσον απαιτείται. 

 
• Έλεγχος σταλλακτηφόρου αγωγού – σταλλάκτων 

Περιλαµβάνει τον έλεγχο λειτουργίας των σταλλάκτων, τον καθαρισµό τους και την πιθανή 
αντικατάστασή τους σε περιπτώσεις καταστροφής. 
 

• Έλεγχος ηλεκτροβάνων 
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Περιλαµβάνει τον έλεγχο λειτουργίας των Η/Β, καθαρισµό των πηνίων, τον έλεγχο και επισκευή της 
συνδεσµολογίας των Η/Β, την επισκευή των διαρροών, την πιθανή αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης. Επίσης περιλαµβάνει τον έλεγχο των καλωδιώσεων από τον προγραµµατιστή µέχρι τις Η/Β. 
 
Αναλυτικά, η Τεχνική Υποστήριξη του αυτόµατου αρδευτικού συστήµατος γίνεται ως εξής:  
 
 

1. Γενικός έλεγχος λειτουργίας και επισκευές σε όλο το δίκτυο. 
Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει όλες τις παραπάνω αναφερόµενες εργασίες και γίνεται τρεις (3) 
φορές το χρόνο ως εξής:  
 
Α)  Η πρώτη πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή από 10/02 έως 15/03 
Β) Η δεύτερη πριν την έναρξη της θερινής περιόδου άρδευσης δηλαδή από 15/05 έως 15/06 
Γ)  Η τρίτη στο τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή από 15/10 έως 15/11 

 
2. Μηνιαίος τακτικός έλεγχος 

Γίνεται στα διαστήµατα µεταξύ των γενικών ελέγχων (εκτός χειµερινής περιόδου). Αυτό 
περιλαµβάνει τον σύντοµο έλεγχο προγραµµατιστών και ηλεκτροβανών, καθώς και τις 
ρυθµίσεις των εκτοξευτών και των σταλακτοφόρων αγωγών. 

 
3. Εβδοµαδιαίος έλεγχος 

Γίνεται κυρίως το χρονικό διάστηµα από 15-20/04 έως 30/09, µε έµφαση τους καλοκαιρινούς 
µήνες και αφορά τον έλεγχο της καλυπτικότητας, της διαβροχής του χλοοτάπητα, την σωστή 
λειτουργία των σταλακτηφόρων αγωγών, την διαπίστωση τυχόν διαρροών στα δίκτυα, την 
αλλαγή του προγραµµατισµού και την προσαρµογή τους στις τρέχουσες καιρικές συνθήκες. 

 
4. Έκτακτες καταστάσεις 

Αυτές προκύπτουν είτε µετά από βανδαλισµούς, είτε από διαρροές στο σύστηµα που µπορεί να 

οφείλονται σε διάφορες εργασίες σους χώρους πρασίνου από συνεργεία του ∆ήµου ή άλλων 
οργανισµών είτε από αυξοµειώσεις της πίεσης στο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Στις περιπτώσεις αυτές: 
• Εάν διαπιστωθούν από τα συνεργεία του Αναδόχου, ενηµερώνεται η Υπηρεσία για τους 

λόγους που προκάλεσαν την βλάβη, καθώς και για το κόστος των υλικών αποκατάστασης 
και µετά από εντολή της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προχωρήσει άµεσα 
στην αποκατάσταση των βλαβών. 

• Εάν διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, ενηµερώνεται ο Ανάδοχος, ο οποίος είναι άµεσα 
υποχρεωµένος να στείλει συνεργείο για εκτίµηση της ζηµιάς. Στην συνέχεια ενηµερώνεται 
η Υπηρεσία και ακολουθείται η διαδικασία της παραπάνω παραγράφου. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις υπηρεσίες του καθηµερινά µέσα στο 
προβλεπόµενο ωράριο, εκτός Κυριακής και επισήµων Αργιών. Εάν υπάρξει σοβαρή έκτακτη 
κατάσταση, τότε είναι υποχρεωµένος να παράσχει τις υπηρεσίες του και σε ώρες που 
κανονικά δεν εργάζεται, µε ξεχωριστή χρέωση. 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί ηµερολόγιο εργασιών στο οποίο θα αναγράφονται: 
1. Αναλυτικά οι εργασίες της τακτικής συντήρησης (ηµέρες, ώρες, χώροι, βλάβες που 

διαπιστώθηκαν, υλικά που χρησιµοποιήθηκαν κλπ) 
2. Οι έκτακτες καταστάσεις 
3. Οι εντολές της Υπηρεσίας 
4. Θα επισυνάπτονται σε αυτό τεχνικές εκθέσεις που θα συντάσσει ο Ανάδοχος µε τους γενικούς 

ελέγχους που εκτελεί, στις οποίες θα συµπεριλαµβάνονται και οι προτάσεις του Αναδόχου για 

τυχόν γενικές επισκευές και επεκτάσεις του δικτύου. Επίσης, θα συντάσσει Τεχνικές Εκθέσεις 
και µετά από σοβαρά έκτακτα συµβάντα (π.χ. βανδαλισµούς) 

 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον τακτικό έλεγχο των φρεατίων και θα αποµακρύνει τυχόν 
υπάρχοντα σκουπίδια και χώµατα που τα καλύπτουν, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, εφόσον 
υπάρχουν σπασµένα φρεάτια ή καπάκια φρεατίων, τα οποία θα αντικαθίστανται. 
Σε περίπτωση βανδαλισµών, φυσικών καταστροφών κλπ. ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος κατά την 
περίοδο συντήρησης, να αποκαθιστά τις ζηµιές που θα παρουσιασθούν στο δίκτυο άρδευσης. Ο 
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Ανάδοχος ενηµερώνει πρώτα την υπηρεσία για τους λόγους που προκλήθηκαν οι ζηµιές και δίνει λίστα 
των υλικών που απαιτούνται για την επισκευή. 
Η Υπηρεσία, προκειµένου να ξεκινήσει η συντήρηση στους προβλεπόµενους χώρους από τον Ανάδοχο, 
θα συντάξει Πρωτόκολλο Παραλαβής και θα παραδώσει το αυτόµατο δίκτυο στους χώρους πρασίνου σε 
πλήρη λειτουργία. Ο ∆ήµος, θα παρέχει στον Ανάδοχο τα απαιτούµενα υλικά για την αποκατάσταση των 
ζηµιών και γενικά για τη συντήρηση του δικτύου, εκτός µικρο-υλικών (σύνδεσµοι, ταφ, κλπ). Στην 
περίπτωση που οι ζηµιές στο δίκτυο άρδευσης  οφείλονται σε πληµµελή συντήρηση, αµέλεια του 
προσωπικού του αναδόχου κ.λπ. τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά πλήρως τις ζηµίες 
χωρίς αποζηµίωση των εργασιών που εκτελέστηκαν και των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν. Μετά από 
κάθε επισκευή, ο Ανάδοχος προσκοµίζει στην Υπηρεσία όλα τα κατεστραµµένα υλικά και συντάσσει 
έκθεση επισκευής των βλαβών. 
Εφ’ όσον  υπάρχει διακοπή νερού ή έχει παρουσιαστεί βλάβη στο δίκτυο τροφοδότησης νερού στους 
κοινόχρηστους χώρους, στους χώρου των Παιδικών Χαρών και στους χώρους πρασίνου, τότε ο 
Ανάδοχος ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα προς αποκατάσταση των βλαβών. Εάν µε αµέλεια του Αναδόχου δεν ενηµερωθεί η Υπηρεσία, 
τότε οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει. Εάν η βλάβη συνεχισθεί για 
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ούτε η Υπηρεσία ούτε ο Ανάδοχος, τότε ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την παροχή νερού (µε βυτία) και γι’ αυτό αποζηµιώνεται ιδιαίτερα από 
την Υπηρεσία.     

 
 

Μάνδρα,  2018 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΕΝΝΑΣ 

ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΠΕ3 

 
 

 

 

 

 





ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

KAE ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 9779.06.028

1

ΑΤ 1.1
Αποξήλωση µετά προσοχής παλαιών οργάνων Παιδικής Χαράς 
και µεταφορά αυτών σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία

τεµ. 250,00 € 250,00 € 41,00 10.250,00 € 10.250,00 €

ΑΤ 1.2
Αποξήλωση µετά προσοχής φθαρµένων δαπέδων ασφαλείας και 
µεταφορά αυτών σε κατάλληλο χώρο προς ανακύκλωση που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία

m2 8,00 € 8,00 € 1.200,00 9.600,00 € 9.600,00 €

Αποξήλωση µετά προσοχής παλαιού αστικού εξοπλισµού 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

Τίτλος : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ∆.Κ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15/11/2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.350.000,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ)

∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘ.ΤΙΜ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενικές εργασίες

ΑΤ 1.3 (παγκάκια, κάδοι απορριµάτων) και µεταφορά αυτών σε 
κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία

τεµ. 80,00 € 80,00 € 63,00 5.040,00 € 5.040,00 €

ΑΤ 1.4
Αποξήλωση µετά προσοχής παλαιάς περίφραξης και µεταφορά 
αυτών σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία

µµ. 18,00 € 18,00 € 260,00 4.680,00 € 4.680,00 €

ΑΤ 1.5

Αποξήλωση κατεστραµµένων τσιµεντένιων δαπέδων, παλαιών 
τοιχίων (κράσπεδο), αποξήλωση µετά προσοχής κυβόλιθων, 
πλακοστρώσεων, µεταφορά αυτών σε κατάλληλο χώρο που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία, εκσκαφή χωµάτων

κατ' αποκοπήν 18.700,00 € 18.700,00 € 1,00 18.700,00 € 18.700,00 €

ΑΤ 1.6 Ανακατασκευή πλακοστρώσεων Κ.Χ., πεζοδρµίων, παρτεριών κατ' αποκοπήν 10.000,00 € 10.000,00 € 1,00 10.000,00 € 10.000,00 €

ΑΤ 1.7 Γενικές χωµατουργικές εργασίες σε Κ.Χ. χώρους του ∆ήµου κατ' αποκοπήν 9.500,00 € 9.500,00 € 1,00 9.500,00 € 9.500,00 €

ΑΤ 1.8
Εκσκαφή χωµάτων χειρωνακτικά και προετοιµασία εδάφους, 
µεταφορά χωµάτων σε κατάλληλο χώρο  που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία

κατ' αποκοπήν 1.100,00 € 1.100,00 € 1,00 1.100,00 € 1.100,00 €

ΑΤ 1.9
Αποξήλωση, µεταφορά, χωροθέτηση και επανατοποθέτηση 
οργάνων Παιδικής Χαράς από άλλους χώρους του ∆ήµου

τεµ. 350,00 € 350,00 € 13,00 4.550,00 € 4.550,00 €

ΑΤ 1.10
Ανακατασκευή και προσαρµογή παλαιών καθιστικών (παγκάκια) 
σε πάγκους

τεµ. 300,00 € 300,00 € 4,00 1.200,00 € 1.200,00 €

ΑΤ 1.11 Επισκευή - συντήρηση περίφραξης µµ. 18,00 € 18,00 € 100,00 1.800,00 € 1.800,00 €

ΑΤ 1.12 ∆ιαµόρφωση θέσεων στάθµευσης κατ' αποκοπήν 2.500,00 € 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €ΑΤ 1.12 ∆ιαµόρφωση θέσεων στάθµευσης κατ' αποκοπήν 2.500,00 € 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

ΑΤ 1.13 Επιδιόρθωση δαπέδου - Εξοµάλυνση κλίσεων τεµ. 500,00 € 500,00 € 1,00 500,00 € 500,00 €

ΑΤ 1.14 Επίστρωση µε πλάκες πεζοδροµίου m2 15,00 € 15,00 € 60,00 900,00 900,00 €





ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΤΙΜ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤ 1.15 Εγκατάσταση κρασπέδων από σκυρόδεµα µµ. 19,00 € 19,00 € 50,00 950,00 € 950,00 €

ΑΤ 1.16 Κατασκευή τσιµεντένιου τοιχείου µε πέτρινη επένδυση τεµ. 2.000,00 € 2.000,00 € 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €

ΑΤ 1.17 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 m3 110,00 € 110,00 € 30,00 3.300,00 € 3.300,00 €

ΑΤ 1.18 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 m3 120,00 € 120,00 € 40,00 4.800,00 € 4.800,00 €

ΑΤ 1.19 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος - ∆οµικά πλέγµατα kg 1,02 € 1,02 € 485,00 494,70 494,70 €

ΑΤ 1.20 Ξυλότυποι συνήθων χυτών µικροκατασκευών m2 15,70 € 15,70 € 250,00 3.925,00 3.925,00 €

ΑΤ 1.21 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος m2 8,00 € 8,00 € 20,00 160,00 € 160,00 €

ΑΤ 1.22 Κατασκευή  ποδηλατόδροµου m2 34,00 € 34,00 € 128,00 4.352,00 € 4.352,00 €

5.319,70 € 94.982,00 € 100.301,70 €

2

2.1

Εγκατάσταση διθέσιας κούνιας παιδιών-νηπίων 640,00 € 1.280,00 €

Εγκατάσταση διθέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών - νηπίων. Την 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 : 

Όργανα παιδικής χαράς & Όργανα εκγύµνασης

Όργανα παιδικής χαράς

Εγκατάσταση διθέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών - νηπίων. Την 
µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

310,00 € 950,00 € 2,00 620,00 €

Εγκατάσταση ξύλινης κούνιας-φωλιάς 3.100,00 € 3.100,00 €

Εγκατάσταση ξύλινης κούνιας-φωλιάς. Την µεταφορά επί 
τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

1.350,00 € 4.450,00 € 1,00 1.350,00 €

Εγκατάσταση τριθέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών-

νηπιών
900,00 € 900,00 €

Εγκατάσταση τριθέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών-νηπιών. Την 
µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 400,00 € 1.300,00 € 1,00 400,00 €

1.300,00 €

ΑΤ 2.1.1

ΑΤ 2.1.2

τεµ.

ΑΤ 2.1.3

4.450,00 €

1.900,00 €

τεµ.

των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

Εγκατάσταση  σύνθετης κούνιας νηπίων-ΑΜΕΑ τριών 

θέσεων
1.000,00 € 1.000,00 €
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Εγκατάσταση σύνθετης κούνιας νηπίων-ΑΜΕΑ τριών θέσεων. 
Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 500,00 € 1.500,00 € 1,00 500,00 €

Εγκατάσταση  σύνθετης τετραθέσιας κούνιας νηπίων-

παιδιών
1.000,00 € 1.000,00 €

Εγκατάσταση σύνθετης τετραθέσιας κούνιας νηπίων-παιδιών. 
Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 500,00 € 1.500,00 € 1,00 500,00 €

Εγκατάσταση  κούνιας παιδιών δύο θέσεων 680,00 € 2.040,00 €

Εγκατάσταση κούνιας παιδιών δύο θέσεων. Την µεταφορά επί 
τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 

1.500,00 €

ΑΤ 2.1.5

ΑΤ 2.1.4

1.500,00 €

τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 290,00 € 970,00 € 3,00 870,00 €

Εγκατάσταση  κούνιας νηπίων δύο θέσεων 700,00 € 3.500,00 €

Εγκατάσταση κούνιας νηπίων δύο θέσεων. Την µεταφορά επί 
τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 300,00 € 1.000,00 € 5,00 1.500,00 €

Εγκατάσταση  κούνιας νηπίων τεσσάρων θέσεων 1.000,00 € 1.000,00 €

Εγκατάσταση κούνιας νηπίων τεσσάρων θέσεων. Την 
µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 500,00 € 1.500,00 € 1,00 500,00 €

ΑΤ 2.1.8 1.500,00 €

5.000,00 €

2.910,00 €ΑΤ 2.1.6

ΑΤ 2.1.7

Εγκατάσταση  µεταλλικής κούνιας 5 θέσεων 7.700,00 € 7.700,00 €
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Εγκατάσταση µεταλλικής κούνιας 5 θέσεων. Την µεταφορά επί 
τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 3.300,00 € 11.000,00 € 1,00 3.300,00 €

Εγκατάσταση ελατηρίου δύο θέσεων µε ζωάκι 700,00 € 1.400,00 €

Εγκατάσταση ελατηρίου δύο θέσεων µε ζωάκι. Την µεταφορά 
επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 300,00 € 1.000,00 € 2,00 600,00 €

Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας ζωάκι µε ελατήριο 420,00 € 840,00 €

Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας ζωάκι µε ελατήριο. Την 
µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 

ΑΤ 2.1.9 11.000,00 €

ΑΤ 2.1.10 2.000,00 €

µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 200,00 € 620,00 € 2,00 400,00 €

Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας µε ελατήριο 520,00 € 1.040,00 €

Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας µε ελατήριο. Την µεταφορά 
επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 230,00 € 750,00 € 2,00 460,00 €

Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας-ελατήριο 550,00 € 1.100,00 €

Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας-ελατήριο. Την µεταφορά 
επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 250,00 € 800,00 € 2,00 500,00 €

ΑΤ 2.1.13 1.600,00 €

ΑΤ 2.1.11 1.240,00 €

ΑΤ 2.1.12 1.500,00 €

Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας-ελατήριο ΣΕ 

ΜΟΡΦΗ ΖΩΑΚΙ 
420,00 € 420,00 €
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Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας-ελατήριο ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΖΩΑΚΙ 
. Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 230,00 € 650,00 € 1,00 230,00 €

Εγκατάσταση ελατηριωτού οργάνου 420,00 € 420,00 €

Εγκατάσταση ελατηριωτού οργάνου . Την µεταφορά επί τόπου 
του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 230,00 € 650,00 € 1,00 230,00 €

Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας ζωάκι ελατηρίου 700,00 € 700,00 €

Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας ζωάκι ελατηρίου. Την 

ΑΤ 2.1.14 650,00 €

ΑΤ 2.1.15 650,00 €

µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 300,00 € 1.000,00 € 1,00 300,00 €

Εγκατάσταση ατοµικής  τραµπάλας-ζωάκι ελατηρίου 700,00 € 700,00 €

Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας ζωάκι ελατηρίου. Την 
µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 300,00 € 1.000,00 € 1,00 300,00 €

