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Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την τεχνική υπηρεσία και αφορά στην προμήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» στα πλαίσια του ειδικού 
προγράμματος ενίσχυσης δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στόχος του οποίου 
είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων. 
Η ένταξη στο πρόγραμμα έγινε με την υπ’ αρίθμ. 61795/2018 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: 7ΣΗΓ465ΧΘ7-ΠΣΕ) και ΣΑΕ 2017ΣΕ05500010.  
Σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 103 παρ. 2 περ. δ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006), οι διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010, την υπ’ αρ. 28492/18.05.2009 Υπουργική 
Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 931/18.05.2009), περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών 
των Ο.Τ.Α., την υπ’ αρ. 27934/11.07.2014 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2029/25.07.2014), 
τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή 
Παιδικών Χαρών, είναι πλέον απαραίτητη η έκδοση άδειας λειτουργίας Παιδικών Χαρών 
για την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και πρόσβασης στους χώρους παιδικής 
αναψυχής. Στις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι 
τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των Παιδικών Χαρών των Δήμων 
και Κοινοτήτων.  
Οι εργασίες και ο εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους των 
προδιαγραφών της μελέτης, να είναι καινούργιας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά 
άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία 
προορίζεται. Επιτρέπονται αποκλίσεις ± 10% στις διαστάσεις των εξοπλισμών. Μεγαλύτερες 
αποκλίσεις δεν επιτρέπονται και σε τέτοια περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ο εξοπλισμός να μην χωράει στους χώρους 
για τους οποίους έχει προβλεφθεί. Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και έτοιμου προς χρήση. Με το προμήθεια αυτή θα 
υλοποιηθεί επιπλέον η προμήθεια και η τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας. 
 
Συγκεκριμένα, πρόκειται να καλυφθούν οι ανάγκες των εξής παιδικών χαρών: 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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1. Στην παιδική χαρά στην περιοχή Καμίνι 
Ενδεικτική χωροθέτηση οργάνων φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
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2. Στην παιδική χαρά στη Λάκκα 
Ενδεικτική χωροθέτηση οργάνων φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
 

 
 

 
Ειδικότερα, η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τα όργανα παιχνιδιού (μετά των σχετικών υλικών 
που προβλέπονται από τα συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας) που θεωρούνται απαραίτητα 
για την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια των παιδικών χαρών. Όλα τα όργανα των 
παιδικών χαρών που αναφέρονται στην μελέτη, θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές – πρότυπα που ζητούνται και κάθε άλλο πρότυπο που θα είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά – όπως ορίζεται στην υπ΄ αριθμ. 28492/11.05.2009 
Υπουργική Απόφαση. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 931) και στην υπ΄ αριθμ. 27934/25-07-2014 Υπουργική 
Απόφαση. Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 
παιδιών. Ειδικότερα: 
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α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.  

β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για τους 
χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μην γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών 
χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).  

γ) Τα παιχνίδια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται και να φέρουν 
βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει τα εν λόγω πιστοποιητικά συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο 
φορέα πιστοποίησης.  

δ) Καθένα από τα όργανα θα φέρει πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες 
πληροφορίες:  

 Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε 
οργάνου.  

 Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών.  
 Μέγιστος αριθμός χρηστών.  
 Αναφορά στα πρότυπα. 

 
ε) Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο δήμο εγχειρίδιο οδηγιών 
περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για:  
1. τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και  
των επιμέρους εξαρτημάτων του, 
2. τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του  
 
Συμβατική υποχρέωση του αναδόχου είναι η κατασκευή (όπου απαιτείται) υπόβασης, η 
τοποθέτηση των οργάνων και των δαπέδων των παιδικών χαρών και με την ολοκλήρωση 
της τοποθέτησης απαραίτητη είναι η προσκόμιση των πιστοποιητικών εγκατάστασης από 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 
 
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 174.840,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
24%. Η χρηματοδότηση του έργου θα αντιμετωπισθεί από Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. 
 
Αναφορικά με τα όργανα όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία 
πρώτων υλών διεξάγονται σύμφωνα με: 

 Τα πρότυπα ΕΝ 1176 1-6,  

 Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 

 Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001  

 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 18001 (OHSAS) 

Επίσης για τα όργανα τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του 
εξοπλισμού θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες. Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον 
εξοπλισμό πάνω από 5χιλ. θα πρέπει να καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου 
(ΡΡ).  
 
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, 
σύνδεσμοι κλπ.) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε 
θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της 
επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των 
μεταλλικών στοιχείων θα πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο 
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συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.  
 
