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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

Η εταιρεία με τθν επωνυμία ΠΟΛΤΜΕΣΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινϊνει, ότι κα 

προβεί, κατόπιν ςυλλογισ προςφορϊν, ςε: Σφναψθ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ με προμθκευτι για τθν 

«Προμικεια εξοπλιςμοφ οργάνων παιδικισ χαράσ», ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 4.230,00€, 

(πλζον του ΦΠΑ 24%), για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν ζργων & Αυτεπιςταςίασ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και 

καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα κακϊσ και ενϊςεισ αυτϊν , 

ςυνεταιριςμοφσ κλ̟π ),  να κατακζςουν τισ ςχετικζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ τουσ. Θ εκτζλεςθ του 

διαγωνιςμοφ και τθσ ςφμβαςθσ διενεργείται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και αποφάςεισ: 

 

 Α) Διατάξεισ: 

1. Του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

3. Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ Α 114/08-06-2006 τεφχοσ 

Α’) και ιδιαίτερα τθσ παρ. 4 του άρκρου 209, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του Ν. 

3536/2007 και τθσ παρ. 9 του άρκρου 209, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 

3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Του άρκρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 

άρκρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 19.07.2018) - Ρρόγραμμα Κλειςκζνθσ. 

5. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) « Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 

Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» 

7. Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 
2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»  

8. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ 
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 
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9. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

10. Του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”  

11. Tθν υπ' αρικ. απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Βϋ) 

12. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου 
Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

 

Β) Αποφάςεισ : 

1.  Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 1509/24-06-2020 ειςιγθςθ προσ το Δ.Σ. τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. για τθν ζγκριςθ 

ανάρτθςθσ προςκλιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για προμικεια υλικϊν, για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ 

Τεχνικϊν ζργων & Αυτεπιςταςίασ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.. 

2.  Τθν υπ’ αρ. 02 του πρακτικοφ 12/30-06-2020 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζγκριςθσ 

ανάρτθςθσ προςκλιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για προμικεια υλικϊν, για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ 

Τεχνικϊν ζργων & Αυτεπιςταςίασ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.. 

3.  Τθν με αρικ. πρωτ:  1959/18-08-2020 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ   

Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι και τθν Δευτζρα 14/09/2020 και ϊρα 12:00, ςτο 

Ρρωτόκολλο  τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., Διεφκυνςθ Ιωάννθ Ρροκοπίδθ Νζα Αλικαρναςςόσ (Ζναντι γθπζδου 

Θροδότου).  

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και 

ϊρα. Ρροςφορζσ που κα υποβλθκοφν μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα, γίνονται δεκτζσ εφόςον 

αποδεδειγμζνα ζχουν αποςταλεί πριν τθν λιξθ τθσ (αποδεικτικό courier ι ταχυδρομείου).  

 

Ρλθροφορίεσ  δίνονται από το τμιμα προμθκειϊν τθσ εταιρείασ, υπεφκυνθ κα Ρερογιαννάκθ Κατ.  

τθλ.: 2810. 229.479 – 2810.390.177,  όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 

 Για πλθροφορίεσ τεχνικισ φφςεωσ μπορείτε να επικοινωνείτε με τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων &  

Αυτεπιςταςίασ ςτο τθλζφωνο 2810.390177 

Πλα τα ζγγραφα τθσ Ρρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ Θα αναρτθκοφν ςτθν Θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε www.depanal.gr και ςτθν Θλεκτρονικι διεφκυνςθ  του Διμου Θρακλείου 

www.heraklion.gr/press/auction  (διακθρφξεισ δθμοπραςίεσ). 

   

 Για τθν αξιολόγθςθ των  προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω:       

Θ απόλυτθ τιρθςθ  των  τεχνικϊν προδιαγραφϊν .   

Θ κατάκεςθ  των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 7 (Ρεριεχόμενο Φακζλου 

Ρροςφοράσ) των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

Θ οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων . 

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται. Ρροςφορά που 

παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτεται. 

Ρροςφορά  που κζτει όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν κρίνεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

 

 

http://www.depanal.gr/
http://www.heraklion.gr/press/auction
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Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ/τοποκζτθςθσ κα γίνει με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

τθσ  ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., ςε αυτόν που κα προςκομίςει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, βάςει τθσ τιμισ για το ςφνολο τθσ προμικειασ, εφόςον πλθροφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά 

που προδιαγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ.  