Εγκατάσταση  διθέσιας τραµπάλας-ζωάκι 1.570,00 € 1.570,00 €

Εγκατάσταση διθέσιας τραµπάλας-ζωάκι. Την µεταφορά επί 
τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 680,00 € 2.250,00 € 1,00 680,00 €

ΑΤ 2.1.16

ΑΤ 2.1.17

ΑΤ 2.1.18

1.000,00 €

1.000,00 €

2.250,00 €

έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

Εγκατάσταση  τραµπάλας ελατηρίου δύο θέσεων σε 

µορφή ζωάκι.
870,00 € 3.480,00 €





ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΤΙΜ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγκατάσταση τραµπάλας ελατηρίου δύο θέσεων σε µορφή 
ζωάκι. Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 380,00 € 1.250,00 € 4,00 1.520,00 €

Εγκατάσταση  µεταλλικής τραµπάλας παιδιών 2.690,00 € 2.690,00 €

Εγκατάσταση µεταλλικής τραµπάλας παιδιών. Την µεταφορά 
επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 1.160,00 € 3.850,00 € 1,00 1.160,00 €

Εγκατάσταση ξύλινης τραµπάλας παιδιών 770,00 3.080,00 €

Εγκατάσταση µεταλλικής τραµπάλας παιδιών. Την µεταφορά 

ΑΤ 2.1.19

3.850,00 €ΑΤ 2.1.20

5.000,00 €

Εγκατάσταση µεταλλικής τραµπάλας παιδιών. Την µεταφορά 
επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 330,00 € 1.100,00 € 4,00 330,00 €

Εγκατάσταση  διθέσιας ξύλινης τραµπάλας 770,00 € 770,00 €

Εγκατάσταση διθέσιας ξύλινης τραµπάλας. Την µεταφορά επί 
τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 330,00 € 1.100,00 € 1,00 330,00 €

Εγκατάσταση  διθέσιας κυρτής ξύλινης τραµπάλας 380,00 € 380,00 €

Εγκατάσταση διθέσιας κυρτής ξύλινης τραµπάλας. Την 
µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 170,00 € 550,00 € 1,00 170,00 €

4.400,00 €ΑΤ 2.1.21

ΑΤ 2.1.23 550,00 €

ΑΤ 2.1.22 1.100,00 €

των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

Εγκατάσταση  σύνθετης τσουλήθρας νηπίων 1.000,00 € 1.000,00 €
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Εγκατάσταση σύνθετης τσουλήθρας νηπίων. Την µεταφορά 
επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 500,00 € 1.500,00 € 1,00 500,00 €

Εγκατάσταση  σύνθετης τσουλήθρας παιδιών 1.100,00 € 1.100,00 €

Εγκατάσταση σύνθετης τσουλήθρας παίδων. Την µεταφορά 
επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 500,00 € 1.600,00 € 1,00 500,00 €

Εγκατάσταση   εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

∆ραστηριότητας
420,00 € 420,00 €

Εγκατάσταση εκπαιδευτικού παιχνιδιού ∆ραστηριότητας. Την 

ΑΤ 2.1.24 1.500,00 €

ΑΤ 2.1.25 1.600,00 €

Εγκατάσταση εκπαιδευτικού παιχνιδιού ∆ραστηριότητας. Την 
µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 180,00 € 600,00 € 1,00 180,00 €

Εγκατάσταση  παιχνιδιού πάνελ ήχου 450,00 € 450,00 €

Εγκατάσταση παιχνιδιού πάνελ ήχου. Την µεταφορά επί τόπου 
του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 200,00 € 650,00 € 1,00 200,00 €

Εγκατάσταση σύνθετου µε περιστροφική τσουλήθρα 8.750,00 € 8.750,00 €

Εγκατάσταση σύνθετου µε περιστροφική τσουλήθρα. Την 
µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 3.750,00 € 12.500,00 € 1,00 3.750,00 €

ΑΤ 2.1.26 600,00 €

650,00 €ΑΤ 2.1.27

ΑΤ 2.1.28 12.500,00 €

των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

Εγκατάσταση σύνθετου µε γέφυρα 5.300,00 € 5.300,00 €
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Εγκατάσταση σύνθετου µε γέφυρα. Την εργασία χωροθέτησης 
και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις 
εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων 
ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες 
επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό των 
εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 2.300,00 € 7.600,00 € 1,00 2.300,00 €

Εγκατάσταση σύνθετου οργάνου παιδιών 10.900,00 € 10.900,00 €

Εγκατάσταση σύνθετου οργάνου παιδιών. Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 4.600,00 € 15.500,00 € 1,00 4.600,00 €

Εγκατάσταση σύνθετου οργάνου δραστηριοτήτων 

παιδιών
8.700,00 € 17.400,00 €

Εγκατάσταση σύνθετου οργάνου δραστηριοτήτων παιδιών. 

7.600,00 €ΑΤ 2.1.29

ΑΤ 2.1.30 15.500,00 €

Εγκατάσταση σύνθετου οργάνου δραστηριοτήτων παιδιών. 
Την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 3.800,00 € 12.500,00 € 2,00 7.600,00 €

Εγκατάσταση σύνθετου οργάνου νηπίων 8.000,00 € 16.000,00 €

Εγκατάσταση σύνθετου οργάνου νηπίων. Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 4.000,00 € 12.000,00 € 2,00 8.000,00 €

Εγκατάσταση σύνθετου θεµατικού οργάνου νηπίων 5.000,00 € 5.000,00 €

Εγκατάσταση σύνθετου θεµατικού οργάνου νηπίων. Την 
εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 2.000,00 € 7.000,00 € 1,00 2.000,00 €

ΑΤ 2.1.33

24.000,00 €ΑΤ 2.1.32

7.000,00 €

ΑΤ 2.1.31 25.000,00 €

Εγκατάσταση πολυσύνθετου οργάνου νηπίων 5.600,00 € 11.200,00 €
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Εγκατάσταση πολυσύνθετου οργάνου νηπίων. Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 2.400,00 € 8.000,00 € 2,00 4.800,00 €

Εγκατάσταση ξύλινου σύνθετου οργάνου για 

δηµιουργική απασχόληση και ισορροπία
9.100,00 € 18.200,00 €

Εγκατάσταση ξύλινου σύνθετου οργάνου για δηµιουργική 
απασχόληση και ισορροπία. Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 3.900,00 € 13.000,00 € 2,00 7.800,00 €

Εγκατάσταση ξύλινου πολυσύνθετου οργάνου 12.500,00 € 12.500,00 €

Εγκατάσταση ξύλινου πολυσύνθετου οργάνου. Την µεταφορά 
επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 

26.000,00 €ΑΤ 2.1.35

ΑΤ 2.1.34 16.000,00 €

επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 5.500,00 € 18.000,00 € 1,00 5.500,00 €

Εγκατάσταση θεµατικού σύνθετου οργάνου A 12.900,00 € 12.900,00 €

Εγκατάσταση θεµατικού σύνθετου οργάνου A. Την µεταφορά 
επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 5.600,00 € 18.500,00 € 1,00 5.600,00 €

Εγκατάσταση θεµατικού σύνθετου οργάνου Β 13.600,00 € 13.600,00 €

Εγκατάσταση θεµατικού σύνθετου οργάνου B. Την µεταφορά 
επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 5.850,00 € 19.450,00 € 1,00 5.850,00 €

ΑΤ 2.1.36

18.500,00 €

18.000,00 €

ΑΤ 2.1.37

ΑΤ 2.1.38 19.450,00 €

Εγκατάσταση θεµατικού σύνθετου οργάνου Γ 13.000,00 € 13.000,00 €
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Εγκατάσταση θεµατικού σύνθετου οργάνου Γ. Την µεταφορά 
επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 5.600,00 € 18.600,00 € 1,00 5.600,00 €

Εγκατάσταση ξύλινου οργάνου ισορροπίας-τελεφερίκ 5.000,00 € 5.000,00 €

Εγκατάσταση ξύλινου οργάνου ισορροπίας-τελεφερίκ. Την 
µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 2.000,00 € 7.000,00 € 1,00 2.000,00 €

Εγκατάσταση  θεµατικού οργάνου αναρρίχησης-

ισορροπίας
1.400,00 € 1.400,00 €

Εγκατάσταση θεµατικού οργάνου αναρρίχησης-ισορροπίας. 
Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 

ΑΤ 2.1.39

7.000,00 €ΑΤ 2.1.40

18.600,00 €

Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 600,00 € 2.000,00 € 1,00 600,00 €

Εγκατάσταση  οργάνου αναρρίχησης και ισορροπίας 670,00 € 2.010,00 €

Εγκατάσταση οργάνου αναρρίχησης και ισορροπίας. Την 
µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 280,00 € 950,00 € 3,00 840,00 €

Εγκατάσταση  σύνθετης αναρρίχησης 10.500,00 € 10.500,00 €

Εγκατάσταση σύνθετης αναρρίχησης. Την µεταφορά επί τόπου 
του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 4.500,00 € 15.000,00 € 1,00 4.500,00 €

2.000,00 €ΑΤ 2.1.41

ΑΤ 2.1.42 2.850,00 €

ΑΤ 2.1.43 15.000,00 €

Εγκατάσταση οργάνου περιστροφής και ταλάντωσης 3.500,00 € 3.500,00 €
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Εγκατάσταση οργάνου περιστροφής και ταλάντωσης. Την 
µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 1.500,00 € 5.000,00 € 1,00 1.500,00 €

Εγκατάσταση  µύλου µε θέσεις 5.000,00 € 5.000,00 €

Εγκατάσταση µύλου µε θέσεις. Την µεταφορά επί τόπου του 
εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις 
δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα 
και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του 
οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και 
τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης 
των εργασιών 

τεµ. 2.000,00 € 7.000,00 € 1,00 2.000,00 €

Εγκατάσταση  περιστρεφόµενης φωλιάς 3.500,00 € 3.500,00 €

Εγκατάσταση περιστρεφόµενης φωλιάς. Την µεταφορά επί 
τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 

ΑΤ 2.1.44 5.000,00 €

ΑΤ 2.1.45 7.000,00 €

τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης και για τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την 
πιστοποίηση του οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την 
διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά 
έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 1.500,00 € 5.000,00 € 1,00 1.500,00 €

218.740,00 € 94.470,00 € 314.200,00 €

2.2

Εγκατάσταση  δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης 

"stepper και βάδισης αέρος" 
4.000,00 € 12.000,00 €

Εγκατάσταση δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης "stepper και 
βάδισης αέρος". Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την 
εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 1.800,00 € 5.800,00 € 3,00 5.400,00 €

Εγκατάσταση  δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης 

"ποδήλατο και ελλειπτική κίνηση ποδιών"
4.000,00 € 12.000,00 €

Εγκατάσταση δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης "ποδήλατο και 
ελλειπτική κίνηση ποδιών". Την µεταφορά επί τόπου του 
εξοπλισµού, Την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις 
δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα 
και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τεµ. 1.800,00 € 5.800,00 € 3,00 5.400,00 € 17.400,00 €

ΑΤ 2.2.1 17.400,00 €

ΑΤ 2.2.2

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑ∆ΑΣ 2.1:

Όργανα εκγύµνασης

ΑΤ 2.1.46 5.000,00 €

και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του 
οργάνου για τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και 
τον συντονισµό των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης 
των εργασιών 

τεµ. 1.800,00 € 5.800,00 € 3,00 5.400,00 € 17.400,00 €
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Εγκατάσταση  δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης 

"έλξεων και πιέσεων ώµων"
4.000,00 € 12.000,00 €

Εγκατάσταση δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης έλξεων και 
πιέσεων ώµων. Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την 
εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 1.800,00 € 5.800,00 € 3,00 5.400,00 € 17.400,00 €

Εγκατάσταση  δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης 

"κοιλιακών και µπάρα βυθίσεων"
4.000,00 € 12.000,00 €

Εγκατάσταση δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης κοιλιακών και 
µπάρα βυθίσεων. Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, 
Την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα 
εργαλεία, για τις εργασίες διετούς επίβλεψης και για τήρηση 
των απαιτήσεων ασφαλείας, την πιστοποίηση του οργάνου για 
τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον συντονισµό 
των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

τεµ. 1.800,00 € 5.800,00 € 3,00 5.400,00 € 17.400,00 €

ΑΤ 2.2.3

ΑΤ 2.2.3

48.000,00 € 21.600,00 € 69.600,00 €

3

Εγκατάσταση ξύλινο παγκάκι µε µεταλλικό σκελετό τεµ. 310,00 € 22.940,00 €

Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, 
για τις εργασίες διετούς συντήρησης, για τις εργασίες επισκευής, 
για την διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα 
γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

140,00 € 10.360,00 €

Εγκατάσταση ξύλινο παγκάκι µε πέντε ξύλα τεµ. 280,00 € 9.520,00 €

Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, 
για τις εργασίες διετούς συντήρησης, για τις εργασίες επισκευής, 
για την διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα 
γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

120,00 € 4.080,00 €

ΑΤ 3.3 Κατασκευή και Εγκατάσταση τραπεζοπάγκου τεµ. 440,00 € 440,00 € 6,00 2.640,00 € 2.640,00 €

ΑΤ 3.4 Κατασκευή και Εγκατάσταση για ξύλινο εξαγωνικό κιόσκι τεµ. 5.000,00 € 5.000,00 € 2,00 10.000,00 € 10.000,00 €

Εγκατάσταση ξύλινου κάδου απορριµµάτων τεµ. 200,00 € 11.600,00 €

Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, 
για τις εργασίες διετούς συντήρησης, για τις εργασίες επισκευής, 
για την διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα 
γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

100,00 € 5.800,00 €

Εγκατάσταση πλαστικού κάδου απορριµµάτων τεµ. 370,00 € 740,00 €

Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 

400,00 €

Αστικός  Εξοπλισµός

34,00

17.400,00 €

74,00

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑ∆ΑΣ 2.2:

450,00 €

300,00 € 58,00

ΑΤ 3.1

ΑΤ 3.2

33.300,00 €

ΑΤ 3.5

13.600,00 €

Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, Τις δαπάνες για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, 
για τις εργασίες διετούς συντήρησης, για τις εργασίες επισκευής, 
για την διαχείρηση και τον συντονισµό των εργασιών και τα 
γενικά έξοδα εκτέλεσης των εργασιών 

210,00 € 420,00 €
580,00 €ΑΤ 3.6 2,00 1.160,00 €





ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΤΙΜ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤ 3.7
Κατασκευή και Εγκατάσταση πληροφοριακής πινακίδας 
εγχάρακτη σε HPL

τεµ. 780,00 € 780,00 € 15,00 11.700,00 € 11.700,00 €

ΑΤ 3.8 Μεταλλικό κολωνάκι Φ100 τεµ. 38,00 € 38,00 € 300,00 11.400,00 € 11.400,00 €

ΑΤ 3.9
Τοποθέτηση πάγκων αναπληρωµατικών γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης

τεµ. 1.500,00 € 1.500,00 € 2,00 3.000,00 € 3.000,00 €

ΑΤ 3.10
Κατασκευή και Εγκατάσταση µεταλλικής βρύσης παιδικής 
χαράς

τεµ. 950,00 € 950,00 € 15,00 14.250,00 € 14.250,00 €

ΑΤ 3.11
Κατασκευή και Εγκατάσταση ξύλινης περίφραξης (ύψος 1.00 
µ.)

µµ. 55,00 € 55,00 € 439,30 24.161,50 € 24.161,50 €

ΑΤ 3.12 Επισκευή µεταλλικής περίφραξης µµ. 30,00 € 30,00 € 150,00 4.500,00 € 4.500,00 €

ΑΤ 3.13 Εγκατάσταση µεταλλικής περίφραξης (1,00 µ.) µµ. 65,00 € 65,00 € 266,00 17.290,00 € 17.290,00 €

ΑΤ 3.14 Εγκατάσταση µεταλλικής περίφραξης (1,20 µ.) µµ. 80,00 € 80,00 € 110,00 8.800,00 € 8.800,00 €

ΑΤ 3.15 Εγκατάσταση πόρτας εισόδου ξύλινης (1.10 µ.) τεµ. 300,00 € 300,00 € 6,00 1.800,00 € 1.800,00 €

ΑΤ 3.16 Εγκατάσταση πόρτας εισόδου µεταλλικής (1,20 µ.) τεµ. 180,00 € 180,00 € 6,00 1.080,00 € 1.080,00 €

ΑΤ 3.17 Εγκατάσταση µεταλλικής πόρτας µονής (1,80 µ.) τεµ. 250,00 € 250,00 € 2,00 500,00 € 500,00 €

ΑΤ 3.18 Εγκατάσταση µεταλλικής πόρτας διπλής (1,80 µ.) τεµ. 400,00 € 400,00 € 1,00 400,00 € 400,00 €

ΑΤ 3.19 Εγκατάσταση εµποδίου "Π" αποτροπής εξόδου τεµ. 100,00 € 100,00 € 5,00 500,00 € 500,00 €

Εγκατάσταση φωτοβολταικών  φωτιστικών σωµάτων µε 
σιδηροϊστό

1.800,00 € 180.000,00 €

Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, για 
τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης/συντήρησης και για τήρηση των απαιτήσεων 
ασφαλείας, για τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον 
συντονισµό των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των 
εργασιών 

830,00 € 83.000,00 €

ΑΤ 3.21 Κατασκευή και Εγκατάσταση σχάρας δένδρου τεµ. 180,00 € 180,00 € 20,00 3.600,00 € 3.600,00 €

224.800,00 € 219.281,50 € 444.081,50 €

4

ΑΤ 4.1 Κατασκευή υπόβασης για εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας m2 10,00 € 10,00 € 2.920,00 29.200,00 € 29.200,00 €

Εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας διαστάσεων 500x500x40 
mm

m2 35,00 € 66.675,00 €

Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, για 
τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης/συντήρησης και για τήρηση των απαιτήσεων 
ασφαλείας, για τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον 
συντονισµό των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των 
εργασιών 

20,00 € 38.100,00 €

Εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας διαστάσεων 500x500x50 

55,00 € 1.905,00

τεµ. 2.630,00 €ΑΤ 3.20

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3:

104.775,00 €

100,00 263.000,00 €

∆άπεδα 

ΑΤ 4.2

Εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας διαστάσεων 500x500x50 
mm

m2 40,00 € 14.240,00 €
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ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, για 
τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης/συντήρησης και για τήρηση των απαιτήσεων 
ασφαλείας, για τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον 
συντονισµό των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των 
εργασιών 

20,00 € 7.120,00 €

Εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας διαστάσεων 500x500x60 
mm

m2 44,00 € 25.696,00 €

Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, για 
τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης/συντήρησης και για τήρηση των απαιτήσεων 
ασφαλείας, για τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον 
συντονισµό των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των 
εργασιών 

21,00 € 12.264,00 €

Εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας διαστάσεων 500x500x70 
mm

m2 48,00 € 4.944,00 €

Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, για 
τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης/συντήρησης και για τήρηση των απαιτήσεων 
ασφαλείας, για τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον 
συντονισµό των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των 
εργασιών 

22,00 € 2.266,00 €

Εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας διαστάσεων 500x500x100 

65,00 € 584,00 37.960,00 €

7.210,00 €ΑΤ 4.5 70,00 € 103,00

ΑΤ 4.4

60,00 € 21.360,00 €ΑΤ 4.3 356,00

Εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας διαστάσεων 500x500x100 
mm

m2 55,00 € 4.125,00 €

Την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, Την εργασία 
χωροθέτησης, Τις δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, για 
τα µηχανήµατα και τα εργαλεία, για τις εργασίες διετούς 
επίβλεψης/συντήρησης και για τήρηση των απαιτήσεων 
ασφαλείας, για τις εργασίες επισκευής, για την διαχείρηση και τον 
συντονισµό των εργασιών και τα γενικά έξοδα εκτέλεσης των 
εργασιών 

25,00 € 1.875,00 €

ΑΤ 4.7
Κατασκευή και Εγκατάσταση δαπέδου από µείγµα άµµου-
ψιλού χαλικιού

m2 85,00 € 85,00 € 620,00 52.700,00 € 52.700,00 €

ΑΤ 4.8 Κατασκευή και Εγκατάσταση ειδικού χωµάτινου δαπέδου  m2 60,00 € 60,00 € 1.100,00 66.000,00 € 66.000,00 €

115.680,00 € 209.525,00 € 325.205,00 €

5

ΑΤ 5.1 Πιστοποίηση παιδικής χαράς τεµ. 500,00 € 500,00 € 13,00 6.500,00 € 6.500,00 €

6.500,00 € 6.500,00 €

6

 6.1

ΑΤ 6.1.1 Εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα m2 43,00 € 43,00 € 630,00 27.090,00 € 27.090,00 €

ΑΤ 6.1.2 Εγκατάσταση νέας περίφραξης µµ. 80,00 € 80,00 € 105,00 8.400,00 € 8.400,00 €

ΑΤ 6.1.3
Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού κατάλληλου για γήπεδα 

τεµ. 19.500,00 € 19.500,00 € 1,00 19.500,00 € 19.500,00 €

Πιστοποίηση παιδικών χαρών από εγκεκριµένο φορέα

6.000,00 €

Αθλητικοί χώροι

80,00 € 75,00

ΣΥΝΟΛA ΟΜΑ∆ΑΣ 4:

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5:

Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5Χ5

ΑΤ 4.6

ΑΤ 6.1.3
Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού κατάλληλου για γήπεδα 
ποδοσφαίρου 5Χ5

τεµ. 19.500,00 € 19.500,00 € 1,00 19.500,00 € 19.500,00 €

ΑΤ 6.1.4 Εγκατάσταση νέων εστιών γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 τεµ. 800,00 € 800,00 € 2,00 1.600,00 € 1.600,00 €

ΑΤ 6.1.5
Εγκατάσταση νέων πάγκων αναπληρωµατικών γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5Χ5

τεµ. 2.200,00 € 2.200,00 € 2,00 4.400,00 € 4.400,00 €
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ΑΤ 6.1.6 Επικάλυψη γηπέδου ποσοσφαίρου 5Χ5 µε δίχτυ προστασίας τεµ. 4.000,00 € 4.000,00 € 1,00 4.000,00 € 4.000,00 €

6,2

ΑΤ 6.2.1
Ανακατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης (εντός ΠΧ 
Μακρυγιάννη)

m2 35,10 € 35,10 € 200,00 7.020,00 € 7.020,00 €

ΑΤ 6.2.2 Ανακατασκευή δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης (ΡΑΧΗ) m2 32,00 € 32,00 € 400,00 12.800,00 € 12.800,00 €

84.810,00 € 84.810,00 €

7

ΑΤ 7.1
Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών 
και ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους

κατ' αποκοπήν 4.500,00 € 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 4.500,00 €

ΑΤ 7.2 Προµήθεια, τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος m3 40,00 € 40,00 € 778,00 31.120,00 € 31.120,00 €

ΑΤ 7.3 Μεταφύτευση µεγάλων δένδρων τεµ. 140,00 € 140,00 € 35,00 4.900,00 € 4.900,00 €

ΑΤ 7.4
Εγκατάσταση δένδρων τύπου Α (διάνοιξη λάκκου, 
φύτευση,στήριξη)

τεµ. 75,00 € 75,00 € 265,00 19.875,00 € 19.875,00 €

ΑΤ 7.5
Εγκατάσταση δένδρων τύπου Β (διάνοιξη λάκκου, 
φύτευση,στήριξη)

τεµ. 85,00 € 85,00 € 100,00 8.500,00 € 8.500,00 €

Εγκατάσταση θάµνων τύπου Α (διάνοιξη 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6:

Εργασίες πρασίνου - Φυτικό υλικό

Ανακατασκευή γηπέδων καλαθοσφαίρισης

ΑΤ 7.6
Εγκατάσταση θάµνων τύπου Α (διάνοιξη 
λάκκου,φύτευση,στήριξη)

τεµ. 9,40 € 9,40 € 470,00 4.418,00 € 4.418,00 €

ΑΤ 7.7
Εγκατάσταση θάµνων τύπου Β (διάνοιξη 
λάκκου,φύτευση,στήριξη)

τεµ. 15,50 € 15,50 € 1.100,00 17.050,00 € 17.050,00 €

ΑΤ 7.8
Εγκατάσταση θάµνων τύπου Γ (διάνοιξη 
λάκκου,φύτευση,στήριξη)

τεµ. 22,40 € 22,40 € 575,00 12.880,00 € 12.880,00 €

ΑΤ 7.9
Εγκατάσταση θάµνων τύπου ∆ (διάνοιξη 
λάκκου,φύτευση,στήριξη)

τεµ. 28,00 € 28,00 € 1.000,00 28.000,00 € 28.000,00 €

ΑΤ 7.10
Εγκατάσταση θάµνων τύπου Ε (διάνοιξη 
λάκκου,φύτευση,στήριξη)

τεµ. 38,00 € 38,00 € 1.230,00 46.740,00 € 46.740,00 €

ΑΤ 7.11
Εγκατάσταση ανθοφόρων φυτών τύπου Α (διάνοιξη 
λάκκου,φύτευση,στήριξη)

τεµ. 6,50 € 6,50 € 447,00 2.905,50 € 2.905,50 €

ΑΤ 7.12
Εγκατάσταση ανθοφόρων φυτών τύπου Β (διάνοιξη 
λάκκου,φύτευση,στήριξη)

τεµ. 7,30 € 7,30 € 54,00 394,20 € 394,20 €

ΑΤ 7.13 Εγκατάσταση πασσάλων για υποστύλωση δέντρου τεµ. 8,00 € 8,00 € 385,00 3.080,00 € 3.080,00 €

ΑΤ 7.14 Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα τµ 10,00 € 10,00 € 9.300,00 93.000,00 € 93.000,00 €

ΑΤ 7.15 Κατασκευή βραχόκηπου µε καταρράκτη τεµ. 9.000,00 € 9.000,00 € 1,00 9.000,00 € 9.000,00 €

286.362,70 € 286.362,70 €

8

ΑΤ 8.1
Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου 
Ο.Τ.158 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ)

τεµ. 19.000,00 € 19.000,00 € 1,00 19.000,00 € 19.000,00 €

ΑΤ 8.2
Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου 
Ο.Τ.50 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ)

τεµ. 19.000,00 € 19.000,00 € 1,00 19.000,00 € 19.000,00 €

Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 7:

Εργασίες άρδευσης

ΑΤ 8.3
Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 
171 (ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)  

τεµ. 11.000,00 € 11.000,00 € 1,00 11.000,00 € 11.000,00 €

ΑΤ 8.4
Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 
108Α (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ-ΣΤΑΜΟΥ-ΝΑΞΟΥ)  

τεµ. 11.000,00 € 11.000,00 € 1,00 11.000,00 € 11.000,00 €
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ΑΤ 8.5
Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου 
Ο.Τ.109Α (ΠΛΑΤΕΙΑ έµπροσθεν Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ 
ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

τεµ. 8.000,00 € 8.000,00 € 1,00 8.000,00 € 8.000,00 €

ΑΤ 8.6
Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου  
(ΠΛΑΤΕΙΑ Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ-ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

τεµ. 7.000,00 € 7.000,00 € 1,00 7.000,00 € 7.000,00 €

ΑΤ 8.7
Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου 
Ο.Τ.141 (ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΠΟΛΗΣ)

τεµ. 8.500,00 € 8.500,00 € 1,00 8.500,00 € 8.500,00 €

ΑΤ 8.8
Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου O.T 
44 (ΕΝΑΝΤΙ Ι.Ν. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

τεµ. 9.700,00 € 9.700,00 € 1,00 9.700,00 € 9.700,00 €

ΑΤ 8.9
Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου 
Ο.Τ.127 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΩΝ)

τεµ. 9.000,00 € 9.000,00 € 1,00 9.000,00 € 9.000,00 €

ΑΤ 8.10
Επέκταση αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ.69Α (ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ)

τεµ. 500,00 € 500,00 € 1,00 500,00 € 500,00 €

ΑΤ 8.11
Επέκταση - ανακατασκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου 
Ο.Τ. 12Α (ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΚΛΙΑΤΗ)

τεµ. 3.000,00 € 3.000,00 € 1,00 3.000,00 € 3.000,00 €

ΑΤ 8.12
Επέκταση - ανακατασκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου 
Ο.Τ. 86 (ΡΑΧΗ)

τεµ. 1.500,00 € 1.500,00 € 1,00 1.500,00 € 1.500,00 €

ΑΤ 8.13
Κατασκευή νέου αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 46Α 
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΙΓΚΙΝΙ)

τεµ. 600,00 € 600,00 € 1,00 600,00 € 600,00 €

ΑΤ 8.14
Ανακατασκευή - επισκευή - επέκταση υπάρχοντος αρδευτικού 
δικτύου Ο.Τ.147Α (ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟΑΘ)

τεµ. 1.800,00 € 1.800,00 € 1,00 1.800,00 € 1.800,00 €ΑΤ 8.14
δικτύου Ο.Τ.147Α (ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟΑΘ)

τεµ. 1.800,00 € 1.800,00 € 1,00 1.800,00 € 1.800,00 €

ΑΤ 8.15
Ανακατασκευή - επισκευή - επέκταση υπάρχοντος αρδευτικού 
δικτύου Ο.Τ.21Α (ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ)

τεµ. 2.000,00 € 2.000,00 € 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €

ΑΤ 8.16
Ανακατασκευή - επισκευή - επέκταση υπάρχοντος αρδευτικού 
δικτύου Ο.Τ.21Α (ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΡ. ΡΟΚΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)

τεµ. 1.300,00 € 1.300,00 € 1,00 1.300,00 € 1.300,00 €

ΑΤ 8.17
Κατασκευή νέου αυτοµατοποιηµένου επίγειου αρδευτικού 
δικτύου για φυτά σε µικρούς κοινόχρηστους χώρους

τεµ. 4.500,00 € 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 4.500,00 €

117.400,00 € 117.400,00 €

9

ΑΤ 9.1 Εγκατάσταση Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) τεµ. 8.000,00 € 8.000,00 € 1,00 8.000,00 € 8.000,00 €

ΑΤ 9.2 Εγκατάσταση Τοπικού Σταθµού Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) τεµ. 8.250,00 € 8.250,00 € 8,00 66.000,00 € 66.000,00 €

ΑΤ 9.3 Εγκατάσταση αισθητηρίου πίεσης τεµ. 150,00 € 150,00 € 8,00 1.200,00 € 1.200,00 €

75.200,00 € 75.200,00 €

10

ΑΤ 10.1 Κατασκευή και Εγκατάσταση προκάτ περίπτερου πληροφοριών τεµ. 8.500,00 € 8.500,00 € 1,00 8.500,00 € 8.500,00 €

ΑΤ 10.2 Εγκατάσταση ηλεκτρονικής εφαρµογής παροχής πληροφοριών τεµ. 15.000,00 € 15.000,00 € 1,00 15.000,00 € 15.000,00 €

23.500,00 € 23.500,00 €

Πληροφοριακό Περίπτερο

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 9:

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 8:

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 10:

∆ίκτυο Κεντρικού Ελέγχου Άρδευσης 

23.500,00 € 23.500,00 €

11

ΑΤ 11.1
Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήµατος κεντρικού 
ελέγχου άρδευσης & αυτόµατου συστήµατος άρδευσης

ανά έτος 24.000,00 € 24.000,00 € 2,00 48.000,00 € 48.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 10:

Συντήρηση





ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΤΙΜ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

48.000,00 € 48.000,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΕΝΝΑΣ

2.350.000,00 €

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 

1.895.160,90 €

454.839,10 €

2,00 €

Μάνδρα ,  2018

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 11:

Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της παρούσης, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Α.Τ 1.1  Αποξήλωση µετά προσοχής παλαιών οργάνων Παιδικής Χαράς, προετοιµασία 
εδάφους και µεταφορά αυτών σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
 
Αποξήλωση παλαιών οργάνων παιδικής χαράς µετά προσοχής, συγκέντρωση και µεταφορά τους προς 
απόρριψη σε χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Τα όργανα θα µεταφερθούν 
αναλλοίωτα σε αντίστοιχο ασφαλή χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία. 
Επιπλέον, περιλαµβάνεται η εργασία συγκέντρωσης πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, και αποκοµιδή 
αυτών και κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.), γενική ισοπέδωση του χώρου και διαµόρφωσή του για 
την εγκατάσταση των οργάνων παιδικής χαράς. 
Περιλαµβάνει τις δαπάνες τουεργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς και των 

µηχανηµάτων / εργαλείωνπου θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: ∆ιακόσια πενήντα ευρώ (250,00 €) 
 
 
Α.Τ 1.2  Αποξήλωση µετά προσοχής,φθαρµένων δαπέδων ασφαλείας, προετοιµασία εδάφους 
και µεταφορά σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
 
Αποξήλωση µετά προσοχής φθαρµένων δαπέδων ασφαλείας και παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα από το 
γήπεδο ποδοσφαίρου, συγκέντρωση και µεταφορά τους προς απόρριψη σε χώρο που θα υποδείξει η 

αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Τα δάπεδα θα µεταφερθούν σε αντίστοιχο ασφαλή χώρο, µε κατάλληλα 
µέσα που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες για αποκοµιδή και µεταφορά αποβλήτων, µε προορισµό 
την ανακύκλωση. Επιπλέον, περιλαµβάνεται η εργασία συγκέντρωσης πλεοναζόντων χωµάτων, 
καθάρισµα, και αποκοµιδή αυτών και κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.), γενική ισοπέδωση του 
χώρου και διαµόρφωσή του για την εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας. 
Περιλαµβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς και των 
µηχανηµάτων / εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν 
 
Τιµή ανά m2:  Οκτώ ευρώ (8,00 €) 
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Α.Τ 1.3  Αποξήλωση µετά προσοχής παλαιού αστικού εξοπλισµού (παγκάκια, κάδοι 
απορριµµάτων) και µεταφορά αυτών σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
 
Αποξήλωση παλαιού και κατεστραµµένου αστικού εξοπλισµού (παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων), 
συγκέντρωση και µεταφορά τους προς απόρριψη ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια 
Υπηρεσία του ∆ήµου. Ο εξοπλισµός αυτός θα µεταφερθεί αναλλοίωτος στο χώρο που θα υποδειχτεί. 
Επιπλέον, περιλαµβάνεται η εργασία συγκέντρωσης πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, και αποκοµιδή 
αυτών και κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.), γενική ισοπέδωση του χώρου και διαµόρφωσή του για 
την εγκατάσταση του αστικού εξοπλισµού. 
Περιλαµβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς και των 
µηχανηµάτων / εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  Ογδόντα ευρώ (80,00 €) 
 
 
Α.Τ 1.4  Αποξήλωση µετά προσοχής παλαιάς περίφραξης και µεταφορά αυτών σε κατάλληλο 
χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
 
Αποξήλωση µετά προσοχής παλαιάς περίφραξης, συγκέντρωση και µεταφορά τους προς απόρριψη ή 
αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Ο εξοπλισµός αυτός θα 
µεταφερθεί αναλλοίωτος στο χώρο που θα υποδειχτεί. 
Επιπλέον, περιλαµβάνεται η εργασία συγκέντρωσης πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, και αποκοµιδή 
αυτών και κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.), γενική ισοπέδωση του χώρου και διαµόρφωσή του για 

την εγκατάσταση του αστικού εξοπλισµού. 
Περιλαµβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς και των 
µηχανηµάτων / εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή ανά µµ:  ∆εκαοκτώ ευρώ (18,00 €) 
 
 
Α.Τ 1.5Αποξήλωση κατεστραµµένων τσιµεντένιων δαπέδων, παλαιών τοιχίων (κράσπεδο), 
αποξήλωση µετά προσοχής κυβόλιθων, πλακοστρώσεων, µεταφορά αυτών σε κατάλληλο 
χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία και εκσκαφή χωµάτων 
 