Το ξύλο, το οποίο χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι εμποτισμένη υπό πίεση σύνθετη 
αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, το οποίο κατασκευάζεται με ειδική ένωση 
(συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, και είναι 
κατά 40% ισχυρότερο από το ολόσωμο ξύλο (περιέχει περίπου 12% υγρασία). 
Χαρακτηρίζεται από τις εξής ιδιότητες: 

 Έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. 
 Αντέχει στη φωτιά και κατατάσσεται στις κατηγορίες Ρ30 και Ρ60 (κατά DΙΝ 4102) 

ανάλογα με τη διατομή του. 
 Διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή ρηγματώνεται ελάχιστα. 

 
Όπου υπάρχουν στοιχεία από κόντρα πλακέ αυτά θα έχουν πάχους τουλάχιστον 20mm. και 
είναι θα είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους 1,5χιλ, συγκολλημένα μεταξύ 
τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες φαινολικής βάσης, μη τοξικές. 
Επίσης πρέπει να είναι βαμμένα με χρώματα πολυουρεθάνης στα οποία δεν έχουν 
προσαρτηθεί στεγανωτικά, ή βαφές που περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 
μέταλλα.  
 
Γενικότερα, τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει 
να είναι ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας 
(θερμοκρασιακές μεταβολές ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κ.τ.λ.) και απολύτως ακίνδυνα για 
τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα) ενώ δίνουν 
μεγάλη αντοχή στις εν λόγω κατασκευές. 
 
O Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 ISO 18001 (OHSAS) 

 ISO 37001 
 
Όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού με την 
προσφορά και να είναι σε ισχύ. 
 
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις εντολές της 
υπηρεσίας. 
 
                                                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

               ΠΕΙΡΑΙΑΣ   31/12/2018 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΤΥΝΔ 
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ                                       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΙΟΓΛΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Α.Τ. 1: Προμήθεια και τοποθέτηση Δαπέδου Ασφαλείας 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας αποτελούμενο από κατάλληλες 
πλάκες, κατασκευασμένες από  3εκ.  ανακυκλωμένο ελαστικό SBR  και 1εκ. 
πρωτογενές  EPDM. Οι  κόκκοι του EPDM θα πρέπει να είναι ανεξίτηλα 
χρωματισμένοι, με ειδικά αυλάκια στο κάτω μέρος για υδατοπερατότητα. Για τα 
τελειώματα των χώρων εγκατάστασης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικά 
τεμάχια απόληξης. Η πάνω επιφάνεια των πλακιδίων θα πρέπει να είναι λεία, 
πορώδης και κυρίως αντιολισθητική για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η κάτω επιφάνεια 
θα πρέπει να έχει κωνικά τετράγωνα  μοτίβα  περίπου 40x40mm και να υπάρχει 
σύστημα απορροής των υδάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή αποστράγγιση για 
να εξαλείφεται ο κίνδυνος κατακράτησης της υγρασίας από τα πλακίδια. Ακόμα, θα 
πρέπει να μπορούν να καλύψουν μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης έως 1,25 μέτρα. 
Οι διαστάσεις των πλακιδίων θα πρέπει να είναι 500x500x40χιλ και θα πρέπει να 
είναι εύκολο στη κοπή (ακόμα και από μη-εξειδικευμένο προσωπικό), διάτρηση και 
γενικά στη διαμόρφωσή του.  Για τα τελειώματα των χώρων εγκατάστασης υπάρχει 
η δυνατότητα χρήσης ειδικών τεμαχίων απόληξης. Οι ειδικές αυτές πλάκες θα 
πρέπει να έχουν άριστη αντοχή στο χρόνο/καιρικές συνθήκες, να απαιτούν ελάχιστη 
συντήρηση όπως επίσης και να επιτρέπουν την γρήγορη και οικονομική επισκευή 
τους σε περίπτωση τοπικής φθοράς/καταστροφής, με αντικατάσταση μεμονωμένων 
πλακιδίων. Η τοποθέτηση των πλακών θα πρέπει να γίνει με χρήση κόλλας σε 
επιφάνεια από οπλισμένο μπετόν, θα φέρουν οπές και πλαστικούς πείρους 
σύνδεσης, στα πλαϊνά των πλακιδίων, για να συνδέονται στέρεα μεταξύ τους. Το 
δάπεδο ασφαλείας που θα τοποθετηθεί απαραιτήτως θα πρέπει να είναι  
πιστοποιημένο βάσει του ΕΝ 1176-1 (2017) και ΕΝ 1177 (2018) από αναγνωρισμένο 
φορέα. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά. Επίσης, 
θα πρέπει να είναι συνοδεύεται από έκθεση σχετικά με το πρότυπο EN 12208 το 
οποίο αφορά στην υδατοπερατότητα για δομικά στοιχεία και θα προσκομίζεται επί 
ποινή αποκλεισμού. Τέλος, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τον 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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κανονισμό (ΕΚ) 1272/2013/ΕΕ για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), ώστε να 
εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος. Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι 
ιδιαιτερότητες της μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης 
τροχοφόρων, αλλά και οι απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του 
εδάφους. 