 
          Η πρόεδροσ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
 
 
 
          Ευαγγελία χοιναράκθ-Ηλιάκθ 
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ΠΟΛΤΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
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Σετνικές Προδιαγραθές 

«φναψθ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ με προμθκευτι, για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ οργάνων 

παιδικισ χαράσ», για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν ζργων & Αυτεπιςταςίασ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..» 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα οι προμικειεσ τισ οποίεσ ηθτά θ εταιρεία με τθν παροφςα τεχνικι περιγραφι 

και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ να ικανοποιιςουν, 

ζχουν ωσ εξισ: 

 

                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

α/α Πεπιγπαθή ςλικών ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Μεταλλικόσ διάτρθτοσ αναρτϊμενοσ κάδοσ ΣΕΜ 1 

2 Μονάδα κοφνιασ δυο κζςεων από ξφλο 
(νιπια) 

ΣΕΜ 1 

3 Μονάδα κοφνιασ δυο κζςεων από ξφλο 
(παιδιά) 

ΣΕΜ 1 

4 Μονάδα με εξζδρα ςκάλα και τςουλικρα ΣΕΜ 1 

5 Κακιςτικά με χαλφβδινο ςκελετό και δοκιδεσ 
ςφνκετθσ ξυλείασ 

ΣΕΜ 3 

6 Πλθροφοριακι πινακίδα Μ2 1 

 

ΑΡΘΡΟ : 1ο 

Αντικείμενο Προμικειασ 

Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, είναι θ ςυνεργαςία τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. με 

προμθκευτι για τισ παραπάνω προμικειεσ και τοποκζτθςθ των οργάνων, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

υπθρεςίασ, ςτισ ποςότθτεσ που κα χρειαςτοφν για τθν εκτζλεςθ των ζργων που ζχει αναλάβει θ εταιρεία. 

Ριο ςυγκεκριμζνα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ, κα κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ, με 

τιμι μονάδασ για τισ ωσ άνω αναγραφόμενεσ προμικειεσ. 
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ΑΡΘΡΟ : 2ο 

Πρόςκετα Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ ο οποίοσ κα ςυμμετζχει με τθν προςφορά του ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ κα πρζπει να ςυνυπολογίςει και να ςυμπεριλάβει ςτθν οικονομικι προςφορά του και 

μεταφορικά που κα χρειαςτοφν για τθν παράδοςθ και τοποκζτθςθ των υλικϊν, ςτα ςθμεία που κα 

υποδείξει θ εταιρεία. 

 

ΑΠΟΚΛΙΕΙ 

Πλεσ οι απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν είναι ουςιϊδθσ και απαράβατεσ, θ τυχόν φπαρξθ 

απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Ππου απαίτθςθ αναφζρεται με τθ λζξθ «περίπου» 

γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ ± 10% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ. 

 

Ακολουκοφν τα ςχετικά με τθν προσ εκτζλεςθ προμικεια, άρκρα τθσ παραπάνω 

προμικειασ/τοποκζτθςθσ: 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Μεταλλικόσ διάτρθτοσ αναρτϊμενοσ κάδοσ  

Μεταλλικόσ διάτρθτοσ κάδοσ αναρτϊμενου τφπου, τραπεηοειδοφσ διατομισ, από λαμαρίνα πάχουσ 1mm με 

διάτρθτθ επιφάνεια ςτο εμπρόςκιο μζροσ, με καπάκι με μεγάλθ οπι για τθ ρίψθ των απορριμμάτων, 

ανακλινόμενο πυκμζνα και μεταλλικό ςτιριγμα ςτθν πίςω πλευρά. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.). 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ: τεμ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Μονάδα κοφνιασ δυο κζςεων από ξφλο (νιπια) 
 

ΔΙΑΣΑΕΙ ΟΡΓΑΝΟΤ                                                               ΕΛΑΧΙΣΟ ΧΩΡΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΜΘΚΟΣ: 3250mm                                                                      Ελάχιςτο μικοσ: 3000mm 

ΡΛΑΤΟΣ: 1400mm                                                                    Ελάχιςτο πλάτοσ: 7000mm 

ΥΨΟΣ: 2250mm                                                                         Ελάχιςτο φψοσ: 3000mm 