Αποξήλωση µετά προσοχής τσιµεντένιων δαπέδων, παλαιών τοιχίων (κράσπεδο), κυβόλιθων, 
πλακοστρώσεων, µεταφορά αυτών σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία και εκσκαφή 
χωµάτων του ∆ήµου. Τα προϊόντα αποξήλωσης θα µεταφερθούν αναλλοίωτα σε αντίστοιχο ασφαλή 
χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία. 
Επιπλέον, περιλαµβάνεται η εργασία αποκοµιδής πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και 
αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.). 
Επίσης, στο άρθρο περιλαµβάνεται η εργασίας εκσκαφής χωµάτων περί τα 10-12 cm βάθους, για την 
επαναδιαµόρφωση των χώρων πρασίνου και αναψυχής. 
Περιλαµβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς και των 
µηχανηµάτων / εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπήν:  ∆εκαοκτώ χιλιάδες επτακόσια ευρώ (18.700,00 €) 
 
 
Α.Τ 1.6  Ανακατασκευή πλακοστρώσεων κοινόχρηστων χώρων, πεζοδροµίων , παρτεριών 

 
Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου µε χρήση αεροσφυρών µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικού 
εξοπλισµού, στην οποία περιλαµβάνεται επίσης ηεπικάλυψη  µε νέες τσιµεντόπλακες ή τσιµεντοπλακίδια 
σε βάση οπλισµένου µε πλέγµα σκυροδέµατος κατηγορίας C10/12, πάχους τουλάχιστον 7,0 cm, ή 
οποιοδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί  (κυβόλιθοι, µάρµαρα, πλάκες κ.λ.π.) έτσι ώστε το πεζοδρόµιο να 
επανέλθει στην προηγούµενη κατάσταση.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
α. Η δαπάνη για την προµήθεια απαιτουµένων υλικών για την πλήρη κατασκευή της ως άνω βάσης από 
σκυρόδεµα, καθώς και του απαιτούµενου πλέγµατος για τον οπλισµό του σκυροδέµατος, την 
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φορτοεκφόρτωση, την σταλία του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτουµένων υλικών . 
β. Η δαπάνη των εργασιών για την πλήρη ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου κατά τα 
παραπάνω, έτσι ώστε το πεζοδρόµιο να επανέλθει στην προηγούµενη κατάσταση. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπήν:  ∆εκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) 
 
 
 
 
 
Α.Τ 1.7  Γενικές χωµατουργικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου 
 
Εκτέλεση γενικών χωµατουργικών εργασιών σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου και 
συγκεκριµένα : εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την εκσκαφή 
θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή µεγαλυτέρου των 3,00 m σε βάθος µέχρι 
2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, µε την αναπέταση των προϊόντων, την 
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου και 
οπλισµένου  σκυροδέµατος όπως τοιχώµατα, µικροκατασκευές, δάπεδα σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
δάπεδο εργασίας, εκρίζωση κατεστραµµένων δένδρων, θάµνων  µε την αποκόµιση και συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών διαµορφωµένων χώρων ή τµηµάτων 
αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των προϊόντων έως 10,00 m, µε την έκριψη, 
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συµπύκνωση, φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά ή µη 
µέσα των προϊόντων απόθεσης προς απόρριψη σε οποιοδήποτε τροχοφόρο µεταφορικό µέσο 
(µονότροχο, φορτηγό αυτοκίνητο) και τέλος την µεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, σε 
κατάλληλους χώρους. 
 Συµπεριλαµβάνονταιοιδαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των 
ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των  
µεγάλων  στοιχείων σκυροδέµατος. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπήν:  Εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (9.500,00 €) 
 
 
 
Α.Τ1.8  Εκσκαφή χωµάτων χειρωνακτικά και προετοιµασία εδάφους, µεταφορά χωµάτων σε 
κατάλληλο χώρο  που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
 
Εκσκαφή χωµάτων χειρωνακτικά (χωρίς µηχανικά µέσα) µε εργαλεία χειρός, αποκοµιδή πλεοναζόντων 
χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.). 
Περιλαµβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς και των 
µηχανηµάτων / εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 

 
Τιµή κατ’ αποκοπήν:  Χίλια εκατό ευρώ (1.100,00 €) 
 
 
Α.Τ1.9Αποξήλωση, µεταφορά, χωροθέτηση και επανατοποθέτηση οργάνων Παιδικής Χαράς 

από άλλους χώρους του ∆ήµου 

 

Αποξήλωση, µεταφορά, χωροθέτηση και επανατοποθέτηση οργάνων Παιδικής Χαράς τα οποία έχουν 
αποξηλωθεί µε προσοχή από άλλους χώρους του ∆ήµου και έχουν µεταφερθεί αναλλοίωτα, µε στόχο 
την επανατοποθέτησή τους σε χώρο που θα υποδείξει η Αρµόδια Υπηρεσία. Ο χώρος αυτός θα έχει 
διαµορφωθεί καταλλήλως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης των οργάνων.  
Επιπλέον, περιλαµβάνει τη δαπάνη της πιστοποίησής τους από αρµόδιο, εξειδικευµένο φορέα. 
Περιλαµβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς και των 
µηχανηµάτων / εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  Τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €) 
 
 
Α.Τ 1.10Ανακατασκευή και προσαρµογή παλαιών καθιστικών (παγκάκια) σε πάγκους 

 

Ανακατασκευή και προσαρµογή παλιών καθιστικών (παγκάκια) σε πάγκους σε χώρο που θα υποδείξει η 
Αρµόδια Υπηρεσία. Η εργασία περιλαµβάνει την αποξήλωση της πλάτης των παλιών καθισµάτων (ξύλα 
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και µεταλλικά στοιχεία) και επισκευή των ξύλων του καθίσµατος (τρίψιµο, βάψιµο, κλπ) για την τελική 
διαµόρφωσή του σε πάγκο. 
Περιλαµβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς και των 
µηχανηµάτων / εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  Τριακόσια ευρώ (300,00 €) 
 
 
Α.Τ 1.11  Επισκευή - συντήρηση περίφραξης 
 
Επισκευή και συντήρηση µεταλλικής περίφραξης στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η 
επισκευή αφορά όλες τις εργασίες που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση τυχόν σοβαρών αστοχιών της 
περίφραξης (κατεστραµµένο πλέγµα, κενά µεταξύ κάθετων µεταλλικών στοιχείων, κλπ) και η συντήρηση 
περιλαµβάνει τον έλεγχο της σταθερότητας των περιφράξεων και εργασίες όπως βερνικοχρωµατισµούς, 
βάψιµο µε κατάλληλες βαφές για την πρόληψη σκουριάς (αστάρι), κλπ. 
Περιλαµβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς και των 
µηχανηµάτων / εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή µµ:  ∆εκαοκτώ ευρώ (18,00 €) 
 
 
Α.Τ 1.12  ∆ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης 
 
∆ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης τριών (3) οχηµάτων στην είσοδο του ∆ήµου, µετά το πέρας των 
απαραίτητων εργασιών αποξήλωσης, καθαίρεσης και εκσκαφής. Οι θέσεις θα οριοθετούνται από 
κράσπεδο και θα έχουν δάπεδο από κυβόλιθο. 
Περιλαµβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς και των 
µηχανηµάτων / εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπήν:  ∆ύο χιλιάδεςπεντακόσια ευρώ (2.500,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 1.13  Επιδιόρθωση δαπέδου - Εξοµάλυνση κλίσεων 
 
Για την εργασία επιδιόρθωσης τσιµεντένιου δαπέδου - εξοµάλυνσης κλίσεων, στην οποία 
περιλαµβάνονται η επιδιόρθωση κατεστραµµένων µερών  του δαπέδου (πχ λακκούβες), αποκατάσταση 
επιφανειακών διαβρώσεων, επιδιόρθωση µικροκαθιζήσεων, µε σκοπό την σωστή απορροή των υδάτων 
και την ισοπέδωση του δαπέδου.   
Περιλαµβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς και των 
µηχανηµάτων / εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  Πεντακόσια ευρώ (500,00 €) 

 

 
Α.Τ 1.14  Επίστρωση µε πλάκες πεζοδροµίου 
 
Εργασία επίστρωσης κοινόχρηστων χώρων όπου δεν θα υπάρχει διέλευση οχηµάτων, µε 
προκατασκευασµένες πλάκες πεζοδροµίου (λευκές ή γκρί) , κοινού τσιµέντου διαστάσεων 50Χ50 cm ή 
40Χ40 cm και πάχους 3 έως 5 cm, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, τοποθετηµένες σε υπόστρωµα πάχους 
2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστη και µε το απαιτούµενο 
χαλύβδινο πλέγµα όπου θα απαιτηθεί. 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των 
υλικών τοποθέτησης (πλάκες, σκυρόδεµα , ασβέστης κλπ.) και του εργατικού προσωπικού για την 
σωστή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά m2:  ∆εκαπέντε ευρώ (15,00 €) 

 
 
 
Α.Τ 1.15  Εγκατάσταση κρασπέδων από σκυρόδεµα 
 
Εγκατάσταση σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 0,15 





5 

 

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας  µε απότµηση, ευθυγράµµων ή 
καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, για την κατασκευή – ανακατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, 
κόµβων κλπ., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, 
αποκλειόµενης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του 
σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, 
- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε 
τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. 
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου 
 
Τιµή ανά µµ:  ∆εκαεννέα ευρώ (19,00 €) 

 

 

Α.Τ 1.16  Κατασκευή τειχίου από σκυρόδεµα µε πέτρινη επένδυση 

 

Κατασκευή τοιχίου διαστάσεων 20µ χ 0,50µχ0,40µ, οποιουδήποτε σχήµατος (ευθύγραµµου, καµπύλου) 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης, από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C 20/25 µετά 
των απαραίτητων εκσκαφών, επιχώσεων, κοπής ασφάλτου, την κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης 
θεµελίων, από άµµο και σκύρα µεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόµενααπό κοσκίνισµα φυσικών 
αµµοχάλικων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών, του απαιτούµενου σιδηρού οπλισµού, των 
σιδηροτύπων για την δηµιουργία λείων άριστων επιφανειών σκυροδέµατος, της διαµόρφωσης των 
οριζοντίων επιφανειών σκυροδέµατος µε επίπαση τσιµέντου και την τελική επένδυση µε διακοσµητική 
πέτρα καθώς και τον χρωµατισµό της για την καλύτερη προστασία της µε ειδικό διάφανο οικολογικό  
βερνίκι. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως εργασίες , η χρήση των απαραίτητων 
µηχανηµάτων και εργαλείων και η προµήθεια όλων των  υλικών κατασκευής όπως σκυρόδεµα C20/25, 
χαλύβδινοι οπλισµού (πλέγµα και ευθύγραµµοι ράβδοι σιδήρου), θραυστό υλικό υπόβασης, ξυλότυπος, 
διακοσµητική πέτρα κλπ. µικρουλικά για την έντεχνη και σωστή ολοκλήρωση της καταστευής. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  ∆ύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) 

 
 
Α.Τ 1.17 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στον χώρο σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος µε σκοπό την κατασκευή υπόβασης δαπέδου ασφαλείας και πάκτωσης οργάνων παιδικής 

χαράς και αστικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος" 01-01-05-00 "∆ονητική 
συµπύκνωση σκυροδέµατος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσειςογκωδώνκατασκευών". 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του χώρου των 
εργασιών. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης των εργασιών, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον 
το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
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σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε 
χρήση οποποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό. 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής,εργασίµουκλπ)υπότηνεφαρµοζόµενηκοκκοµετρικήδιαβάθµισητωναδρανώνκατάπερίπτωση.Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στοσκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 
 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την 
θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Τιµή ανά m3:  Εκατόν δέκα ευρώ (110,00 €) 

 
 
Α.Τ 1.18 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στον χώρο σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος µε σκοπό την κατασκευή υπόβασης δαπέδου ασφαλείας και πάκτωσης οργάνων παιδικής 
χαράς και αστικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος" 01-01-05-00 "∆ονητική 
συµπύκνωση σκυροδέµατος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδώνκατασκευών". 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του χώρου των 
εργασιών. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης των εργασιών, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον 
το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε 
χρήση οποποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό. 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής,εργασίµουκλπ)υπότηνεφαρµοζόµενηκοκκοµετρικήδιαβάθµισητωναδρανώνκατάπερίπτωση.Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στοσκυρόδεµα. 
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Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 
 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την 
θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Τιµή ανά m3:  Εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) 

 
 
Α.Τ. 1.19 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος - ∆οµικά πλέγµατα 
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια 
οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων". 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων (κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε 
µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. 
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, 
τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των 
οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των 
οπλισµών. 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός 
του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ. 

• Η προµήθεια του σύρµατοςπρόσδεσης. 
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά 

τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµήαυτών. 
• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από τοδάπεδο 

εργασίας. 
• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 

τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία καιυλικά). 
• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή καικατεργασία 

 
 
Τιµή ανά kg:  Ένα ευρώ και δύο λεπτά (1,02 €) 

 

 
Α.Τ 1.20  Ξυλότυποι συνήθων χυτών µικροκατασκευών 
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Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων,πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του 
ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04- 00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) ". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, η φθορά και 
αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την 
διαµόρφωσή του. 
 
Τιµή ανά m2:  ∆εκαπέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (15,70 €) 

 

 

Α.Τ 1.21Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος 

 

Εργασία υδροχρωµατισµού µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος, σε δύο 
ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 
µικρά. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η µεταφορά των  πάσης φύσεως υλικών, τα 
απαιτούµενα εργαλεία κλπ καθώς και η δαπάνη για το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα εργαστεί για 
την ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά m2:  Οχτώ ευρώ (8,00 €) 

 
 
Α.Τ 1.22     Κατασκευή ποδηλατοδρόµου 
 
Για την κατασκευή και σήµανση ποδηλατοδρόµου. Εφόσον προηγηθεί η εργασία αποξήλωσης των 
κυβόλιθων, η επιφάνεια θα επιστρωθεί µε τσιµέντο κατηγορίας C12/15 και θα ενισχυθεί µε χαλύβδινο 

πλέγµα. Μέτα το πέρας του απαραίτητου χρόνου, η επιφάνεια του τσιµέντου θα εξοµαλυνθεί πλήρως και 
θα δηµιουργηθούν και οι κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των υδάτων. Η τελική πλέον επιφάνεια θα 
βαφτεί µε ειδική, ακρυλική βαφή, µε µεγάλη αντοχή στης καιρικές συνθήκες. Περιλαµβάνει την 
προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου των απαραίτητων υλικών, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή ανά m2: Τριάντα τέσσερα ευρώ (34,00 €) 
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2. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 
 
2.1 ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

 
 
Α.Τ 2.1.1Εγκατάσταση διθέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών - νηπίων 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ),  και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας διθέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών – νηπίων,όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητας του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια , 
τηνµεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για 
τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εννιακόσια πενήντα ευρώ (950,00 €) 

 
Α.Τ 2.1.2    Εγκατάσταση ξύλινης κούνιας-φωλιάς 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ),  και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας Ξύλινης Κούνιας – φωλιάς, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
ελέγχου της σταθερότητας του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του 
έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (4.450,00 €) 

 
 
Α.Τ 2.1.3Εγκατάσταση τριθέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών-νηπίων 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ),και διετή συντήρηση-

επισκευή µιας τριθέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών - νηπίων, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την 
µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για 
τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Χίλια τριακόσιαευρώ (1.300,00 €) 
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Α.Τ 2.1.4Εγκατάσταση σύνθετης κούνιας νηπίων-ΑΜΕΑ τριών θέσεων 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ),και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας σύνθετης κούνιας νηπίων-ΑΜΕΑ τριών θέσεων, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την 
µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για 
τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Χίλια πεντακόσιαευρώ (1.500,00 €) 
 
 
Α.Τ 2.1.5  Εγκατάσταση σύνθετης τετραθέσιας κούνιας νηπίων-παιδιών 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ),και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας σύνθετης τετραθέσιας κούνιας νηπίων-παιδιών, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την 
µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για 
τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) 
 
 
Α.Τ 2.1.6  Εγκατάσταση κούνιας παιδιών δύο θέσεων 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ),και διετή συντήρηση-

επισκευή µιας κούνιας παιδιών δύο θέσεων, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά 
του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εννιακόσια εβδοµήντα ευρώ (970,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.7  Εγκατάσταση κούνιας νηπίων δύο θέσεων 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ),και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας κούνιας νηπίων δύο θέσεων, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά 
του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Χίλια ευρώ (1.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.8  Εγκατάσταση κούνιας νηπίων τεσσάρων θέσεων 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ),και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας κούνιας νηπίων τεσσάρων θέσεων, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
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µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί 
τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.9Εγκατάσταση µεταλλικής κούνιας πέντε θέσεων 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας µεταλλικής κούνιας πέντε θέσεων, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί 
τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Έντεκα χιλιάδεςευρώ (11.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.10   Εγκατάσταση ελατηρίου δύο θέσεων µε ζωάκι 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός ελατηρίου δύο θέσεων µε ζωάκι όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί 
τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο: Χίλια ευρώ (1.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.11Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας ζωάκι  µε ελατήριο– «∆ράκος» 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας ατοµικής τραµπάλας ζωάκι  µε ελατήριο– «∆ράκος», όπως περιγράφεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την 
προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και 
των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες 
διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και 

την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εξακόσια είκοσι ευρώ (620,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.12  Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας µε ελατήριο 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας ατοµικής τραµπάλας µε ελατήριο, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί 
τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
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χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 €) 
 
 
Α.Τ 2.1.13Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας-ελατήριο 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας ατοµικής τραµπάλας-ελατήριο, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά 
του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Οκτακόσια ευρώ (800,00 €) 
 
 
Α.Τ 2.1.14  Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας-ελατήριο σε µορφή ζωάκι 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας ατοµικής τραµπάλας-ελατήριο, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.15  Εγκατάσταση ελατηριωτού οργάνου 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός ελατηριωτού οργάνου, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.16Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας ζωάκιελατηρίου – «Λιοντάρι» 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας ατοµικής τραµπάλας ελατηρίου ζωάκι – «Λιοντάρι», όπως περιγράφεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την 
προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και 
των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες 
διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και 
την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Χίλια ευρώ (1.000,00 €) 
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Α.Τ 2.1.17Εγκατάσταση ατοµικής τραµπάλας - ζωάκι ελατηρίου – «Μαϊµού» 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας ατοµικής τραµπάλας ελατηρίου ζωάκι – «Μαϊµού», όπως περιγράφεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την 
προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και 
των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες 
διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και 
την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Χίλια ευρώ  (1.000,00 €) 
 