Μονάδα μέτρησης: μ
2 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ         ( 143,00€ ) 
 
 
 
Α.Τ. 2: Προμήθεια και τοποθέτηση Κούνιας Παίδων - Νηπίων 
 
Η κούνια δύο θέσεων  θα πρέπει να έχει  ένα κάθισμα παίδων και ένα κάθισμα νηπίων. Θα 
πρέπει να έχει διαστάσεις ύψος 210 εκ. και πλάτος 280 εκ. περίπου. Θα πρέπει να 
αποτελείται από ένα οριζόντιο μεταλλικό δοκό, τέσσερις κεκλιμένους δοκούς στήριξης που 
θα συνδέονται ανά δύο σε σχήμα «Λ» σε κάθε πλευρά της κούνιας.  
 
Το επίπεδο κάθισμα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου κατασκευής, κατασκευασμένο 
εσωτερικά από επίπεδο χαλύβδινο έλασμα ανοχής τουλάχιστον 340 Μpa και να φέρει 
μεταλλικούς φορμαρισμένους συνδέσμους οι οποίοι θα είναι διαμέτρου τουλάχιστον 5 χιλ. 
κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304. Η εξωτερική κατασκευή του 
καθίσματος θα είναι από φορμαρισμένο μαλακό, αναπαυτικό καουτσούκ. Το κάθισμα 
ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο και επενδυμένο με μαλακή 
πολυουρεθάνη. Θα συνοδεύεται από αλυσίδα γαλβανισμένη και θα έχει μέγιστο μήκος 210 
εκ. και ειδική πλαστική επένδυση για μεγαλύτερη προστασία των παιδιών. Το εν λόγω 
κάθισμα θα πρέπει να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια αφού προορίζεται για χρήση από 
παιδιά νηπιακής ηλικίας. Θα πρέπει να είναι βραδυφλεγές και παρέχει υψηλή αντοχή 
ενάντια στα διάφορα χημικά. Θα έχει περαστεί με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη 
ακτινοβολία που παρέχουν αντιστατική προστασία.  
 
Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης τροχοφόρων, αλλά και οι 
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του εδάφους. 

Μονάδα μέτρησης: τμχ 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:         ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ                    ( 3.000,00€ ) 
 
 
 
Α.Τ. 3: Προμήθεια και τοποθέτηση Τραμπάλας  
 
Η ξύλινη τραμπάλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη εξ΄ ολοκλήρου από σύνθετη ξυλεία 
πεύκης. Θα πρέπει να αποτελείται από δοκό ταλαντώσεως διαστάσεων περίπου 300Χ10Χ10 
εκ., στα δύο άκρα της οποίας θα υπάρχουν καθίσματα από ξύλο, διαστάσεων περίπου 
5X45X20 εκ. στερεωμένα με κατάλληλα στριφώνια.  
 
Στο εμπρός μέρος των καθισμάτων θα είναι προσαρμοσμένη χειρολαβή για την 
συγκράτηση των χρηστών. Η χειρολαβή θα πρέπει να συγκρατείται στα καθίσματα με τη 
βοήθεια βίδας. Η βάση της τραμπάλας θα πρέπει να είναι σχήματος «Π» με δύο κάθετα 
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μέρη κατασκευασμένα από ξυλεία διαστάσεων, τα κάτω μέρη των οποίων θα πακτώνονται 
στο έδαφος με την βοήθεια μεταλλικών βάσεων πάκτωσης.  
 
Εσωτερικά της οριζόντιας δοκού ταλάντωσης στο σημείο που την διαπερνά ο άξονας θα 
πρέπει να υπάρχουν ρουλεμάν για την καλύτερη ταλάντωση του οργάνου και στα 
εξωτερικά μέρη να υπάρχουν αταλόν για μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια στήριξης. 
Κάτω από τα δύο ακριανά σημεία  της τραμπάλας, θα πρέπει να υπάρχουν  ελαστικά 
αντικραδασμικά, για να απορροφούνται οι κραδασμοί κατά την χρήση της. 
 
Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης τροχοφόρων, αλλά και οι 
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του εδάφους. 

Μονάδα μέτρησης: τμχ 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ     ( 2.000,00€ ) 
 
 
 
Α.Τ. 4: Προμήθεια και τοποθέτηση Παιχνιδιού Ελατήριο (τύπου «αλογάκι» ή 
παρεμφερές) 
 
Τα ξύλινα ζωάκια με ελατήριο θα αποτελούνται από το κυρίως ξύλινο σώμα, το ελατήριο 
και τη βάση. Το κυρίως σώμα θα αποτελείται από κόντρα πλακέ πάχους περίπου 20 χιλ. και 
από μεταλλικούς σωλήνες διατομής περίπου 1/2" και μήκους 30 εκ., οι οποίοι θα 
συγκρατούν τα δύο κόντρα πλακέ και θα λειτουργούν ως χειρολαβές και ποδολαβές 
στήριξης των χρηστών. Ένα τρίτο κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι ως κάθισμα. Το κάθισμα 
θα πρέπει να είναι έχει διαστάσεις 25x50 εκ περίπου. και πάχος τουλάχιστον 20 χιλ. 
 
Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ που απαιτούνται θα πρέπει να είναι συγκολλημένα μεταξύ 
τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας μη τοξικές ρητίνες και να φέρουν και 
από τις δύο όψεις ειδικό έγχρωμο φιλμ στα οποία δεν έχουν προσαρτηθεί στεγανωτικά, 
διαλυτικά ή βαφές που περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Το 
έγχρωμο φιλμ θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα 
ανωτέρω φύλλα κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 636 – 3 (για 
εξωτερική χρήση). Η ποιότητα του κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
μπορούν  να χαραχτούν ανάγλυφες παραστάσεις και θέματα. 
 
Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης τροχοφόρων, αλλά και οι 
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του εδάφους. 

Μονάδα μέτρησης: τμχ 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:                                                        ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ                    ( 1.500,00€ ) 
 
 
 
Α.Τ.5:  Σύνθετο Όργανο  με Τσουλήθρα (ή παρεμφερές) 
 
Το σύνθετο όργανο θα πρέπει να περιλαμβάνει τετράγωνο πατάρι ύψους περίπου 120 εκ., 
σκάλα για πατάρι περίπου 120 εκ (για ηλικίες 1 έτους και άνω), τετράγωνο σκέπαστρο, 
τσουλήθρα κυματοειδή ύψους περίπου 120 εκ., προστατευτικό πλαίσιο-πάνελ. Οι 
συνολικές διαστάσεις θα πρέπει να είναι περίπου 450x120 εκ. Αναλυτικότερα: 
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Το πατάρι θα πρέπει να αποτελείται από 4 ξύλινες κολώνες διαστάσεων περίπου 10x10 εκ. 
και ύψους περίπου 300 εκ. και κόντρα πλακέ αντιολισθητική του οποίου η μία πλευρά 
διαθέτει ανάγλυφο αντιολισθητικό δάπεδο, χρώματος καφέ. Η σκάλα θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για ύψος παταριού 120 εκ. Η κουπαστή της σκάλας για πατάρι θα πρέπει να 
αποτελείται από ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων και κόντρα πλακέ σημύδας 
χρωματιστά. 
 
Το τετράγωνο σκέπαστρο θα πρέπει να έχει διαστάσεις  περίπου 120x120x70 εκ. και μήκος 
από κέντρο οπής σε κέντρο οπής κάθε πλευράς 100 εκ. Το σκέπαστρο θα πρέπει να είναι 
κατασκευάσμένο με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένο σε καλούπια, 
φορμαρισμένο χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene) και με προσθήκη υλικών 
που να παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας 
στατικού ηλεκτρισμού. 
 
Η τσουλήθρα θα πρέπει να είναι ευθείαν κυματοειδής με ύψος 120 εκ. περίπου και μήκος 
προβολής από το πατάρι 210 εκ. Θα πρέπει να είναι μονοκόμματή και να τοποθετείται με 
μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας (Hood) από το ίδιο υλικό, για την προστασία κατά της 
πτώσεις .Το προστατευτικό εισόδου της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε 
καθιστή θέση, για την αποφυγή ατυχημάτων. Θα πρέπει να έχει ύψος 100 εκ., πλάτος 90 εκ.  
 
Το ξύλο που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης. Θα 
πρέπει να είναι ανθεκτικό στη φωτιά και να κατατάσσεται στις κατηγορίες F30 και F60 
(κατά DIN  4120) ανάλογα με τη διατομή του. Όλες οι γωνίες (κόχες) των ξύλων θα πρέπει 
να πλανάρονται με ακτίνα 5 χιλ.  περίπου.  
 
Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης τροχοφόρων, αλλά και οι 
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του εδάφους. 

Μονάδα μέτρησης: τμχ 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:                                                 ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ                     ( 8.000,00€ ) 
 
 
 
Α.Τ.6:  Προμήθεια και τοποθέτηση Μύλου Περιστροφής 
 
Ο μύλος θα πρέπει να έχει διάμετρο 150εκ. και ύψος 80 εκ. περίπου. Θα πρέπει να 
αποτελείται από μηχανισμό περιστροφής, βάση, χειρολαβές στήριξης, κάθισμα. Η βάση του 
μύλου (πλατφόρμα περιστροφής) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από αντιολισθητικό 
κόντρα πλακέ. Οι χειρολαβές του μύλου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από σωλήνα 
διατομής 1 ίντσας και μήκους 230 εκ. περίπου, σε σχήμα «Π» και με φάλτσα στις γωνίες. Το 
συνολικό ύψος της χειρολαβής θα πρέπει να είναι 65 εκ. περίπου. Οι δύο χειρολαβές είναι 
ηλεκτροσυγκολλημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν σταυρό. Το κάθισμα του 
μύλου είναι κατασκευασμένο επίσης κόντρα πλακέ αντιολισθητικό. 
 
Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης τροχοφόρων, αλλά και οι 
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του εδάφους. 

Μονάδα μέτρησης: τμχ 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:                                                   ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ                                          ( 4.000,00€ ) 
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Α.Τ.7: Προμήθεια και Τοποθέτηση Ιστού Φωτισμού 
 
Η προμήθεια και τοποθέτηση θα συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά το παρακάτω επιδαπέδιο 
φωτιστικό συν την απαραίτητη ηλεκτρολογική του εγκατάσταση: 
 

 Ιστός φωτισμού με παραδοσιακό φωτιστικό, τύπου φαναράκι LED  
Πρόκειται για φωτιστικό εξωτερικού χώρου, παραδοσιακού τύπου, αποτελούμενο από ιστό 
μεταλλικής κατασκευής (χυτοσιδηρό ή αλουμίνιο) με έναν ή δύο φανούς. Το φωτιστικό θα 
έχει συνολικό ύψος έως 3μ και τα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να συνάδουν τόσο με τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες όσο και με τις αισθητικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης 
τοποθεσίας. 
 
Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης τροχοφόρων, αλλά και οι 
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του εδάφους. 

Μονάδα μέτρησης: τμχ 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:                                   ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ                          ( 5.500,00€ ) 
 
 
 
Α.Τ.8: Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Τύπου «Χελώνας» 
 
Η προμήθεια και τοποθέτηση θα συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά το παρακάτω επιτοίχιο 
φωτιστικό συν την απαραίτητη ηλεκτρολογική του εγκατάσταση: 
 

 Φωτιστικό σώματος τύπου «χελώνας» 
Φωτιστικό σώμα στεγανό, ελλειψοειδούς χελώνας, μεταλλικής κατασκευής, με γυάλινο 
κάλυμμα και πλέγμα, προστασίας ΙΡ 44 με ηλεκτρονική λυχνία φθορισμού, ήτοι φωτιστικό 
σώμα με λαμπτήρα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για 
παράδοση σε λειτουργία. Η τοποθέτησή του θα γίνει σε κατάλληλα σημεία της υπάρχουσας 
λιθοδομής. 
 
Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης τροχοφόρων, αλλά και οι 
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του εδάφους. 

Μονάδα μέτρησης: τμχ 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:              ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ                                             ( 300,00€ ) 
 
 
 
Α.Τ.9: Προμήθεια και Τοποθέτηση Παγκακιών 
 
Το παγκάκι θα πρέπει να στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής, ιδανικό για εξωτερικούς 
χώρους. Ο σκελετός του παγκακιού θα πρέπει να είναι από χυτό αλουμίνιο, πάνω στον 
οποίο είναι στερεωμένες τέσσερις ξύλινες τάβλες (από εμποτισμένο πεύκο) που συνθέτουν 
την πλάτη του και άλλες τέσσερις για κάθισμα. όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από χυτό 
αλουμίνιο που φέρει επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας μαύρου χρώματος. Οι 
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διαστάσεις του θα πρέπει να είναι περίπου 150x60x70 cm. Η αισθητική του θα πρέπει να 
συμβαδίζει με την περιοχή. 
 
Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης τροχοφόρων, αλλά και οι 
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του εδάφους. 

Μονάδα μέτρησης: τμχ 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:                  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ         ( 700,00€ ) 
 
 
 
A.T.10: Προμήθεια και Τοποθέτηση Βρύσης 
 
Η βρύση θα πρέπει να περιβάλλεται από πέτρα ή μάρμαρο. Θα πρέπει να έχει τετράγωνη 
πλάτη με οβάλ τελείωμα. Θα πρέπει να έχει διαστάσεις περίπου 35x30x75. Πάνω της θα 
πρέπει να έχει κατάλληλα προσαρμοστεί κάποιο σχετικό σχέδιο (πχ ναυτικής άγκυρας). Ο 
μηχανισμός της βρύσης θα πρέπει να είναι αυτόματος και να εξασφαλίζει τη ροή νερού 
μόνο όταν είναι πατημένο το σχετικό κουμπί.  
 
Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης τροχοφόρων, αλλά και οι 
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του εδάφους. 
 

Μονάδα μέτρησης: τμχ 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:                ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ                 ( 700,00€ ) 
 
 
 
Α.Τ.11: Προμήθεια και Τοποθέτηση Απορριματοδεκτών 
 
Οι απορριμματοδέκτες θα πρέπει να είναι κυλινδρικού σχήματος. Οι εξωτερικές 
διαστάσεις τους θα είναι περίπου 45x45x70 cm και η χωρητικότητά τους περίπου 65 lt. Θα 
αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό στήριξης (βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή 
πούδρας), πάνω στον οποίο είναι περιμετρικά προσαρμοσμένα ξύλινα πηχάκια από 
εμποτισμένο πεύκο. Στον απορριμματοδέκτη δε θα υπάρχει εσωτερικός κάδος, όπως οι 
σύγχρονες πρακτικές ασφάλειας επιτάσσουν. Για την αποκομιδή των απορριμμάτων 
στερεώνεται πλαστική σακούλα στο εσωτερικό του, με τη βοήθεια κυκλικού στηρίγματος 
από γαλβανόσυρμα λαμαρίνας. 
 
Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης τροχοφόρων, αλλά και οι 
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του εδάφους. 

Μονάδα μέτρησης: τμχ 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:         ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                 ( 250,00€ ) 
 
 
 
AT.12: Προμήθεια και Τοποθέτηση Πινακίδας Πληροφοριών 
Ειδική πινακίδα με τα στοιχεία του Προγράμματος χρηματοδότησης, εύλογου μεγέθους, 
μόνιμα και σταθερά τοποθετημένη και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την διεύλευση. 
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, πάχους 3mm. 
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Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης τροχοφόρων, αλλά και οι 
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του εδάφους. 

Μονάδα μέτρησης: τμχ 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:             ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ                 ( 500,00€ ) 
 
 
 
Α.Τ.13: Προμήθεια και Τοποθέτηση Γεωυφάσματος 
Για την καλύτερη προφύλαξη του χώρου απαιτείται η τοποθέτηση γεωυφάσματος 
επικάλυψης στο έδαφος. Το γεωύφασμα θα πρέπει να είναι διαπερατό και να εξασφαλίζει 
προστασία του εδάφους από την διάβρωση κλπ. Το βάρος του θα πρέπει να είναι περίπου 
100 gr/m2.  
 
Σημειωτέων πως στην προτεινόμενη τιμή έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς υλικών εντός του νησιού λόγω της έλλειψης τροχοφόρων, αλλά και οι 
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής/εξομάλυνσης του εδάφους. 

Μονάδα μέτρησης: μ2 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:        ΔΥΟ ΕΥΡΩ                             ( 2,00€ ) 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

               ΠΕΙΡΑΙΑΣ   31/12/2018 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΤΥΝΔ 
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ                                       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΙΟΓΛΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

  
  

  

 
 
 

Προμήθεια : Προμήθεια και τοποθέτηση 
                        εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
                        παιδικών χαρών του     
                        Δήμου Ύδρας 

                  
            A.M. :    146/2018 
            ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 174.840,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 
 

 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 272.800,00  

 
 
 
 

Α/Α Είδος Αριθμός 
Τιμολογίου 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 
(€) 

Σύνολο 
πλέον ΦΠΑ 
(€) 

1 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Δαπέδου 
Ασφαλείας 

ΑΤ1 τμ 600 143,00 85.800,00 

2 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Κούνιας 
Παίδων – Νηπίων 

ΑΤ2 τμχ 2 3.000,00 6.000,00 

3 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση 
Τραμπάλας 

ΑΤ3 τμχ 2 2.000,00 4.000,00 

4 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Παιχνιδιού 
Ελατήριο (τύπου 
«Αλογάκι ή 
παρεμφερές) 

ΑΤ4 τμχ 3 1.500,00 4.500,00 

5 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Σύνθετου 
Οργάνου με Τσουλήθρα 
(ή παρεμφερές) 

ΑΤ5 τμχ 2 8.000,00 16.000,00 

6 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Μύλου 
Περιστροφής 

ΑΤ6 τμχ 1 4.000,00 4.000,00 

7 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Ιστού 
Φωτισμού 

ΑΤ7 τμχ 2 5.500,00 11.000,00 

8 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση 
Φωτιστικών Τύπου 
«Χελώνας» 

ΑΤ8 τμχ 10 300,00 3.000,00 

9 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Παγκακιών 

ΑΤ9 τμχ 3 700,00 2.100,00 

10 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Βρύσης 

ΑΤ10 τμχ 2 700,00 1.400,00 

11 Προμήθεια και ΑΤ11 τμχ 4 250,00 1.000,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Τοποθέτηση 
Απορριμματοδεκτών 

12 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Πινακίδας 
Πληροφοριών 

ΑΤ12 τμχ 2 500,00 1.000,00 

13 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση 
Γεωυφάσματος 

ΑΤ13 τμ 600 2 1.200,00 

Γενικό σύνολο πλέον ΦΠΑ 141.000,00 
ΦΠΑ 24% 33.840,00  

Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 174.840,00  

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

               ΠΕΙΡΑΙΑΣ   31/12/2018 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΤΥΝΔ 
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ                                       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΙΟΓΛΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ «ΚΑΜΙΝΙ» 

 
Α/Α Είδος Αριθμός 

Τιμολογίου 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 
(€) 

Σύνολο 
πλέον ΦΠΑ 
(€) 

1 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Δαπέδου 
Ασφαλείας 

ΑΤ1 τμ 350 143,00 50.050,00 

2 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Κούνιας 
Παίδων – Νηπίων 

ΑΤ2 τμχ 1 3.000,00 3.000,00 

3 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση 
Τραμπάλας 

ΑΤ3 τμχ 1 2.000,00 2.000,00 

4 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Παιχνιδιού 
Ελατήριο (τύπου 
«Αλογάκι ή 
παρεμφερές) 