 

ΤΝΘΕΗ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 4 ΔΟΚΟΥΣ ΞΥΛΙΝΕΣ (ΟΘΟΣΤΑΤΕΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 95Χ95Χ2380mm 

 1 ΔΟΚΟΣ ΞΥΛΙΝΘ (ΟΙΗΟΝΤΙΟ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 95Χ95Χ3250mm 

 2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΘΡΙΩΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΜΕΝΑ 

Η βάςθ του οργάνου αποτελείται από 4 ξφλινεσ τρικολλθτζσ δοκοφσ με αντίκετθσ φοράσ (εγκάρςια) νερά ςε 

κάκε ςτρϊμα, διαςτάςεων 95Χ95Χ2380mm ςτουσ οποίουσ προςαρμόηονται οι 4 βάςεισ πάκτωςθσ. 

Στο άνω ςθμείο οι δοκοί (ορκοςτάτεσ) φζρουν οπζσ Φ18 για τθν ςυναρμογι τουσ και τθν ςυγκράτθςθ τθσ 

οριηόντιασ δοκοφ. 

Για τθν παραπάνω ςφνδεςθ απαιτοφνται 2 κοχλίεσ Μ16, ροδζλεσ & περικόχλια αςφαλείασ. 
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Στο κάτω ςθμείο κάκε ορκοςτάτθ προςαρμόηεται μια βάςθ πάκτωςθσ. 

 

Σο οριηόντιο ςτοιχείο του οργάνου αποτελείται από 1 ξφλινθ τρικολλθτι δοκό διαςτάςεων 95Χ95Χ3250mm 

θ οποία ςε κάκε άκρο τθσ φζρει οπζσ Φ18 για τθν ςυναρμογι με τουσ ορκοςτάτεσ. 

Σε ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ από το κάκε άκρο τθσ (830mm),  θ δοκόσ φζρει οπζσ Φ12 ςτισ οποίεσ 

προςαρμόηονται οι μθχανιςμοί ςυγκράτθςθσ του κακίςματοσ (μεταλλικά κουηινζτα). Θ βάςθ κουηινζτου 

είναι καταςκευαςμζνθ από 1 χαλφβδινθ λάμα St-37 με διαςτάςεισ 120Χ40Χ5mm και από 1 χαλφβδινθ λάμα 

St-37 με διαςτάςεισ 120Χ40Χ8mm. Στα άκρα τουσ φζρουν οπζσ Φ10 ϊςτε να ςυγκρατοφνται μεταξφ τουσ με 

εξάγωνο κοχλία Μ10 και το αντίςτοιχο παξιμάδι αςφαλείασ Μ10. Θ λάμα διαςτάςεων 120Χ40Χ8mm ζχει 

δυο ςυγκολλθμζνεσ λάμεσ καταςκευαςμζνεσ από χάλυβα St-37 με διαςτάςεισ 40Χ8Χ35mm ςχθματίηοντασ 

ζτςι μια βάςθ ςχιματοσ «Ρ» όπου κα προςαρμοςτοφν τα μεταλλικά κουηινζτα για τθν ςυγκράτθςθ τθσ 

αλυςίδασ των κακιςμάτων. 

Τα κουηινζτα που χρθςιμοποιοφνται είναι καταςκευαςμζνα από χαλφβδινθ ςωλινα St-37 με διαςτάςεισ 

Φ42Χ3Χ35mm. Μζςα ςτθν ςωλινα εμπεριζχονται 2 πλαςτικά κουηινζτα Φ10mm όπου φζρουν άξονα 

καταςκευαςμζνο από γαλβανιηζ χάλυβα St-37 με διαςτάςεισ Φ10Χ68mm και φζρει 2 αςφάλειεσ άξονα 

Φ10mm. 

Για τθν ςυγκράτθςθ του κάκε κακίςματοσ απαιτοφνται 2 μεταλλικά κουηινζτα, κοχλίεσ Μ8, ροδζλεσ & 

περικόχλια αςφαλείασ. 

Σα κακίςματα νθπίων ζχουν εργονομικι ςχεδίαςθ και μαλακζσ επιφάνειεσ ανάμεςα ςτα πόδια και γφρω 

από τθ μζςθ, για αποφυγι τυχόν τραυματιςμϊν. Το κάκιςμα φζρει εςωτερικά προφίλ αλουμινίου 

διαςτάςεων 400Χ125 & πάχουσ 2mm και είναι βραδυφλεγι με μεγάλθ αντοχι ενάντια ςε χθμικζσ ουςίεσ. 