 
Α.Τ 2.1.18Εγκατάσταση διθέσιας τραµπάλας-ζωάκι «Αλογάκια» 

 

Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή και διετή συντήρηση-επισκευή µιας διθέσιας τραµπάλας-ζωάκι «ΑΛΟΓΑΚΙΑ»,όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. 
Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 

µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για 
τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του 
οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: ∆ύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (2.250,00 €) 
 
 
Α.Τ 2.1.19Εγκατάσταση  τραµπάλας ελατηρίου δύο θέσεων σε µορφή ζωάκι 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας τραµπάλας ελατηρίου δύο θέσεων, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο:Χίλια διακόσια πενήντα  ευρώ (1.250,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.20Εγκατάσταση µεταλλικής τραµπάλας παιδιών 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας µεταλλικής τραµπάλας παιδιών,όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά 
του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου.Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 

έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:   Τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (3.850,00 €) 
 
 
Α.Τ 2.1.21Εγκατάσταση ξύλινης τραµπάλας παιδιών 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας ξύλινης τραµπάλας παιδιών,όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
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έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:   Χίλια εκατό ευρώ (1.100,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.22Εγκατάσταση διθέσιας ξύλινης τραµπάλας 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας διθέσιας ξύλινης τραµπάλας,όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:   Χίλια εκατόευρώ (1.100,00 €) 
 
 
Α.Τ 2.1.23Εγκατάσταση διθέσιας κυρτής ξύλινης τραµπάλας 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-

επισκευή µιας διθέσιας κυρτής ξύλινης τραµπάλας , όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά 
επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:   Πεντακόσια πενήντα ευρώ (550,00 €) 
 
 
Α.Τ 2.1.24   Εγκατάσταση σύνθετης τσουλήθρας νηπίων  
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-

επισκευή µιας σύνθετης τσουλήθρας νηπίων, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά 
του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου 
του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.25  Εγκατάσταση σύνθετης τσουλήθρας παιδιών  
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας σύνθετης τσουλήθρας παιδιών, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά 
του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου 
του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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Τιµή ανά τεµάχιο:  Χίλια εξακόσια ευρώ (1.600,00 €) 
 
 
 
 
Α.Τ 2.1.26Εγκατάσταση παιχνιδιού ∆ραστηριότητας "Μονοπάτι" 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός παιχνιδιού ∆ραστηριότητας "Μονοπάτι", όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την 
µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για 
τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:   Εξακόσιαευρώ (600,00 €) 
 
 
Α.Τ 2.1.27Εγκατάσταση παιχνιδιού πάνελ ήχου «Μεταλλόφωνο» 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός παιχνιδιού πάνελ ήχου «Μεταλλόφωνο»,όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την 
µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για 
τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο:   Εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €) 
 

 

 
Α.Τ 2.1.28Εγκατάσταση σύνθετου µε περιστροφική τσουλήθρα 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενόςσύνθετου µε περιστροφική τσουλήθρα, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την 
µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για 

τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:   ∆ώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500,00 €) 
 
 

 

Α.Τ  2.1.29Εγκατάσταση σύνθετου µε γέφυρα 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός σύνθετου µε γέφυρα,όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Επτά χιλιάδες εξακόσιαευρώ (7.600,00 €) 
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Α.Τ 2.1.30Εγκατάσταση σύνθετου οργάνου παιδιών 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός σύνθετου οργάνου παιδιών, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: ∆έκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (15.500,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.31   Εγκατάσταση σύνθετου οργάνου δραστηριότητας παιδιών 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός σύνθετου οργάνου δραστηριότητας παιδιών, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την 
µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για 
τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.32Εγκατάσταση σύνθετου οργάνου νηπίων 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός σύνθετου οργάνου νηπίων, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και 
τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο: ∆ώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.33Εγκατάσταση σύνθετου θεµατικού οργάνου παιδιών 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός σύνθετου θεµατικού οργάνου παιδιών, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την 
µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για 
τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις 

εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Επτάχιλιάδες ευρώ (7.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.34  Εγκατάσταση πολυσύνθετου οργάνου παιδιών 
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Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός πολυσύνθετου οργάνου παιδιών, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί 
τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο: Οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 €) 

 

 

Α.Τ 2.1.35Εγκατάσταση ξύλινου σύνθετου οργάνου για δηµιουργική απασχόληση και 

ισορροπία 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός ξύλινου σύνθετου οργάνου για δηµιουργική απασχόληση και ισορροπία, όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. 
Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για 
τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του 
οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: ∆έκα τρεις χιλιάδες ευρώ (13.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.36    Εγκατάσταση ξύλινου πολυσύνθετου οργάνου 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός ξύλινου πολυσύνθετου οργάνου, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του οργάνου. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί 
τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: ∆εκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.37Εγκατάσταση θεµατικού σύνθετου οργάνου Α –TYΠΟΥ «ΣΑΦΑΡΙ» 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός θεµατικού σύνθετου οργάνου «ΣΑΦΑΡΙ»,  όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά 
επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: ∆εκαοκτώχιλιάδες πεντακόσιαευρώ (18.500,00 €) 
 
 
 

Α.Τ 2.1.38Εγκατάσταση θεµατικού σύνθετου οργάνου Β –ΤΥΠΟΥ «ΖΟΥΓΚΛΑ» 
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Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός θεµατικού σύνθετου οργάνου «ΖΟΥΓΚΛΑ»,  όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά 
επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: ∆εκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (19.450,00 €) 
 
 

 

 

Α.Τ 2.1.39Εγκατάσταση θεµατικού σύνθετου οργάνου Γ- ΤΥΠΟΥ"ΚΙΒΩΤΟΣ ΝΩΕ-ΖΟΥΓΚΛΑ" 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός θεµατικού σύνθετου οργάνου "ΚΙΒΩΤΟΣ ΝΩΕ-ΖΟΥΓΚΛΑ",  όπως περιγράφεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την 
µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για 
τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: ∆εκαοκτώχιλιάδες εξακόσια ευρώ (18.600,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.40Εγκατάσταση ξύλινου οργάνουισορροπίας - τελεφερίκ 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός ξύλινου οργάνου ισορροπίας - τελεφερίκ, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά 
επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο:  Επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.41Εγκατάσταση θεµατικού οργάνου αναρρίχησης-ισορροπίας 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενόςθεµατικού οργάνου αναρρίχησης-ισορροπίας, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά 

επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  ∆ύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.42Εγκατάσταση οργάνου αναρρίχησης και ισορροπίας 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός οργάνου αναρρίχησης και ισορροπίας, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
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Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά 
επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  Εννιακόσια πενήντα ευρώ (950,00 €) 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ 2.1.43Εγκατάσταση σύνθετης αναρρίχησης 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µίας σύνθετης αναρρίχησης, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του 
εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού 
που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του 
οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και τήρηση των 
απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο:  ∆εκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.44   Εγκατάσταση οργάνου περιστροφής και ταλάντωσης 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενόςοργάνου περιστροφής και ταλάντωσης, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά 
επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 

επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.45Εγκατάσταση µύλου µε θέσεις 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός µύλου µε θέσεις, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου 
της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του 
εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού 
που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του 
οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και τήρηση των 
απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.1.46Εγκατάσταση περιστρεφόµενης φωλιάς 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιαςπεριστρεφόµενης φωλιάς, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
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ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του 
εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού 
που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του 
οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη σωστή λειτουργία και τήρηση των 
απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) 
 
 
 
 
 
 
 
2.2   ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 
 
 
 
Α.Τ 2.2.1Εγκατάστασηδίδυµου συστήµατος εκγύµνασης «stepper και βάδισης αέρος» 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και συντήρηση ενός 
δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης «stepper και βάδισης αέρος», όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά 
επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 

επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  Πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (5.800,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 2.2.2Εγκατάσταση δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης «ποδήλατο και ελλειπτική κίνηση 
ποδιών» 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και συντήρηση του 
δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης«ποδηλάτου και ελλειπτικής κίνησης ποδιών»,  όπως περιγράφεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την 
µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για 
τη σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  Πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (5.800,00 €) 
 
 
 
 
Α.Τ 2.2.3 Εγκατάσταση δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης «έλξεων και πιέσεων ώµων» 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και συντήρηση του 
δίδυµου συστήµατος εκγύµνασης«έλξεων και πιέσεων ώµων »,  όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά 
επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του οργάνου, τη δαπάνη για τις εργασίες διετούς συντήρησης για τη 
σωστή λειτουργία και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργάνου και την δαπάνη για τις εργασίες 
επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  Πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (5.800,00 €) 
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3. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 
Α.Τ 3.1  Εγκατάσταση ξύλινο παγκάκι µε µεταλλικό σκελετό 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), ενός ξύλινου 
παγκακιουµε µεταλλικό σκελετό, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της 
σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, 
την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα 
εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του, και την 
δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €) 
 
 
Α.Τ 3.2Εγκατάσταση ξύλινο παγκάκι µε πέντε ξύλα 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), ενός ξύλινου 
παγκακιού µε πέντε ξύλα από πεύκο µήκους 190 cm όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
στερέωση του,  και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο:Τετρακόσια πενήντα ευρώ (400,00 €) 
 
 
Α.Τ 3.3Κατασκευή και εγκατάσταση τραπεζοπάγκου 

 

Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), ενός τραπεζιού µε δύο 

παγκάκια όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. 
Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του,  και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Τετρακόσια σαράντα ευρώ (440,00 €) 
 
 
Α.Τ 3.4  Κατασκευή και εγκατάσταση για ξύλινο εξαγωνικό κιόσκι 

 

Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), ενός ξύλινου 
εξαγωνικού περιπτέρου (κιόσκι),όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της 
σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, 
την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα 
εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του,  και την 
δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) 
 
 
Α.Τ 3.5  Εγκατάσταση ξύλινου κάδου απορριµµάτων 

 

Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), ενός ξύλινου κάδου 
απορριµµάτων ,όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς 
του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
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µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του, σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Τριακόσια ευρώ (300,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 3.6Εγκατάσταση πλαστικού κάδου απορριµµάτων – «ΒΑΤΡΑΧΑΚΙ» 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), ενός πλαστικού κάδου 
απορριµµάτων – «Βατραχάκι», όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της 
σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, 
την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα 
εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του,  
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανάτεµάχιο:Πεντακόσια ογδόνταευρώ (580,00 €) 
 
 
Α.Τ  3.7Κατασκευή και Εγκατάσταση πληροφοριακής πινακίδας εγχάρακτη σε HPL 
 
Για την προµήθεια, τοποθέτηση, στερέωση και διετή συντήρηση-επισκευή µιας πινακίδας ξύλινης, 
εγχάρακτης σε HPLµετά του ελέγχου της σταθερότητάς της. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την 
µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 

θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση της,  σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €) 
 
 
 
Α.Τ  3.8Τοποθέτηση µεταλλικού κολωνακιού Φ100 
 
Για την προµήθεια, τοποθέτηση και  στερέωση µεταλλικού κολωνακιού µετά του ελέγχου της 
σταθερότητάς του. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για την προµήθεια απαιτουµένων µικρουλικών 
στερέωσης για τα κολωνάκια, την φορτοεκφόρτωση, την σταλία του αυτοκινήτου κατά την 
φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των 
απαιτουµένων υλικών καθώς και η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί και των 
εργαλείων που θα απαιτηθούν για την σωστή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας,  σύµφωνα µε τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Τριάντα οκτώ ευρώ (38,00 €) 
 
 
Α.Τ  3.9Τοποθέτηση πάγκου αναπληρωµατικών γηπέδου καλαθοσφαίρισης 
 
Για την προµήθεια, τοποθέτηση και στερέωση ενός πάγκου αναπληρωµατικών γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης,  µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την 

µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση της,  σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 3.10  Κατασκευή και εγκατάσταση µεταλλικήςβρύσης παιδικής χαράς 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση της (στερέωση, κλπ) και συντήρησηςµιαςµεταλλικής κρήνης 
όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς της.Περιλαµβάνει 
την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου, την εργασία χωροθέτησης, τις δαπάνες του 
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εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση της,  σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εννιακόσια πενήνταευρώ (950,00 €) 
 
 
 

Α.Τ 3.11  Κατασκευή και εγκατάσταση ξύλινης περίφραξης (ύψος 1.00 µ.) 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση  (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), της ξύλινης περίφραξης 
(ύψος 1.00) όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς της. 
Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση της,  και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά ΜΜ:    Πενήντα πέντε ευρώ (55,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 3.12  Επισκευή µεταλλικής περίφραξης  
 
 
Η  επισκευή µεταλλικής περίφραξης καθώς και των µεταλλικών πορτών αυτών, περιλαµβάνει την 
εργασία επισκευής και συγκεκριµένα την αφαίρεση και αποµάκρυνση των κατεστραµµένων τµηµάτων 
αυτής και την προσθήκη νέων που θα απαιτηθούν, αφαίρεση των προς επισκευή πορτών, την 
επανατοποθέτηση και στερέωση της µε ηλεκτροσυγκόλληση (όπου απαιτείται) ή λαµαρινόβιδων, 
µεταλλικών πείρων κλπ συνδετικών υλικών., απόξεση του παλαιού χρώµατος και επάλειψη µε αστάρι 
προστασίας και νέο χρώµα µετάλλου όπου απαιτείται, όλα τα υλικά στερέωσης που απαιτούνται, τον 

έλεγχο της σταθερότητάς τους, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, καθώς 
και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για σωστή ολοκλήρωση της εργασίας. Στην τιµή 
περιλαµβάνεται επίσης το κόστος των νέων υλικών (σύρµατος, ορθοστατών κλπ) καθώς και όλων των 
απαραίτητων µικροϋλικών (π.χ. ξύλινα στοιχεία, βίδες, παξιµάδια, ροδέλες, προστατευτικές τάπες 
επικάλυψης βιδών και παξιµαδιών κλπ.), οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, 
καθώς και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για σωστή ολοκλήρωση της εργασίας.  

 
Τιµή ανά ΜΜ: Τριάντα ευρώ (30,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 3.13  Κατασκευή και εγκατάσταση µεταλλικής περίφραξης (ύψος 1.00 µ.) 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση  (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), της µεταλλικής περίφραξης 
(ύψος 1.00) όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς της. 
Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση της,  και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά ΜΜ:    Εξήντα πέντε ευρώ (65,00 €) 
 
 
 
 
Α.Τ 3.14  Κατασκευή και εγκατάσταση µεταλλικής περίφραξης (ύψος 1.20 µ.) 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση  (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), της µεταλλικής περίφραξης 
(ύψος 1.20) όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς της. 
Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση της,  και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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Τιµή ανά ΜΜ:    Ογδόντα ευρώ (80,00 €) 
 
 
Α.Τ 3.15  Εγκατάσταση πόρτας εισόδου ξύλινης (1.00 µ.) 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας πόρτας εισόδου ξύλινης, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
ελέγχου της σταθερότητάς της. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του 
εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, 
των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση της,  και την δαπάνη 
για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο:  Τριακόσια ευρώ (300,00 €) 
 
 

Α.Τ 3.16  Εγκατάσταση πόρτας εισόδου µεταλλικής (1.20 µ.) 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση  (στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-επισκευή µιας 
πόρτας εισόδου µεταλλικής όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της 
σταθερότητάς της.Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, 
την εργασία χωροθέτησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση της,  και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο: Εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €)  
 
 
 
Α.Τ 3.17Εγκατάσταση µεταλλικής πόρτας µονής (1.80 µ.) 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση (στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-επισκευή µιας πόρτας 
εισόδου µεταλλικής όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της 
σταθερότητάς της.Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, 
την εργασία χωροθέτησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση της,  και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο:  ∆ιακόσια πενήντα ευρώ (250,00 €)  
 
 
Α.Τ 3.18Εγκατάσταση µεταλλικής πόρτας διπλής (1.80 µ.) 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή µιας πόρτας εισόδου µεταλλικής όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
ελέγχου της σταθερότητάς της.Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του 
εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης , τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, 
των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση της,  και την δαπάνη 
για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο: Τετρακόσια ευρώ (400,00 €)  
 
Α.Τ 3.19  Εγκατάσταση εµπόδιου ‘’Π’’ αποτροπής εξόδου 

 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), ενός µεταλλικού 
εµποδίου τύπου ‘’Π’’ για την αποτροπή εξόδου όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 

ελέγχου της σταθερότητάς της.Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του 
εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, 
των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του,  και την δαπάνη 
για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο:  Εκατό ευρώ (100,00 €)  
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Α.Τ 3.20    Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού φωτιστικού σώµατος µε σιδηροϊστό 
 
Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), και διετή συντήρηση-
επισκευή ενός φωτοβολταικού φωτιστικού σώµατος µε σιδηροϊστό µετά του ελέγχου της σταθερότητάς 
του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση της,  σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: ∆ύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ (2.630,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 3.21  Κατασκευή και εγκατάσταση σχάρας δένδρου 
 
Για την κατασκευή και εγκατάσταση σχάρας δένδρων. Η σχάρα δένδρων θα τοποθετηθεί στους λάκκους 
φύτευσης των δένδρων. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του 
εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού 
που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν, τη δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η κατασκευή τυχόν ρείθρων περί των λάκκων των δένδρων. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €) 
 

 
 

4. ∆ΑΠΕ∆Α 
 

 
Α.Τ 4.1    Κατασκευή υπόβασης για εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας 
 
Αφορά όλες τις απαραίτητες εργασίες που  θα πραγµατοποιηθούν για την εγκατάσταση υπόβασης η 
οποία θα  είναι κατασκευασµένη από σκυρόδεµα οπλισµένο πάχους 10εκ µε περιµετρικά σενάζια όπου 
απαιτείται. Θα εκτελεστούν χωµατουργικές εργασίες µικρής κλίµακας για οµαλοποίηση του εδάφους, ενώ 
θα κατασκευαστούν τσιµεντένια τοιχία αντιστήριξης όπου απαιτείται. Θα αποµακρυνθούν από τον 
εκάστοτε χώρο τα υφιστάµενα υλικά εδάφους (χαλίκι ή άµµος ή οπλισµένο σκυρόδεµα).   