ΑΤ4 τμχ 1 1.500,00 1.500,00 

5 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Σύνθετου 
Οργάνου με Τσουλήθρα 
(ή παρεμφερές) 

ΑΤ5 τμχ 1 8.000,00 8.000,00 

6 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Μύλου 
Περιστροφής 

ΑΤ6 τμχ 1 4.000,00 4.000,00 

7 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Ιστού 
Φωτισμού 

ΑΤ7 τμχ 1 5.500,00 5.500,00 

8 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση 
Φωτιστικών Τύπου 
«Χελώνας» 

ΑΤ8 τμχ 5 300,00 1.500,00 

9 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Παγκακιών 

ΑΤ9 τμχ 2 700,00 1.400,00 

10 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Βρύσης 

ΑΤ10 τμχ 1 700,00 700,00 

11 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση 
Απορριμματοδεκτών 

ΑΤ11 τμχ 2 250,00 500,00 

12 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Πινακίδας 
Πληροφοριών 

ΑΤ12 τμχ 1 500,00 500,00 

13 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση 
Γεωυφάσματος 

ΑΤ13 τμ 350 2 700,00 

Γενικό σύνολο πλέον ΦΠΑ 79.350,00 
ΦΠΑ 24% 19.044,00  

Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 98.394,00  
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
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2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ «ΛΑΚΚΑ» 

 
Α/Α Είδος Αριθμός 

Τιμολογίου 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 
(€) 

Σύνολο 
πλέον ΦΠΑ 
(€) 

1 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Δαπέδου 
Ασφαλείας 

ΑΤ1 τμ 250 143,00 35.750,00 

2 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Κούνιας 
Παίδων – Νηπίων 

ΑΤ2 τμχ 1 3.000,00 3.000,00 

3 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση 
Τραμπάλας 

ΑΤ3 τμχ 1 2.000,00 2.000,00 

4 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Παιχνιδιού 
Ελατήριο (τύπου 
«Αλογάκι ή 
παρεμφερές) 

ΑΤ4 τμχ 2 1.500,00 3.000,00 

5 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Σύνθετου 
Οργάνου με Τσουλήθρα 
(ή παρεμφερές) 

ΑΤ5 τμχ 1 8.000,00 8.000,00 

7 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Ιστού 
Φωτισμού 

ΑΤ7 τμχ 1 5.500,00 5.500,00 

8 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση 
Φωτιστικών Τύπου 
«Χελώνας» 

ΑΤ8 τμχ 5 300,00 1.500,00 

9 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Παγκακιών 

ΑΤ9 τμχ 1 700,00 700,00 

10 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Βρύσης 

ΑΤ10 τμχ 1 700,00 700,00 

11 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση 
Απορριμματοδεκτών 

ΑΤ11 τμχ 2 250,00 500,00 

12 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Πινακίδας 
Πληροφοριών 

ΑΤ12 τμχ 1 500,00 500,00 

13 Προμήθεια και 
Τοποθέτηση 
Γεωυφάσματος 

ΑΤ13 τμ 250 2 500,00 

Γενικό σύνολο πλέον ΦΠΑ     61.650,00 
ΦΠΑ 24% 14.796,00  

Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 76.446,00 
 
 
                                                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

               ΠΕΙΡΑΙΑΣ   31/12/2018 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΤΥΝΔ 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ                                       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΙΟΓΛΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

  
  
  

  

 
 

Προμήθεια : Προμήθεια και τοποθέτηση 
                        εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
                        παιδικών χαρών του     
                        Δήμου Ύδρας 
            A.M. :   146/2018 
            ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 174.840,00 € (με Φ.Π.Α.) 

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα Γ.Σ.Υ. περιλαμβάνει του όρους µε τους οποίους θα εκτελεστεί από τον 
ανάδοχο η προμήθεια που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. 

 

Άρθρο 2ο: Διατάξεις που ισχύουν 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 

 Ν.2307/1995/Α’113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις». 

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

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

 Ν.3548/2007/Α’68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Ν.3801/2009/Α’163, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης » 

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

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

 Του Ν.3886/2010/Α’173 «Δικαστική προστασία κατά ση σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων – Εναρμόνιση της   Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως 
τροποποιήθηκαν με την οδηγία2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335). 

 N.4152/2013/A’107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012, 4127/2013». 

 Της Π.Ν.Π «έγκριση των σχεδίων των συμβάσεων τροποποίησης της κύριας 
σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης……/άρθρο 4» ΦΕΚ Α’240/12-12-2012 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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 Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112α΄/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
& άλλες δ/ξεις» 

 Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων» άρθρο 11 & άρθρο 38 του Ν. 4412/2016. 

 Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
υποπαράγραφο στ20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-
2014). 