Ρεριζχουν ςτακεροποιθτζσ που δθμιουργοφν αντίςταςθ ςτισ υπεριϊδεισ ακτινοβολίεσ, παρζχουν 

αντιςτατικι προςταςία θ δε εξωτερικι τουσ επιφάνεια είναι από φορμαριςμζνο καουτςοφκ, αναπαυτικό & 

άνετο ςτθν χριςθ. 

Θ ανάρτθςθ τουσ από τουσ μθχανιςμοφσ ςυγκράτθςθσ γίνεται με αλυςίδα γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ διατομισ 

6mm θ οποία προςαρμόηεται ςτο κάκιςμα με μεταλλικοφσ διαμορφωμζνουσ ςυνδζςμουσ (κρίκουσ) 

καταςκευαςμζνουσ από ανοξείδωτο χάλυβα διατομισ 6mm. 

Οι βάςεισ πάκτωςθσ τοποκετοφνται ςτο κάτω μζροσ (πζλμα) του κάκε ορκοςτάτθ ζτςι ϊςτε να 

αποφεφγεται θ κατακράτθςθ υγρϊν ανάμεςα ςτο ξφλο και ςτο μζταλλο που μπορεί να βλάψουν 

μακροχρόνια τθν ξυλεία. 

Είναι καταςκευαςμζνεσ από 2 γωνίεσ μαλακοφ χάλυβα St-37 διατομισ L=40X4mm, φψουσ 480mm και ςτο 

επάνω μζροσ υπάρχει ςυγκολλθμζνθ πλάκα μαλακοφ χάλυβα St-37 διαςτάςεων 80Χ5mm θ οποία ζχει 4 

οπζσ Φ12. Θ όλθ καταςκευι είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ για αντοχι ςτθν διάβρωςθ από τθν υγραςία και 

τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Θ ςτερζωςθ τθσ κάκε βάςθσ γίνεται ςτο κάτω μζροσ του ορκοςτάτθ με 4 μεταλλικά 

ςτριφόνια Μ10Χ100. 

Οι βάςεισ πάκτωςθσ ζχουν μελετθκεί ζτςι ϊςτε να φζρουν το εκάςτοτε όργανο ςε φψουσ αςφαλείασ από το 

ζδαφοσ, για να αποφεφγεται θ επαφι του φυςικοφ εδάφουσ με τισ ξφλινεσ επιφάνειεσ. 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ: 

 ΞΤΛΕΙΑ 

Χρθςιμοποιείται ςφνκετθ τρικολλθτι ξυλεία ειδικισ επεξεργαςίασ (εγκάρςια ςτρϊματα αντίκετθσ φοράσ) 

ξυλεία πεφκθ Αρκτικοφ κφκλου. 
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Θ ξυλεία είναι υλοτομθμζνθ ςφμφωνα με το DIN 1052 που ικανοποιεί τισ ςυνκικεσ καταλλθλότθτασ του DIN 

4074 (Ξυλεία με μεγάλθ αντοχι ςτισ φορτίςεισ). 

Στάδιο ξιρανςθσ (τελικι υγραςία του ξφλου κατά DIN 52 183: 8-12%) 

Αφαίρεςθ μθ επιτρεπτϊν ρόηων και ςυρραφι κατά μικοσ με οδοντωτι ςφινωςθ βάςθ DIN 68 140. 

Συγκόλλθςθ ξφλου με κόλλεσ PVA (οξικό πολυβινφλιο) και καταλφτθ βαςικό ιςοκυάνιο με τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά: 

Αντοχι δεςμϊν κόλλασ DIN EN 204-D4 

Αντοχι ςε υγραςία  DIN 68 705 AW 

Αντοχι ςε κερμότθτα WATT 91 > 7 Ν/mm2 

Αντοχι κάμψθσ κατά DIN 52 186 

Αντοχι κλίψθσ κατά DIN 52 185 

Αντοχι διάτμθςθσ κατά DIN 52 187 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά ςτοιχειά που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι (κοχλίεσ, αλυςίδεσ) είναι από μαλακό 

χάλυβα St-37 γαλβανιςμζνο. 