Τιµή ανά m2:   ∆έκα ευρώ (10,00 €) 
 
 
Α.Τ 4.2  Εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας διαστάσεων 500Χ500Χ40 mm 
 
Για την προµήθεια, τοποθέτηση και διετή συντήρηση-επισκευή δαπέδου ασφαλείας διαστάσεων 
500Χ500Χ40 mm, µε τις δαπάνες προµήθειας, συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον 
τόπο των εργασιών, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν και την 
δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανα m2:     Πενήντα πέντεευρώ (55,00 €) 
 
 
Α.Τ 4.3  Εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας διαστάσεων 500Χ500Χ50 mm 
 
Για την προµήθεια, τοποθέτηση και διετή συντήρηση-επισκευή δαπέδου ασφαλείας διαστάσεων 
500Χ500Χ50 mm, µε τις δαπάνες προµήθειας, συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον 
τόπο των εργασιών, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν και την 
δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανα m2: Εξήντα ευρώ (60,00 €) 
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Α.Τ 4.4  Εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας διαστάσεων 500Χ500Χ60 mm 
 
Για την προµήθεια, τοποθέτηση και διετή συντήρηση-επισκευή δαπέδου ασφαλείας διαστάσεων 
500Χ500Χ60 mm, µε τις δαπάνες προµήθειας, συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον 
τόπο των εργασιών, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν και την 
δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανα m2:     Εξήντα πέντε ευρώ (65,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 4.5 Εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας διαστάσεων 500Χ500Χ70 mm 
 
Για την προµήθεια, τοποθέτηση και διετή συντήρηση-επισκευή δαπέδου ασφαλείας διαστάσεων 
500Χ500Χ70 mm, µε τις δαπάνες προµήθειας, συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον 
τόπο των εργασιών, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν και την 
δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανα m2:     Εβδοµήντα ευρώ (70,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 4.6  Εγκατάσταση πλακιδίων ασφαλείας διαστάσεων 500Χ500Χ100 mm 
 
Για την προµήθεια, τοποθέτηση και διετή συντήρηση-επισκευή δαπέδου ασφαλείας διαστάσεων 
500Χ500Χ100 mm, µε τις δαπάνες προµήθειας, συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον 
τόπο των εργασιών, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν και την 
δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανα m2:     Ογδόντα ευρώ (80,00 €) 
 
 
A.T. 4.7  Κατασκευή και Εγκατάσταση δαπέδου από µείγµα άµµου-ψιλού χαλικιού 
 
Το δάπεδο απορρόφησης κραδασµών από άµµο µπορεί να προβλεφθεί για ανοικτές παιδικές χαρές για 
εγκαταστάσεις µε µέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης έως 3 m και µε βάθος του στρώµατος άµµου σε 
οποιοδήποτε σηµείο τουλάχιστον 0,40 m. 
Για την εκτέλεση δαπέδου απορρόφησης κραδασµών χρησιµοποιούνται οι εξής είδη άµµοι: 
1. Ψιλή άµµος – πλυµένη, χωρίς ακαθαρσίες ή σωµατίδια αργίλου, µε κλάσµα από 0,2 - 2,0 
χιλιοστά, 
2. Χονδρή άµµος/ψιλό χαλίκι – πλυµένο, µε κλάσµα από 0,2 - 8,0 χιλιοστά. Είναι αναγκαίο να 
εξασφαλίζεται καλή αποστράγγιση, έτσι ώστε να µπορεί να «αναπνέει» και να µην συγκρατεί υγρασία. 
Σε περιοχές µε αµµώδη ή ασβεστώδη εδάφη, όπως και σε χώρους µε κλίση είναι δυνατόν άµεσα να 
τοποθετεί η άµµος, ενώ στα αργιλώδη εδάφη, είναι επιθυµητό να οικοδοµηθεί κοίτη αποχέτευσης κάτω 
από το στρώµα άµµου. 
Στην πρόταση µας εµείς χρησιµοποιούµε άµµο της περίπτωσης 2. 
Στη τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας,  φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον 
τόπο των εργασιών, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων 
και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα 
απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή µονάδος ανά τετραγωνικό (m2):  Ογδόντα πέντε ευρώ ευρώ  (85,00 €) 
 
 
A.T4.8      Κατασκευή και εγκατάσταση ειδικού χωµάτινου δαπέδου   

Κατασκευή ειδικού χωµάτινου δαπέδου στους χώρους των παιδικών χαρών, στο οποίο περιλαµβάνονται 
η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών και οι απαιτούµενες χωµατουργικές εργασίες για την έντεχνη και 
σωστή κατασκευή του. Συγκεκριµένα αποτελείται από: 

• Θραυστό υλικό για διάστρωση, ισοπέδωση στις κατάλληλες στάθµες στους προβλεπόµενους 
χώρους, και συµπύκνωση αυτού (κατασκευή βάσεως πάχους 10 cm , σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του υλικού) 
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• Υλικό 3Α, λευκό τσιµέντο, κατάλληλου χώµα, απαλλαγµένο από µπάζα κλπ (κατά περίπτωση 
και κατόπιν εγκρίσεως της επίβλεψης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και χώµα εκσκαφών του έργου 
µετά από καλό κοσκίνισµα), µεταφορά στον τόπο εργασίας και κοσκίνισµα. 

• Ανάµιξη µε αναµικτήρα των θραυστών υλικών, χώµατος και τσιµέντου εν ξηρώ και στην 
συνέχεια πρόσθεση νερού (αναλογία µίγµατος: 3Α – 75%, άργιλος – 25% και 80kg/m3 
τσιµέντου) 

• ∆ιάστρωση µε µηχανικό µέσον ή χειρονακτικά (τσουγκράνες) και συµπύκνωση µε ταυτόχρονη 
διαµόρφωση των απαιτούµενων κλίσεων (η συµπύκνωση αρχίζει από τα δύο άκρα για να 
δηµιουργηθεί µικρή καµπυλότητα στον άξονα του διαδρόµου και µέχρις ότου επιτευχθεί ο 
απαιτούµενος βαθµός συµπυκνώσεως (τουλάχιστον έως ότου ο τροχός του οδοστρωτήρα να 
µην αφήνει ίχνος στο πέρασµά του) 

• Έλεγχος της τελικής επιφάνειας υψοµετρικά και στις θέσεις που υπολείπεται ή υπερέχει του 
προκαθοριζοµένου υψόµετρου θα γίνουν διορθώσεις, µε πρόσθεση ή αφαίρεση του υλικού 

• ∆ιαβροχή της επιφάνειας µε άφθονο νερό και ταυτόχρονη συµπύκνωση έτσι ώστε η τυχόν 

πλεονάζουσα παιπάλη, να ανέλθει στην επιφάνεια υπό µορφή πολτού. Μετά το στέγνωµα 
ακολουθεί σκούπισµα της τελικής επιφάνειας. 
 

Η τελική σύσταση του µίγµατος θα αποφασιστεί επί τόπου κατόπιν κατασκευής δοκιµίων και θα τυγχάνει 
της εγκρίσεως της υπηρεσίας και τυχόν µικροτροποποιήσεις στη σύσταση δεν επηρεάζουν την τιµή του 
παρόντος άρθρου. Στη τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας,  φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς 
των υλικών στον τόπο των εργασιών, η εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν και την δαπάνη για τις εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή µονάδος ανά τετραγωνικό (m2):  Εξήντα ευρώ  (60,00 €) 
 
 
 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
 
Α.Τ5.1 Πιστοποίηση παιδικής χαράς 
 
Η Πιστοποίηση  συµµόρφωσης της παιδικής χαράς,  όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. 
28492/2009 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και της εγκυκλίου 
µε αριθµό 44/2014 (Α.Π. : 30681/2014) και θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη και ενέργειες του 
αναδόχου της εν λόγω προµήθειας. 
Η συγκεκριµένη διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης και 
τονίζεται ότι πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισµού, της ορθής εγκατάστασής 

του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και 
των πιστοποιητικών συµµόρφωσης τουεξοπλισµού καθώς και του κατασκευαστή µε τα ισχύοντα 
πρότυπα. 
 
Τιµή (τεµ) : Πεντακόσια ευρώ (500,00 €) 
 
 
 
 
 

6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
 
6.1 Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5x5 
 

 
Α.Τ 6.1.1 Εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 
 
Για την εγκατάστασηνέου συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
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Επιπλέον, η τιµή περιλαµβάνει την προετοιµασία του εδάφους στο νέο χώρο εγκατάστασης του 
γηπέδου, την εγκατάσταση υπόβασης µε τη διάστρωση θραυστού υλικού και τσιµέντου, όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά m2 : Σαράντα τρία ευρώ (43,00 €) 
 
 
Α.Τ 6.1.2  Εγκατάσταση νέας περίφραξης γηπέδου 
 
Για την εγκατάσταση νέας περίφραξης για το γηπέδο ποδοσφαίρου 5x5, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.  
Επιπλέον, η τιµή περιλαµβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση δύο θυρών για το γήπεδο, µία κεντρική 
διαστάσεων 2,0-2,20Χ3,00µ και µία βοηθητική-έξοδο κινδύνου, διαστάσεων 2,0-2,20Χ1,20µ, σύµφωνα 
µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά µµ : Ογδόντα ευρώ (80,00 €) 
 
 
Α.Τ 6.1.3  Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού κατάλληλου για γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 
 
Για την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού κατάλληλου για γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού και όλων 
των απαραίτητων υλικών συνδεσµολογίας (καλώδια,κλπ), την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, 
την κατασκευή υποβάσεων για τοποθέτηση και στερέωση των σιδηροϊστών, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν. (Τεχνικές Προδιαγραφές) 
Επιπλέον, η τιµή περιλαµβάνει φωτοτεχνική µελέτη του γηπέδου, για την βέλτιστη εγκατάσταση του 
ηλεκτροφωτισµού. 
 
Τιµή ανά τεµ : ∆εκαεννέα χιλιάδεςπεντακόσια ευρώ (19.500,00 €) 
 
 
Α.Τ 6.1.4  Εγκατάσταση νέων εστιών γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 
 
Για την εγκατάσταση νέων εστιών γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν.  
 
Τιµή ανά τεµ : Οκτακόσια ευρώ (800,00 €) 
 
 
Α.Τ 6.1.5  Εγκατάσταση νέων πάγκων αναπληρωµατικών γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 
 
Για την εγκατάσταση νέων πάγκων αναπληρωµατικών γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5, σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, την 
εργασία χωροθέτησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων 
και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.  
 
Τιµή ανά τεµ : ∆ύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.200,00 €) 
 
 
Α.Τ 6.1.6  Επικάλυψη γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 µε δίχτυ προστασίας 
 
Για την επικάλυψη γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 µε δίχτυ προστασίας, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, την εργασία 
χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.  
Η τιµή περιλαµβάνει την τοποθέτηση διχτυού προστασίας για κάλυψη όλης της επιφάνειας του γηπέδου, 
για περιµετρική κάλυψη του γηπέδου σε ύψος 2,0 - 2,5 µέτρων πάνω από την νέα περίφραξη και 
επιπλέον περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κολώνων για τη στερέωση και 
ολοκληρωµένη τοποθέτηση του διχτυού. 
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Τιµή ανά τεµ : Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €) 
 
 
 

6.2  Ανακατασκευή γηπέδων καλαθοσφαίρισης 
 

 
Α.Τ 6.2.1.Ανακατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης (εντός ΠΧ Μακρυγιάννη) 

 
Εργασία ανακατασκευής γηπέδου καλαθοσφαίρισης εντός της παιδικής χαράς Μακρυγιάννη η οποία 
περιλαµβάνει : 
Αποξήλωση και αποµάκρυνση της υπάρχουσας περίφραξης, αποξήλωση και αποµάκρυνση της µίας εκ 
των δύο µπασκετών και αποξήλωση και επανατοποθέτηση της δεύτερης. Θα ακολουθήσει η εργασία 
απόξεσης , αποψίλωσης,(όπου απαιτείται)  και  καθαρισµού της υπάρχουσας επιφάνειας του δαπέδουαπό 
τα υπολείµµατα του παλαιού χρωµατισµού, ξένα σώµατα (απορρίµµατα, κλπ.) και αποµάκρυνση και 
µεταφορά αυτών σε επιτρεπόµενο χώρο. Επίσης θα αποµακρυνθούν τυχόν ξένα σώµατα όπως  
σκυρόδεµα ή άλλη επικάλυψη στα σηµεία που αυτά εµποδίζουν την σωστή διάστρωση του νέου 
ακρυλικού δαπέδου. Τέλος θα καθαριστεί όλη η επιφάνεια µε χειρωνακτική ή µηχανική υποβοήθηση (αν 
απαιτηθεί), µε σκοπό την αποµάκρυνση κάθε ξένου σώµατος καθώς και την απόλυτη ισοπέδωσή της 
χωρίς να υπάρχουν ΄΄ανωµαλίες΄΄ και θα ακολουθήσει έκπλυσή της µε νερό υπό πίεση.     
Μετά την παραπάνω διεργασία,  θα τοποθετηθεί µε ειδικά ρολά το ακρυλικό χρώµα ειδικής σύνθεσης, 
κατάλληλο για την βαφή γηπέδων µπάσκετ στην επιθυµητή απόχρωση, το οποίο αντέχει στον ήλιο ενώ 
παράλληλα προσδίδει χαµηλή ολισθηρότητα και καλύτερη ορατότητα της µπάλας. Εχει άριστη ικανότητα 
πρόσφυσης, είναι ταχυστέγνωτο και αντέχει στην φθορά, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Η 
εφαρµογή του θα γίνει σε επιφάνεια καθαρή, χωρίς σκόνη, λιπαρές ουσίες, σαθρά σηµεία κτλ. και 
απολύτως στεγνή. Λόγω της ανοµοιόµορφης απορροφητικότητα της επιφάνεια αλλά και για καλύτερη 
εφαρµογή και πρόσφυση του νέου ακρυλικού χρώµατος, θα πρέπει να εφαρµοσθεί στρώση µε αστάρι 

διαλύτου απευθείας ή αραιωµένο 5% µε νερό. Η παράδοση προς χρήση του γηπέδου, γίνεται µετά την 
πάροδο 5-7 ηµερών. Κατόπιν θα γίνει νέα γραµµογράφηση της τελικής επιφάνειας µε υλικό ενός 
συστατικού από ακρυλικές ρητίνες µε βάση το νερό. ανθεκτικό στη φθορά, µε αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες, σύµφωνα µε τις διεθνείς  προδιαγραφές από χρώµατα συµβατά µε το δάπεδο και ανθεκτικό 
στην υπεριώδη ακτινοβολία. Όλες οι γραµµές διαγράµµισης των περιοχών του γηπέδου θα είναι του 
ίδιου χρώµατος (κατά προτίµηση λευκού) πλάτους 5 εκ. Τέλος, θα επανατοποθετηθεί η µπασκέτα, 
εφόσον προηγηθούν εργασίες συντήρησης αυτής.Η τιµή περιλαµβάνει την προµήθεια των υλικών, την 
µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 

 
Τιµή ανά τεµ.: Τριάντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (35,10 €) 
 
 
Α.Τ 6.2.2. Ανακατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης (εντός ΠΧ Ράχης) 

 
Εργασία ανακατασκευής γηπέδου καλαθοσφαίρισης εντός της παιδικής χαράς Ράχης η οποία 
περιλαµβάνει : 
Την εργασία απόξεσης , αποψίλωσης,(όπου απαιτείται)  και  καθαρισµού της υπάρχουσας επιφάνειας του 
δαπέδουαπό τα υπολείµµατα του παλαιού χρωµατισµού, ξένα σώµατα (απορρίµµατα, κλπ.) και 
αποµάκρυνση και µεταφορά αυτών σε επιτρεπόµενο χώρο. Επίσης θα αποµακρυνθούν τυχόν ξένα 
σώµατα όπως  σκυρόδεµα ή άλλη επικάλυψη στα σηµεία που αυτά εµποδίζουν την σωστή διάστρωση 
του νέου ακρυλικού δαπέδου. Τέλος θα καθαριστεί όλη η επιφάνεια µε χειρωνακτική ή µηχανική 
υποβοήθηση (αν απαιτηθεί), µε σκοπό την αποµάκρυνση κάθε ξένου σώµατος καθώς και την απόλυτη 
ισοπέδωσή της χωρίς να υπάρχουν ΄΄ανωµαλίες΄΄ και θα ακολουθήσει έκπλυσή της µε νερό υπό πίεση.     
Μετά την παραπάνω διεργασία,  θα τοποθετηθεί µε ειδικά ρολά το ακρυλικό χρώµα ειδικής σύνθεσης, 
κατάλληλο για την βαφή γηπέδων µπάσκετ στην επιθυµητή απόχρωση, το οποίο αντέχει στον ήλιο ενώ 
παράλληλα προσδίδει χαµηλή ολισθηρότητα και καλύτερη ορατότητα της µπάλας. Εχει άριστη ικανότητα 
πρόσφυσης, είναι ταχυστέγνωτο και αντέχει στην φθορά, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Η 
εφαρµογή του θα γίνει σε επιφάνεια καθαρή, χωρίς σκόνη, λιπαρές ουσίες, σαθρά σηµεία κτλ. και 
απολύτως στεγνή. Λόγω της ανοµοιόµορφης απορροφητικότητα της επιφάνεια αλλά και για καλύτερη 
εφαρµογή και πρόσφυση του νέου ακρυλικού χρώµατος, θα πρέπει να εφαρµοσθεί στρώση µε αστάρι 

διαλύτου απευθείας ή αραιωµένο 5% µε νερό. Η παράδοση προς χρήση του γηπέδου, γίνεται µετά την 
πάροδο 5-7 ηµερών. Κατόπιν θα γίνει νέα γραµµογράφηση της τελικής επιφάνειας µε υλικό ενός 
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συστατικού από ακρυλικές ρητίνες µε βάση το νερό. ανθεκτικό στη φθορά, µε αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες, σύµφωνα µε τις διεθνείς  προδιαγραφές από χρώµατα συµβατά µε το δάπεδο και ανθεκτικό 
στην υπεριώδη ακτινοβολία. Όλες οι γραµµές διαγράµµισης των περιοχών του γηπέδου θα είναι του 
ίδιου χρώµατος (κατά προτίµηση λευκού) πλάτους 5 εκ.Η τιµή περιλαµβάνει την προµήθεια των υλικών, 
την µεταφορά επί τόπου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή ανά τεµ: Τριάντα δύο ευρώ (32,00 €) 
 
 
 
 

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
 

 
Α.Τ 7.1   Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών 

 

Καθαρισµός επιφανειών προς φύτευση, συγκέντρωση  και αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων κάθε 
άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε 
οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας 
του εδάφους για την φύτευση φυτών. 
Προµήθεια επί τόπου του έργου και ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον 
έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουµικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε 
µέσο. Τα βελτιωτικά θα προµηθεύονται σε σφραγισµένη συσκευασία, µε αναγραφή της εγγυηµένης 
σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούµο. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας 
 
Τιµή (κατ’ αποκοπήν) : Τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €) 
 
 
Α.Τ 7.2  Προµήθεια τοποθέτηση και διάστρωση  κηπευτικού χώµατος 

 

Προµήθεια, τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την 
µελέτη για τις ανάγκες εγκατάστασης φυτών και χλοοτάπητα..  Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, 
επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 70 % και κατά 

το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm 
και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 
φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η 
δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης 
της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώµατος και η συντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου 
συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που 
τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής 
ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώµατος.  