 Την Υ.Α. Π.Ι /2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτεία (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό & άλλες 
δ/ξεις πλην των άρθρων 132-133-134 με την τροποποίηση του Ν.4412/2016. 

 Το Νόμο 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 
 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά Τεύχη – Σειρά ισχύος 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 

β) Τιμολόγιο μελέτης 

γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και προσφορά. 

δ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

ε) Τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 4ο: Εγγυήσεις 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, 
συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να είναι ένας (1) μήνας 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 
αμέσως σ’ αυτούς που αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό. Στους υπόλοιπους 
διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μετά την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής 
Επιτροπής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά την υπογραφή της σύμβασης 
αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας. Θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος λήξης της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι  έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.  

 

Άρθρο 5ο: Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις καθυστέρησης 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τρεις (3) μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί 
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από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναφέρεται 
παραπάνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 
της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Οι οικονομικές 
προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα 
προμήθεια για καθεμία από τις προς προμήθεια ομάδες ειδών, θα αποτελούν 
αναπόσπαστα μέρη της κάθε σχετικής σύμβασης. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι 
ποσοστιαίες εκπτώσεις της προσφοράς των προμηθευτών θα παραμένουν σταθερές για 
όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή 
μέχρι την ολοκλήρωση των παραδόσεων καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με 
ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του 
προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης 
σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική 
παραλαβή των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητά τους. 

 

Άρθρο 6ο: Χρόνος Παράδοσης 

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η 
ισχύς δύναται να παραταθεί έως και τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της 
σύμβασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης 
αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες 
του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. Ο 
Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 
των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Πριν 
την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των 
ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 
20%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για το Δήμο. Στην περίπτωση αυτή ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με το ίδιο ακριβώς ποσοστό 
έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Δήμο 
και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις 
ανάγκες του και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση. 

 

Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις αναδόχου 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 
προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Ειδικά κατά την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των υλικών ο ανάδοχος 
οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε 
πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν 
ακατάλληλης ποσότητας, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη 
των υλικών ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με 
απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο 
χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του 
αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Άρθρο 8ο: Προσφορά 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων 
του κάθε είδους υλικού. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος 
υλικού για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο 
κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενο είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των 
ειδών.  

 

Άρθρο 9ο: Ποιότητα υλικών – Έλεγχος αυτών - Δείγματα 
Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η 
σχετική νομοθεσία.  
 

Άρθρο 10ο: Ατυχήματα - Ζημιές 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη 
και υποχρέωση του δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

 

Άρθρο 11ο: Μελέτη συνθηκών της προμήθειας 
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου κατά το διαγωνισμό είναι ότι είχε 
λάβει υπόψη του τις γενικές και τοπικές συνθήκες των παιδικών χαρών οι οποίες  
πρόκειται να αναβαθμιστούν, τις απαιτούμενες για κάθε µέσο μεταφορές, τη διάθεση – 
διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, την 
εξασφάλιση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τη, τις καιρικές συνθήκες, και οιασδήποτε άλλες 
τοπικές – ειδικές και γενικές συνθήκες, τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν, που 
µε οποιοδήποτε τρόπο είναι δυνατόν να επηρεάσουν το κόστος και ότι η προμήθεια αυτή 
θα εκτελεστεί σύμφωνα µε τη σύμβαση µε την οποία ο ανάδοχος πρέπει να 
συμμορφώνεται. Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες καλούνται να προσκομίσουν με την 
τεχνική τους προσφορά βεβαίωση επίσκεψης από το Δήμαρχο. 
 

Άρθρο 12ο: Φύλαξη υλικών και μέσων – Προστασία βλάστησης 
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα για τις 
εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές εντολές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν. σε 
αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης – προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον 
εργοδότη και οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου. 
2. Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει τα απαιτούμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των 
έργων που βρίσκονται κοντά στο έργο που εκτελείται για να αποφεύγονται οι ζημιές σε 
αυτό ή αυτά, ή η διακοπή της λειτουργίας αυτών. Ζημιές που προξενήθηκαν από αμέλεια 
του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση η 
επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
3. Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει τη βλάστηση και τις εκτάσεις που έχουν 
καλλιεργηθεί στην περιοχή όπου εκτελείται το έργο  και ευθύνεται για κάθε κοπή 
δένδρου, θάμνων, και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
του έργου. 
4. Ζημιές που κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή του έργου αποζημιώνονται, μετά 
τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου. 

 

Άρθρο 13ο: Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλεια 
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κυκλοφορίας 
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα µε το νόμο, λαμβάνει μέτρα 
για την πρόληψη ατυχημάτων, στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτον, καθώς και στην 
παροχή των πρώτων βοηθειών σε αυτούς. Διαταγές της Υπηρεσίας για την εξασφάλιση 
της κυκλοφορίας εφαρμόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή των πρώτων 
βοηθειών. 
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