Οι διαςτάςεισ των επιμζρουσ μεταλλικϊν εξαρτθμάτων είναι απόλυτα επαρκισ για να δεχτοφν τα φορτία 

για τα οποία ζχουν μελετθκεί. 

Ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτθν διάβρωςθ και ςτισ μεγάλεσ αλλαγζσ κερμοκραςίασ. 

ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαςτικά εξαρτιματα που χρθςιμοποιοφνται ςτα όργανα παιδικισ χαράσ είναι καταςκευαςμζνα από 

πολυαμίδιο και πολυπροπυλζνιο. 

Είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, ζχουν αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και είναι ανακυκλϊςιμα. 

Χρθςιμοποιοφνται για τθν κάλυψθ κοχλιϊν, δοκϊν, ςτισ ενϊςεισ των ςχοινιϊν και ςτουσ μθχανιςμοφσ 

κίνθςθσ. 

ΒΑΦΗ 

ΣΥΝΤΘΘΤΙΚΟ ΜΥΚΘΤΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΑΡΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ 

Ιςχυρό μυκθτοκτόνο ςυντιρθςθσ ξφλων βακζωσ εμβαπτιςμοφ για τθν προςταςία από μφκθτεσ ςαράκι 

καμπϊματα. 

Ραράγεται από βιοκτόνο με χαμθλό ιξϊδεσ ςε άλκυδο / ακρυλικι βάςθ. 

Άοςμο αςφαλζσ υλικό κατά ONORM B 3803/DIN 68805. 

Θ κοφνια κα είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ του EN 1176, κα ζχει ελεγχτεί 

και κα ζχει πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ 

από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Τα μεταλλικά ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ (αλυςίδεσ, βίδεσ, 

ςφνδεςμοι κλπ) κα πρζπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι από χάλυβα κερμογαλβανιςμζνο (με 

ψευδάργυρο) ι θλεκτρογαλβανιςμζνο όπου ζχει προθγθκεί  προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ με αμμοβολι. Το 

HPL (High Pressure Laminate) κα εναρμονίηεται με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ EN 438 και ISO 4586. 
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Το παιχνίδι κα ζχει καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008, κα ζχει ελεγχτεί 

και κα ζχει πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ 

από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται το όργανο,  θ μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροχλικά και θ τοποκζτθςθ κακϊσ 

και το κεμζλιο ςκυροδζματοσ που κα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 

εταιρείασ. Επίςθσ θ αμοιβι για τον ζλεγχο από το διαπιςτευμζνο φορζα. 

Θ τοποκζτθςθ του οργάνου κα γίνει από εγκεκριμζνο ςυνεργείο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ (θ οποία 

κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001), θ οποία κα φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν 

καταςκευι, ςυναρμολόγθςθ και τοποκζτθςθ του οργάνου. 

Το όργανο κα παραλθφτεί μετά τον ζλεγχο διαπιςτευμζνου φορζα και τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ 

ςυμμόρφωςθσ. 

 

ΑΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ το 

ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 

φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχτεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με τισ 

προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 

ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 

φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 

υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 

τοποκζτθςθ τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. 

Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο 

ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7, όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφαλείασ 

τθσ παιδικισ χαράσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ: τεμ 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Μονάδα κοφνιασ δυο κζςεων από ξφλο (παιδιά) 
 

ΔΙΑΣΑΕΙ ΟΡΓΑΝΟΤ                                                               ΕΛΑΧΙΣΟ ΧΩΡΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΜΘΚΟΣ: 3250mm                                                                      Ελάχιςτο μικοσ: 3000mm 

ΡΛΑΤΟΣ: 1400mm                                                                     Ελάχιςτο πλάτοσ: 7000mm 

ΥΨΟΣ: 2250mm                                                                         Θλικιακι Ομάδα: +3 

                                                                                                      Φψοσ πτϊςθσ: +1200mm 

 

ΤΝΘΕΗ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 4 ΔΟΚΟΥΣ ΞΥΛΙΝΕΣ (ΟΘΟΣΤΑΤΕΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 95Χ95Χ2380mm 

 1 ΔΟΚΟΣ ΞΥΛΙΝΘ (ΟΙΗΟΝΤΙΟ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 95Χ95Χ3250mm 
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 2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΡΑΙΔΙΩΝ 

 

Η βάςθ του οργάνου αποτελείται από 4 ξφλινεσ τρικολλθτζσ δοκοφσ με αντίκετθσ φοράσ (εγκάρςια) νερά ςε 

κάκε ςτρϊμα, διαςτάςεων 95Χ95Χ2380mm ςτουσ οποίουσ προςαρμόηονται οι 4 βάςεισ πάκτωςθσ. 