 
Τιµή ανά m3 : Σαράντα ευρώ (40,00 €) 
 

 

 
Α.Τ. 7.3  Μεταφύτευση µεγάλων δέντρων  
 
Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων µηχανηµάτων, 
επένδυση της µπάλας χώµατος όγκου 151 - 300 lt µε κατάλληλα υλικά, φόρτωση και µεταφορά στον 
νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε 

την κόµη του και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του 
λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη 
µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο: Εκατόν σαράνταευρώ (140,00 €) 
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Α.Τ.  7.4Εγκατάστασηδένδρων τύπου Α (διάνοιξη λάκκου, φύτευση, στήριξη) 
 
Φύτευση δένδρων τύπου Α  µε ύψος 1,50-2,00 µ. και περίµετρο κορµού 10-12 εκ., δηλαδή: άνοιγµα 
λάκκου, φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του 
λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία 
της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του φυτού, του λιπάσµατος και του νερούκαι η δαπάνη 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ), οι 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν και οι εργασίες διετούς συντήρησης που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εβδοµήντα πέντε ευρώ (75,00 €) 
 
 
 
Α.Τ.  7.5Εγκατάστασηδένδρων τύπου Β (διάνοιξη λάκκου, φύτευση, στήριξη) 
 
Φύτευση δένδρων τύπου Β  µε ύψος 2,00-2,50 µ. και περίµετρο κορµού 14-16 εκ., δηλαδή: άνοιγµα 
λάκκου, φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του 
λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία 
της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του φυτού, του λιπάσµατος και του νερούκαι η δαπάνη 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ), οι 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν και οι εργασίες διετούς συντήρησης που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Ογδόντα πέντε ευρώ (85,00 €) 
 
 
 
Α.Τ7.6Εγκατάσταση θάµνων τύπου Α (διάνοιξη λάκκου, φύτευση, στήριξη) 
 
Φύτευση Θάµνου τύπου Α, µε µπάλα χώµατος 3 λίτρα ,δηλαδή: άνοιγµα λάκκου, φύτευση µε σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια 
του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης 
άρδευσης, σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία της προµήθειας και 
µεταφοράς επί τόπου του φυτού, του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ), οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν και οι εργασίες διετούς συντήρησης που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές  

 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά(9,40€) 
 
 
 
Α.Τ7.7    Εγκατάσταση θάµνων τύπου Β (διάνοιξη λάκκου, φύτευση, στήριξη) 
 
Φύτευση Θάµνου τύπου Β, µε µπάλα χώµατος 3-5 λίτρα,  δηλαδή: άνοιγµα λάκκου, φύτευση µε σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια 
του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης 

άρδευσης, σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία της προµήθειας και 
µεταφοράς επί τόπου του φυτού, του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ), οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν και οι εργασίες διετούς συντήρησης που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: ∆εκαπέντε ευρώκαι πενήντα λεπτά (15,50 €) 
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Α.Τ7.8    Εγκατάσταση θάµνων τύπου Γ (διάνοιξη λάκκου, φύτευση, στήριξη) 
 
Φύτευση Θάµνου τύπου Γ, µε µπάλα χώµατος 5-7 λίτρα , δηλαδή: άνοιγµα λάκκου, φύτευση µε σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια 
του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης 
άρδευσης, σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία της προµήθειας και 
µεταφοράς επί τόπου του φυτού, του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ), οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν και οι εργασίες διετούς συντήρησης που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Είκοσιδύο ευρώ και σαράντα λεπτά (22,40 €) 
 
 
 
Α.Τ7.9  Εγκατάσταση θάµνων τύπου ∆ (διάνοιξη λάκκου, φύτευση, στήριξη) 
 
Φύτευση Θάµνου τύπου ∆, µε µπάλα χώµατος 7-9 λίτρα, δηλαδή: άνοιγµα λάκκου, φύτευση µε σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια 
του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης 
άρδευσης, σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία της προµήθειας και 
µεταφοράς επί τόπου του φυτού, του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ), οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν και οι εργασίες διετούς συντήρησης που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Είκοσι οκτώ ευρώ  (28,00 €) 
 
 
Α.Τ  7.10 Εγκατάσταση θάµνων τύπου Ε (διάνοιξη λάκκου, φύτευση, στήριξη) 
 
Φύτευση Θάµνου τύπου Ε, µε µπάλα χώµατος 9-10 λίτρα, δηλαδή: άνοιγµα λάκκου, φύτευση µε σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια 
του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης 
άρδευσης, σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία της προµήθειας και 
µεταφοράς επί τόπου του φυτού, του λιπάσµατος και του νερούκαι η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 

υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ), οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν και οι εργασίες διετούς συντήρησης που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Τριάντα οκτώ ευρώ (38,00 €) 
 
 
 
Α.Τ. 7.11Εγκατάσταση ανθοφόρων φυτών τύπου Α (διάνοιξη λάκκου, φύτευση, στήριξη) 
 
Φύτευση ανθοφόρου φυτού τύπου Α, µπάλα χώµατος 2 λίτρα, δηλαδή: άνοιγµα λάκκου, φύτευση µε 
σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός 
λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία της 
προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του φυτού, του λιπάσµατος και του νερού (65% της τιµής)  και η 
δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία 
κλπ), οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν και οι εργασίες διετούς συντήρησης που θα απαιτηθούν σύµφωνα 

µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50 €) 
 
 
Α.Τ 7.12 Εγκατάσταση ανθοφόρων φυτών τύπου Β (διάνοιξη λάκκου, φύτευση, στήριξη) 
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Φύτευση ανθοφόρου φυτού τύπου Β (αρωµατικό), µε µπάλα χώµατος 2 λίτρα, δηλαδή: άνοιγµα λάκκου, 
φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου 
µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία 
της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του φυτού, του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ), οι 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν και οι εργασίες διετούς συντήρησης που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά (7,30 €) 
 
 
 
 
Α.Τ 7.13  Εγκατάσταση πάσσαλων για υποστύλωση δένδρων 
 
Για την προµήθεια και τοποθέτηση ενός πασσάλου για την υποστύλωση των δένδρων,  όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της σταθερότητάς του. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται η αξία της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του φυτού, του λιπάσµατος και του 
νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, 
σακούλες, δοχεία κλπ), οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων 
και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν και οι εργασίες διετούς συντήρησης που θα απαιτηθούν 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Οκτώ ευρώ (8,00 €) 
 
 
Α.Τ 7.14Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα 
 
Για την εγκατάσταση προπαρασκευασµένου (έτοιµου) χλοοτάπητα, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της µελέτης. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του 
προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα, τις εργασίεςπροετοιµασίας του εδάφους, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή ανά m2: ∆έκα ευρώ (10,00 €) 
 
 
 
Α.Τ 7.15   Κατασκευή βραχόκηπου µε καταρράκτη 
 
Για την κατασκευή βραχόκηπου. Περιλαµβάνει την προµήθεια των απαραίτητων υλικών, την µεταφορά 
επί τόπου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) 
 
 
 
 
 
 

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 

 
Α.Τ 8.1 Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ.158 (ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΙΡΗΝΗΣ) 
 
Για την εργασία ανακατασκευής και επισκευής του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου και του χώρου της Παιδικής χαράς της Πλατείας Ειρήνης (Ο.Τ. 158), όπως αυτή περιγράφεται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού συστήµατος. 
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Περιλαµβάνει την προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των απαραίτητων 
υλικών για την πλήρη και ορθή εγκατάστασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά υλικά,κλπ), τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο : ∆έκα εννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) 
 
 
Α.Τ 8.2 Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ.50 (ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ) 
 
Για την εργασία ανακατασκευής και επισκευής του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου και του χώρου της Παιδικής χαράς της Πλατείας Παπακώστα (Ο.Τ. 50), όπως αυτή 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού 
συστήµατος. Περιλαµβάνει την προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των 
απαραίτητων υλικών για την πλήρη και ορθή εγκατάστασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά 
υλικά,κλπ), τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο : ∆έκα εννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) 
 
 
 
Α.Τ 8.3 Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ.171 (ΠΛΑΤΕΙΑ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 
 
Για την εργασία ανακατασκευής και επισκευής του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου και του χώρου της Παιδικής χαράς της Πλατείας ∆ηµοκρατίας (Ο.Τ. 171), όπως αυτή 

περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού 
συστήµατος. Περιλαµβάνει την προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των 
απαραίτητων υλικών για την πλήρη και ορθή εγκατάστασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά 
υλικά,κλπ), τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00€) 
 
 
Α.Τ 8.4 Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 108Α (ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ-ΣΤΑΜΟΥ-ΝΑΞΟΥ) 
 
Για την εργασία ανακατασκευής και επισκευής του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου και του χώρου της Παιδικής χαράς της Πλατείας Κοροπούλη-Στάµου-Νάξου, όπως αυτή 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού 
συστήµατος. Περιλαµβάνει την προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των 
απαραίτητων υλικών για την πλήρη και ορθή εγκατάστασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά 
υλικά,κλπ), τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00€) 
 
 
 
 
 
Α.Τ 8.5 Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ.109Α (ΠΛΑΤΕΙΑ 
έµπροσθεν Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) 
 
Για την εργασία ανακατασκευής και επισκευής του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου και του χώρου της Παιδικής χαράς της Πλατείας έµπροσθεν Ι.Ν. Ευαγγελιστή Ματθαίου (Ο.Τ. 
109Α), όπως αυτή περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του 
αρδευτικού συστήµατος. Περιλαµβάνει την προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του 
εξοπλισµού και των απαραίτητων υλικών για την πλήρη και ορθή εγκατάστασή του (σωληνώσεις, 
µικρουλικά, συνδετικά υλικά,κλπ), τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 

µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
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Τιµή ανά τεµάχιο: Οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00€) 
 
 
Α.Τ 8.6  Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου  (ΠΛΑΤΕΙΑ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ – 
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 
 
Για την εργασία ανακατασκευής και επισκευής του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου και του χώρου της Παιδικής χαράς στην Πλατεία Ν.Ελβετία – Εργ.κατοικίες, όπως αυτή 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού 
συστήµατος. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των 
απαραίτητων υλικών για την πλήρη και ορθή εγκατάστασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά 
υλικά,κλπ), τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00€) 
 
 
Α.Τ 8.7 Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ.141 (ΕΙΣΟ∆ΟΣ 
ΠΟΛΗΣ) 
 
Για την εργασία ανακατασκευής και επισκευής του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου και του χώρου της Παιδικής χαράς στο τρίγωνο της Εισόδου της πόλης (Ο.Τ. 141), όπως αυτή 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού 
συστήµατος. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των 
απαραίτητων υλικών για την πλήρη και ορθή εγκατάστασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά 
υλικά,κλπ), τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00€) 
 
 
 
ΑΤ 8.8  Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου O.T. 44 (ΕΝΑΝΤΙ Ι.Ν. 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) 
 
Για την εργασία ανακατασκευής και επισκευής του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου και του χώρου της Παιδικής χαράς και της Πλατείας έναντι Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής  (Ο.Τ. 44), 

όπως αυτή περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού 
συστήµατος. Περιλαµβάνει την προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των 
απαραίτητων υλικών για την πλήρη και ορθή εγκατάστασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά 
υλικά,κλπ), τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εννέα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (9.700,00€) 
 
 
ΑΤ 8.9 Ανακατασκευή - επισκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ.127 (ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΩΝ) 
 
Για την εργασία ανακατασκευής και επισκευής του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου και του χώρου της Παιδικής χαράς της Πλατείας Κουντουριωτών (Ο.Τ. 127), όπως αυτή 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού 
συστήµατος. Περιλαµβάνει την προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των 
απαραίτητων υλικών για την πλήρη και ορθή εγκατάστασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά 
υλικά,κλπ), τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00€) 
 
 
 
Α.Τ 8.10  Επέκταση αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ.69Α (ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ) 
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Για την εργασία επέκτασης  του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων πρασίνου και του χώρου 
της Παιδικής χαράς της Πλατείας Χατζηµήτρου (Ο.Τ. 69Α), όπως αυτή περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού συστήµατος. Περιλαµβάνει την 
προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των απαραίτητων υλικών για την 
πλήρη και ορθή επέκτασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά υλικά,κλπ), τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Πεντακόσια ευρώ (500,00€) 
 
 
 
Α.Τ 8.11  Επέκταση – ανακατασκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 12Α (ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΓΚΛΙΑΤΗ) 
 
Για την εργασία επέκτασης  - ανακατασκευής του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων πρασίνου 
και του χώρου της  Πλατείας Γκλιάτη (Ο.Τ. 12Α), όπως αυτή περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού συστήµατος. Περιλαµβάνει την προµήθεια , την 
µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των απαραίτητων υλικών για την πλήρη και ορθή 
επέκτασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά υλικά,κλπ), τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την 
ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) 
 
 
 
Α.Τ 8.12  Επέκταση – ανακατασκευή αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 86 (ΡΑΧΗ) 
 
Για την εργασία επέκτασης  - ανακατασκευής του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων πρασίνου 
και του χώρου της  παιδικής χαράς στην περιοχή ΡΑΧΗ (Ο.Τ. 86), όπως αυτή περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού συστήµατος. Περιλαµβάνει την 
προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των απαραίτητων υλικών για την 
πλήρη και ορθή επέκτασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά υλικά,κλπ), τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο: Χίλιαπεντακόσια ευρώ (1.500,00€) 
 
 
 
Α.Τ 8.13 Κατασκευή νέου αυτόµατου αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 46Α (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΛΙΓΚΙΝΗ) 
 
Για την εργασία κατασκευής νέουαυτόµατου αρδευτικού δικτύου των χώρων πρασίνου και του χώρου 
της  Πλατείας Παλλιγκίνη (Ο.Τ. 46α), όπως αυτή περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του 
ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού συστήµατος. Περιλαµβάνει την προµήθεια , την µεταφορά επί 
τόπου του έργου του εξοπλισµού και των απαραίτητων υλικών για την πλήρη και ορθή επέκτασή του 
(σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά υλικά,κλπ), τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα 
εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εξακόσια ευρώ (600,00€) 
 
 
Α.Τ 8.14 Ανακατασκευή – επισκευή - επέκταση υπάρχοντος  αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 147Α 
(ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΙ∆Ο∆ΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟΑΘ) 
 
Για την εργασία ανακατασκευής –επισκευής-επέκτασης του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου στην περιοχή τρίγωνο εισόδου επί της  ΠΕΟΑΘ (Ο.Τ. 147Α), όπως αυτή περιγράφεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού συστήµατος. Περιλαµβάνει 
την προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των απαραίτητων υλικών για 
την πλήρη και ορθή επέκτασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά υλικά,κλπ), τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
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Τιµή ανά τεµάχιο: Χίλιαοκτακόσια ευρώ (1.800,00€) 
 
 
 
Α.Τ 8.15 Ανακατασκευή – επισκευή - επέκταση υπάρχοντος  αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 21Α 
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ) 
 
Για την εργασία ανακατασκευής –επισκευής-επέκτασης του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου στην περιοχή της Πλατείας Στρ.Ρόκα και Αρτέµιδος(Ο.Τ. 21Α), όπως αυτή περιγράφεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού συστήµατος. Περιλαµβάνει 
την προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των απαραίτητων υλικών για 
την πλήρη και ορθή επέκτασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά υλικά,κλπ), τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: ∆ύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) 
 
 
 
Α.Τ 8.16 Ανακατασκευή – επισκευή - επέκταση υπάρχοντος  αρδευτικού δικτύου Ο.Τ. 21Α 
(ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΡ. ΡΟΚΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ) 
 
Για την εργασία ανακατασκευής –επισκευής-επέκτασης του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου στην περιοχή του τριγώνου Στρ.Ρόκα και Μακρυγιάννη(Ο.Τ. 21Α), όπως αυτή περιγράφεται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του αρδευτικού συστήµατος. 
Περιλαµβάνει την προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού και των απαραίτητων 
υλικών για την πλήρη και ορθή επέκτασή του (σωληνώσεις, µικρουλικά, συνδετικά υλικά,κλπ), τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Χίλια τριακόσια ευρώ (1.300,00€) 
 
 
 
Α.Τ 8.17 Κατασκευή νέου αυτοµατοποιηµένου επίγειου αρδευτικού δικτύου σε µικρούς 
κοινόχρηστους χώρους 
 
 
Για την εργασία κατασκευής νέου αυτοµατοποιηµένου επίγειου αρδευτικού δικτύου των χώρων 
πρασίνου σε περιοχές µικρών κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου (όπως αναγράφονται στις Τεχνικές 
Περιγραφές ), όπως αυτή περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας 
του αρδευτικού συστήµατος. Περιλαµβάνει την προµήθεια , την µεταφορά επί τόπου του έργου του 
εξοπλισµού και των απαραίτητων υλικών για την πλήρη και ορθή επέκτασή του (σωληνώσεις, 
µικρουλικά, συνδετικά υλικά,κλπ), τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00€) 
 
 
 
 
 
 

9. ∆ΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 
 
Α.Τ.  9.1    Εγκατάσταση Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση όλων των κατάλληλων οργάνων και εξοπλισµού που αποτελούν τον 
Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου,όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της 
λειτουργίας του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την 
εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα 
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εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση, 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Οχτώ χιλιάδεςευρώ (8.000,00 €) 
 
 
 
 
Α.Τ.  9.2    Εγκατάσταση Τοπικού Σταθµού Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) 
 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση όλων των κατάλληλων οργάνων και εξοπλισµού που αποτελούν τον 
Τοπικό Σταθµό Ελέγχου,όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της 
λειτουργίας του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την 
εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα 
εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση, 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Οχτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (8.250,00 €) 
 
 
 
Α.Τ.  9.3   Εγκατάσταση αισθητηρίου πίεσης 
 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση του Αισθητήριου πίεσης στις κατάλληλα προβλεπόµενες θέσεις   
όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του. Περιλαµβάνει 
την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και 
τοπογράφησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και 
των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την ορθή εγκατάσταση, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) 
 
 
 
 

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  

 

 

Α.Τ 10.1   Κατασκευή και Εγκατάσταση προκάτ περίπτερου πληροφοριών 

 

Για την προµήθεια, την σωστή τοποθέτηση του (τοπογράφηση, στερέωση, κλπ), ενός προκάτ 
περιπτέρου πληροφοριών (κιόσκι),όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου 
της σταθερότητάς του. Περιλαµβάνει την προµήθεια, την µεταφορά επί τόπου του έργου του 
εξοπλισµού, την εργασία χωροθέτησης και τοπογράφησης, την κατασκευή της τσιµεντένιας υπόβασης 
για την τοποθέτησή του, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση του,  και την δαπάνη για τις 
εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00 €) 
 

 

Α.Τ 10.2  Εγκατάσταση ηλεκτρονικήςεφαρµογής παροχής πληροφοριών 

 

Για την εργασία εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισµού και λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
εφαρµογής παροχής πληροφοριών για το ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας, που θα βρίσκεται σε κατάλληλα 

διαµορφωµένο χώρο στην είσοδο της πόλης, όπως αυτή περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
µετά του ελέγχου της λειτουργίας του. Περιλαµβάνει την προµήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισµού, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων 
που θα χρησιµοποιηθούν. 

Τιµή ανά τεµάχιο: ∆εκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) 
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11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

 
Α.Τ11.1Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήµατος κεντρικού ελέγχου άρδευσης & 
αυτόµατου συστήµατος άρδευσης 
 
Για την εργασία της τεχνικής υποστήριξης για το κεντρικό δίκτυο αυτόµατης άρδευσης, όπως αυτή 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, µετά του ελέγχου της λειτουργίας του. Περιλαµβάνει την 
προµήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισµού και υλικών συντήρησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή ανά έτος: Είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000,00 €) 

 
 
 

Μάνδρα,  2018 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΕΝΝΑΣ 

ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΠΕ3 

 





 

 
 

        
         
         

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τίτλος : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. 

ΜΑΝΔΡΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15/11/2017 

 

Αρ. Μελέτης: Δ14/2018 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.350.000,00 ΕΥΡΩ (µε 
ΦΠΑ) 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 9779.06.028 
 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Εισαγωγή 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθµιση και 
αναδιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου, που περιλαµβάνουν παιδικές 
χαρές, αθλητικούς χώρους, χώρους αναψυχής και χώρους πρασίνου, του ∆ήµου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας, προκειµένου να επιτευχθεί η ποιοτική και περιβαλλοντική 
εξυγίανση και βελτίωση τους, ειδικότερα µετά τα καταστροφικά φαινόµενα που 
έλαβαν χώρα την χρονιά που µας πέρασε. Βασικός στόχος είναι η διαµόρφωση 
ασφαλών και λειτουργικών χώρων, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας 
ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο 
Εσωτερικών µε την υπ’ αρίθµ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 
931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ'αρίθµ. 
27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014). 
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 2.350.000€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
24%.  
 
Η παραπάνω υπηρεσία είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του έτους 2018 
του ∆ήµου µε ΚΑ 30.62.62.0004 και τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ∆.Κ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15/11/2017.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η παροχή υπηρεσιών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε : 
 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265)31, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 





Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 
297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, 
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική 
περίοδο 2007 -2013» 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» 

• του ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), 
όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)» 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 

• του άρθρου 68 “Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του 
ν. 3863/2010 (Α 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» 

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις» 

• του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
• του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του 

Υπουργού Εσωτερικών 
• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
• του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 
• του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα 
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση 
µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»39, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα 
‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε 
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 

άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 

και Πολιτιστικά Θέµατα” 





• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
• της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) 

«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων » 

• της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

• Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176:2008 και ΕΝ 
1177:2008, για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
πρότυπο που αφορά στον εξοπλισµό . 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Εγγύηση συµµετοχής-καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας 
 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος 
για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας 
αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1α του άρθρου 157 του 
Ν4281/2014. Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
καθορίζουν τα έγγραφα της διακήρυξης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ίδια παράγραφο του ως άνω άρθρου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% της συµβατικής 
αξίας της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο 
της παροχής υπηρεσιών µετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας προσωρινής 
παραλαβής των προς εκτέλεση εργασιών από την αρµόδια επιτροπή και την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύµβαση 
 
Ο ανάδοχος της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας, µετά την κατά νόµο έγκριση του 
αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει σε ορισµένο χρόνο 
σύµφωνα µε την σχετική πρόσκληση που θα του κοινοποιηθεί, προς υπογραφή της 
αντίστοιχης σύµβασης και να καταθέσει την κατά το 3ο άρθρο της παρούσας 
προβλεπόµενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Πληρωµή 
 
1. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο µπορεί να γίνει µε ένα από τους 
παρακάτω τρόπους: 
 

i. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών 

ii. Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών 
που έχουν εκτελεστεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών ή 
των εντολών που έχει λάβει από την υπηρεσία παρακολούθησης και 
ελέγχου. 

• Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών όσο και της οριστικής 
πληρωµής της αµοιβής του παρόχου, καθώς και η εκκαθάριση όλων των 





αµοιβαίων απαιτήσεων από την σύµβαση, γίνεται µε βάση τους 
λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις. 

• Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του 
παρόχου, πέραν του διµήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν 
υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ηµεροµηνία υποβολής της, τόκος 
υπερηµερίας που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆. 166/2003 
(ΦΕΚ 38 Α΄) και ο πάροχος µπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού 
κοινοποιήσει στο ∆ήµο ειδική έγγραφη δήλωση. 

• Επιτρέπεται η εκ µέρους του παρόχου της σύµβασης εκχώρησης χρηµατικής 
απαίτησης, για την οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση 
εργασιών, σε αναγνωρισµένες τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου ή προµηθευτές υλικών και µηχανηµάτων για την εκτέλεση της 
σύµβασης εκ του οποίου προέρχεται η απαίτηση ή εργάτες και υπαλλήλους 
που χρησιµοποιήθηκαν ή χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του. Για την 
κατάσχεση και εκχώρηση της αµοιβής του παρόχου, εφαρµόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση κατά της απαιτήσεως της αµοιβής του 
παρόχου, µπορεί πάντα να συµψηφίζονται εκκαθαρισµένες απαιτήσεις της 
αναθέτουσας αρχής κατά του παρόχου, προερχόµενες από την εκτέλεση 
άλλων εργασιών και µέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε 
πιστοποίηση εκτελούµενης εργασίας. 

• Η παραλαβή των παροχών θα γίνεται τµηµατικά. Με την ολοκλήρωση κάθε 
τµήµατος εργασιών ο ανάδοχος θα καταθέτει στην Υπηρεσία άµεσα την 
αναλυτική επιµέτρηση και το Πρωτόκολλο Τµηµατικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής Υπηρεσιών. Η Επιτροπή προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής µέσα σε τρείς µέρες από την έγκριση της αναλυτικής 
επιµέτρησης και του Π.Τ.Π.Υ θα παραλαµβάνει τις εργασίες. Προϋπόθεση 
πληρωµής των λογαριασµών, είναι όλα τα παραπάνω. 

• Οι ποσότητες που θα περιλαµβάνονται στη Συνοπτική Επιµέτρηση, θα 
πρέπει να έχουν προηγουµένως παραληφθεί µε Πρωτόκολλο Τµηµατικής 
Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.) από την αρµόδια Επιτροπή (οµάδα 
ελέγχου). 

 
2. Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι 
κατ' ελάχιστον τα εξής: 
 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του 
συνόλου του συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219. 
β) Τιµολόγιο του αναδόχου. 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας  
 
3. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε 
άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα 
της σύµβασης. 
4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 
• Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης 
Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 
• Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθετούσα αρχή στο όνοµα 
και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών 
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 





 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 2,4% και στην αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας ….. % επί του καθαρού ποσού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Ιδιότητες και τεχνικές προδιαγραφές – Συνοδευτικά έγγραφα 
 
Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και 
σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, θα 
είναι δε γνωστών και αναγνωρισµένων κατασκευαστικών οίκων, µε καλή φήµη και 
εµπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισµού που προβλέπεται να εγκατασταθεί στους 
προβλεπόµενους από την µελέτη κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου (αστικός 
εξοπλισµός και όργανα παιδικών χαρών, όργανα γυµναστικής, αστικός εξοπλισµός, 
φωτοβολταικά φωτιστικά σώµατα, αθλητικός εξοπλισµός, συνθετικός χλοοτάπητας, 
ιστοί και φωτιστικά σώµατα ηλεκτροφωτισµού γηπέδου, εξοπλισµός και συστήµατα 
αυτοµατοποιηµένης άρδευσης (ΚΣΕ κλπ.), φυτικό υλικό, προκατασκευασµένο 
πληροφοριακό  περίπτερο, εξοπλισµός πληροφοριακής εφαρµογής κλπ.), θα 
πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και να φέρει τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις 
όπως αναφέρεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές. 
Όλα τα είδη θα συνοδεύονται µε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά 
που θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και 
Ευρωπαϊκά) και ότι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής 
που θα διασφαλίζει την οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους, βάση των 
απαιτούµενων από τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Ποινικές Ρήτρες 
 
Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κ.λπ. (κατά 
τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δηµοπράτησης) αυτές θα 
αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό και θα υπολογίζονται µε βάση το αντίστοιχο 
άρθρο του Ν.4412/2016. 
Όταν ο Πάροχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του, µε εφαρµογή των 
αντίστοιχων άρθρων της παρούσας που απορρέουν από την σύµβαση και τους 
λοιπούς όρους των Συµβατικών Τευχών, ο πάροχος µπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Συµβατική Προθεσµία 
 
 Η συµβατική προθεσµία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) 
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Η ολοκλήρωση του συµβατικού 
αντικειµένου θα επέλθει µε την παράδοση και παραλαβή των εργασιών στις 
παιδικές χαρές και τους κοινόχρηστους χώρους όπως προβλέπεται από την µελέτη 
καθώς και την παράδοση στον ∆ήµο όλων των απαραίτητων Πιστοποιητικών 
εγκατάστασης του εξοπλισµού που περιγράφεται στα τεύχη της µελέτης. Ο 
εξοπλισµός αφορά τα όργανα παιδικής χαράς, τα όργανα εκγύµνασης, τον αστικό 
εξοπλισµό παιδικών χαρών, τα φωτοβολταικά φωτιστικά σώµατα, τα πλακίδια 
ασφαλείας, το σύστηµα αυτοµατοποιηµένη άρδευσης (ΚΣΕ, κλπ.), τον αθλητικό 
εξοπλισµό, τον συνθετικό χλοοτάπητα, τους ιστούς και τα φωτιστικά σώµατα του 
ηλεκτροφωτισµού γηπέδου, το προκατασκευασµένο πληροφοριακό περίπτερο, τον 
εξοπλισµό της πληροφοριακής εφαρµογής, κλπ.  Πιστοποιητικά επίσης θα 
παραδοθούν για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών, για την συντήρηση των 
οργάνων παιδικής χαράς, το αυτοµατοποιηµένο πότισµα και την συντήρηση αυτού 
και την ηλεκτρονική εκπαιδευτική εφαρµογή. Η συµβατική προθεσµία της 
συντήρησης των οργάνων των παιδικών χαρών, του αυτοµατοποιηµένου 
ποτίσµατος, της ηλεκτρονικής εφαρµογής και του τακτικού ελέγχου των παιδικών 





χαρών για την επικαιροποίηση της πιστοποίησης, ορίζεται σε δύο (2) έτη και 
ξεκινάει να ισχύει αµέσως µετά την οριστική παραλαβή των εργασιών από την 
Υπηρεσία του ∆ήµου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Βεβαίωση περαίωσης – Τελική επιµέτρηση – Εργασίες 
επιτήρησης / άρση επικινδυνότητας- Προσωρινή / Οριστική παραλαβή 
 
9.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
9.1.1 Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου της σύµβασης, η επιτροπή 
ελέγχου και πιστοποίησης εργασιών αναφέρει στη υπηρεσία παρακολούθησης και 
ελέγχου αν οι εργασίες έχουν περατωθεί ή αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί, 
οπότε αναφέρει συγκεκριµένα αυτές που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες 
έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των 
εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Η βεβαίωση περάτωσης των 
εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή τους, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των επόµενων άρθρων. 
9.1.2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο 
ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των εργασιών, ο προϊστάµενος 
γνωστοποιεί µε διαταγή του προς τον πάροχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί 
και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η 
βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των 
ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε η σύµβαση, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη ο 
χρόνος αποκατάστασης. 
9.1.3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν 
είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον πάροχο εµπρόθεσµα οι εργασίες 
αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο εφαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις περί έκπτωσης 
παρόχου. 
 
9.2 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 
Η Τελική Επιµέτρηση είναι η επιβεβαίωση όλων των επιµέρους εργασιών ποιοτικά 
και ποσοτικά. Στην Τελική Επιµέτρηση εκτός της ανακεφαλαίωσης όλων των 
γενοµένων Τµηµατικών Παραλαβών των Υπηρεσιών, µπορεί να συµπεριλάβει και 
κάθε άλλο ενδεχόµενο αίτηµά του που προέκυψε από την εκτέλεση της παρούσας 
Σύµβασης. 
 
9.3 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
9.3.1 Το Πρωτόκολλο Παραλαβής υπογράφεται από τον Πάροχο, τα µέλη της 
Επιτροπής και στη συνέχεια υποβάλλεται για έγκριση στην Υπηρεσία, µε όποιες 
ενδεχόµενες ενστάσεις και/είτε επιφυλάξεις του Παρόχου, ως προς το περιεχόµενό 
του. 
9.3.2 Η παραλαβή ολοκληρώνεται µετά την τελεσίδικη έκδοση Απόφασης από την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, µε την οποία εγκρίνεται το πρωτόκολλο παραλαβής. 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Οι διαγωνιζόµενοι µε την υποβολή προσφοράς τεκµαίρεται ότι έχουν 
διερευνήσει πλήρως τα παρακάτω, είναι ενήµεροι των συνθηκών εκτέλεσης της 
Σύµβασης και έχουν εκτιµήσει µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και 
όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαµόρφωση της Προσφοράς 
τους : 
 

• Την περιοχή των χώρων της σύµβασης. 
• Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης. 
• Τους τρόπους προσπέλασης και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 
• Τη ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και µηχανικού εξοπλισµού. 
• Τις περιοχές αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών κ.λπ. 

 





2. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας των χώρων της σύµβασης, των γενικών και 
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, κυρίως όσον αφορά στην προµήθεια 
κάθε είδους υλικών, µηχανηµάτων κ.λπ., στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 
απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και 
αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και 
αποχέτευσης της περιοχής, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο 
ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, στην διαµόρφωση και κατάσταση του 
εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που µπορούν να 
συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λπ. 
 
3. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήµερος για τις συνθήκες εκτέλεσης της σύµβασης, καθώς και τις ενδεχόµενες 
δυσχέρειες και καθυστερήσεις από την παρέµβαση ΟΚΩ ή τυχόν απαιτούµενες 
απαλλοτριώσεις κλπ. και έχει λάβει υπόψη ότι καµία απαίτηση σχετική µε 
αποζηµίωση θα του αναγνωριστεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των ανωτέρω 
τοπικών συνθηκών ή δυσχερειών κυκλοφορίας και τέλος ότι έχει µελετήσει, µε το 
σκοπό να συµµορφωθεί µε τα υπάρχοντα διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα 
συµβατικά στοιχεία τα οποία συνιστούν µαζί µε αυτή την Ε.Σ.Υ την βάση της 
προσφοράς του. 
 
4. Ο ∆ήµος έχει την ευθύνη της έκδοσης όλων των απαιτούµενων εγκρίσεων και 
αδειδοτήσεων, εφόσον απαιτηθούν (Άδειες δόµησης, περιβαλλοντικούς όρους, 
Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής και λοιπά).  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: Φόροι- Τέλη- Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
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