Στο άνω ςθμείο οι δοκοί (ορκοςτάτεσ) φζρουν οπζσ Φ18 για τθν ςυναρμογι τουσ και τθν ςυγκράτθςθ τθσ 

οριηόντιασ δοκοφ. 

Για τθν παραπάνω ςφνδεςθ απαιτοφνται 2 κοχλίεσ Μ16, ροδζλεσ & περικόχλια αςφαλείασ. 

Στο κάτω ςθμείο κάκε ορκοςτάτθ προςαρμόηεται μια βάςθ πάκτωςθσ. 

 

Σο οριηόντιο ςτοιχείο του οργάνου αποτελείται από 1 ξφλινθ τρικολλθτι δοκό διαςτάςεων 95Χ95Χ3250mm 

θ οποία ςε κάκε άκρο τθσ φζρει οπζσ Φ18 για τθν ςυναρμογι τθσ με τουσ ορκοςτάτεσ. 

Σε ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ από το κάκε άκρο τθσ (830mm),  θ δοκόσ φζρει  μεταλλικζσ λάμεσ διατομισ 

60Χ40Χ8mm ςτισ οποίεσ προςαρμόηονται οι μθχανιςμοί ςυγκράτθςθσ του κακίςματοσ (μεταλλικά 

κουηινζτα). Θ βάςθ κουηινζτου είναι καταςκευαςμζνθ από 1 χαλφβδινθ λάμα St-37 με διαςτάςεισ 

120Χ40Χ5mm και από 1 χαλφβδινθ λάμα St-37 με διαςτάςεισ 120Χ40Χ8mm. Στα άκρα τουσ φζρουν οπζσ 

Φ10 ϊςτε να ςυγκρατοφνται μεταξφ τουσ με εξάγωνο κοχλία Μ10 και το αντίςτοιχο παξιμάδι αςφαλείασ 

Μ10. Θ λάμα διαςτάςεων 120Χ40Χ8mm ζχει δυο ςυγκολλθμζνεσ λάμεσ καταςκευαςμζνεσ από χάλυβα St-37 

με διαςτάςεισ 40Χ8Χ35mm ςχθματίηοντασ ζτςι μια βάςθ ςχιματοσ «Ρ» όπου κα προςαρμοςτοφν τα 

μεταλλικά κουηινζτα για τθν ςυγκράτθςθ τθσ αλυςίδασ των κακιςμάτων. 

Τα κουηινζτα που χρθςιμοποιοφνται είναι καταςκευαςμζνα από χαλφβδινθ ςωλινα St-37 με διαςτάςεισ 

Φ42Χ3Χ35mm. Μζςα ςτθν ςωλινα εμπεριζχονται 2 πλαςτικά κουηινζτα Φ10mm όπου φζρουν άξονα 

καταςκευαςμζνο από γαλβανιηζ χάλυβα St-37 με διαςτάςεισ Φ10Χ68mm και φζρει 2 αςφάλειεσ άξονα 

Φ10mm. 

Για τθν ςυγκράτθςθ του κάκε κακίςματοσ απαιτοφνται 2 μεταλλικά κουηινζτα, κοχλίεσ Μ8, ροδζλεσ & 

περικόχλια αςφαλείασ. 

Σα κακίςματα των παιδιϊν  είναι μεγάλθσ αντοχισ. Το κάκιςμα φζρει εςωτερικά προφίλ αλουμινίου 

διαςτάςεων 400Χ125 & πάχουσ 2mm και είναι βραδυφλεγι με μεγάλθ αντοχι ενάντια ςε χθμικζσ ουςίεσ. 

Ρεριζχουν ςτακεροποιθτζσ που δθμιουργοφν αντίςταςθ ςτισ υπεριϊδεισ ακτινοβολίεσ, παρζχουν 

αντιςτατικι προςταςία θ δε εξωτερικι τουσ επιφάνεια είναι από φορμαριςμζνο καουτςοφκ, αναπαυτικό & 

άνετο ςτθν χριςθ. 

Θ ανάρτθςθ τουσ από τουσ μθχανιςμοφσ ςυγκράτθςθσ γίνεται με αλυςίδα γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ διατομισ 

6mm θ οποία προςαρμόηεται ςτο κάκιςμα με μεταλλικοφσ διαμορφωμζνουσ ςυνδζςμουσ (κρίκουσ) 

καταςκευαςμζνουσ από ανοξείδωτο χάλυβα διατομισ 6mm. 

Οι βάςεισ πάκτωςθσ τοποκετοφνται ςτο κάτω μζροσ (πζλμα) του κάκε ορκοςτάτθ ζτςι ϊςτε να 

αποφεφγεται θ κατακράτθςθ υγρϊν ανάμεςα ςτο ξφλο και ςτο μζταλλο που μπορεί να βλάψουν 

μακροχρόνια τθν ξυλεία. 

Είναι καταςκευαςμζνεσ από 2 γωνίεσ μαλακοφ χάλυβα St-37 διατομισ L=40X4mm, φψουσ 480mm και ςτο 

επάνω μζροσ υπάρχει ςυγκολλθμζνθ πλάκα μαλακοφ χάλυβα St-37 διαςτάςεων 80Χ5mm θ οποία ζχει 4 

οπζσ Φ12. Θ όλθ καταςκευι είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ για αντοχι ςτθν διάβρωςθ από τθν υγραςία και 

τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Θ ςτερζωςθ τθσ κάκε βάςθσ γίνεται ςτο κάτω μζροσ του ορκοςτάτθ με 4 μεταλλικά 

ςτριφόνια Μ10Χ100. 
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Οι βάςεισ πάκτωςθσ ζχουν μελετθκεί ζτςι ϊςτε να φζρουν το εκάςτοτε όργανο ςε φψοσ αςφαλείασ από το 

ζδαφοσ, για να αποφεφγεται θ επαφι του φυςικοφ εδάφουσ με τισ ξφλινεσ επιφάνειεσ. 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ: 

 ΞΤΛΕΙΑ 

Χρθςιμοποιείται ςφνκετθ τρικολλθτι ξυλεία ειδικισ επεξεργαςίασ (εγκάρςια ςτρϊματα αντίκετθσ φοράσ) 

ξυλεία πεφκθ Αρκτικοφ κφκλου. 

Θ ξυλεία είναι υλοτομθμζνθ ςφμφωνα με το DIN 1052 που ικανοποιεί τισ ςυνκικεσ καταλλθλότθτασ του DIN 

4074 (Ξυλεία με μεγάλθ αντοχι ςτισ φορτίςεισ). 

Στάδιο ξιρανςθσ (τελικι υγραςία του ξφλου κατά DIN 52 183: 8-12%) 

Αφαίρεςθ μθ επιτρεπτϊν ρόηων και ςυρραφι κατά μικοσ με οδοντωτι ςφινωςθ βάςθ DIN 68 140. 

Συγκόλλθςθ ξφλου με κόλλεσ PVA (οξικό πολυβινφλιο) και καταλφτθ βαςικό ιςοκυάνιο με τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά: 

Αντοχι δεςμϊν κόλλασ DIN EN 204-D4 

Αντοχι ςε υγραςία  DIN 68 705 AW 

Αντοχι ςε κερμότθτα WATT 91 > 7 Ν/mm2 

Αντοχι κάμψθσ κατά DIN 52 186 

Αντοχι κλίψθσ κατά DIN 52 185 

Αντοχι διάτμθςθσ κατά DIN 52 187 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά ςτοιχειά που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι (κοχλίεσ, αλυςίδεσ) είναι από μαλακό 

χάλυβα St-37 γαλβανιςμζνο. 

Οι διαςτάςεισ των επιμζρουσ μεταλλικϊν εξαρτθμάτων είναι απόλυτα επαρκισ για να δεχτοφν τα φορτία 

για τα οποία ζχουν μελετθκεί. 

Ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτθν διάβρωςθ και ςτισ μεγάλεσ αλλαγζσ κερμοκραςίασ. 

ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαςτικά εξαρτιματα που χρθςιμοποιοφνται ςτα όργανα παιδικισ χαράσ είναι καταςκευαςμζνα από 

πολυαμίδιο και πολυπροπυλζνιο. 

Είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, ζχουν αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και είναι ανακυκλϊςιμα. 

Χρθςιμοποιοφνται για τθν κάλυψθ κοχλιϊν, δοκϊν, ςτισ ενϊςεισ των ςχοινιϊν και ςτουσ μθχανιςμοφσ 

κίνθςθσ. 

ΒΑΦΗ 

ΣΥΝΤΘΘΤΙΚΟ ΜΥΚΘΤΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΑΡΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ 

Ιςχυρό μυκθτοκτόνο ςυντιρθςθσ ξφλων βακζωσ εμβαπτιςμοφ για τθν προςταςία από μφκθτεσ ςαράκι 

καμπϊματα. 

Ραράγεται από βιοκτόνο με χαμθλό ιξϊδεσ ςε αλκυδο / ακρυλικι βάςθ. 

Άοςμο αςφαλζσ υλικό κατά ONORM B 3803/DIN 68805. 
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Το παιχνίδι κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ του EN 1176, κα ζχει ελεγχτεί 

και κα ζχει πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ 

από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Τα μεταλλικά ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ (αλυςίδεσ, βίδεσ, 

ςφνδεςμοι κλπ) κα πρζπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι από χάλυβα κερμογαλβανιςμζνο (με 

ψευδάργυρο) ι θλεκτρογαλβανιςμζνο όπου ζχει προθγθκεί  προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ με αμμοβολι. Το 

HPL (High Pressure Laminate) κα εναρμονίηεται με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ EN 438 και ISO 4586. 

Θ κοφνια κα ζχει καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008, κα ζχει ελεγχτεί και 

κα ζχει πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από 

διαπιςτευμζνο φορζα. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται το όργανο,  θ μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροχλικά και θ τοποκζτθςθ κακϊσ 

και το κεμζλιο ςκυροδζματοσ που κα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 

εταιρείασ. Επίςθσ θ αμοιβι για τον ζλεγχο από το διαπιςτευμζνο φορζα. 

Θ τοποκζτθςθ του οργάνου κα γίνει από εγκεκριμζνο ςυνεργείο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ (θ οποία 

κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001), θ οποία κα φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν 

καταςκευι, ςυναρμολόγθςθ και τοποκζτθςθ του οργάνου. 

Το όργανο κα παραλθφτεί μετά τον ζλεγχο διαπιςτευμζνου φορζα και τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ 

ςυμμόρφωςθσ. 

ΑΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ το 

ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 

φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχτεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με τισ 

προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 

ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 

φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 

υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 

τοποκζτθςθ τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. 

Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο 

ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7, όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ 

τθσ παιδικισ χαράσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ: τεμ 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Μονάδα με εξζδρα ςκάλα και τςουλικρα  

 

ΔΙΑΣΑΕΙ ΟΡΓΑΝΟΤ                                                               ΕΛΑΧΙΣΟ ΧΩΡΟ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΜΘΚΟΣ: 2711mm                                                                      Ελάχιςτο μικοσ: 5250mm 

ΡΛΑΤΟΣ: 2873mm                                                                     Ελάχιςτο πλάτοσ: 6250mm 

ΥΨΟΣ: 2900mm                                                                          Φψοσ πτϊςθσ:  +1050mm 
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                                                                                                      Αρ. Χρθςτϊν: 5 

 

 

ΤΝΘΕΗ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 1 ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΡΑΤΑΙ ΥΨΟΥΣ 1050mm 

 1 ΡΑΤΑΙ 1000Χ1000mm ΣΕ ΥΨΟΣ 1050mm 

 1 ΡΑΤΑΙ 1000Χ1000mm ΣΕ ΥΨΟΣ 900mm 

 1 ΤΣΟΥΛΘΘΑ 2Μ ΓΙΑ ΡΑΤΑΙ ΥΨΟΥΣ 1050mm 

 1 ΑΝΑΙΧΘΣΘ ΜΕ ΔΙΧΤΥ 

 6 ΒΑΣΕΙΣ ΡΑΚΤΩΣΘΣ 

 

Η ςκάλα αποτελείται από: 

 Δφο (2) ξφλινα πλαϊνά καταςκευαςμζνα από ξυλεία μεγάλθσ αντοχισ διαςτάςεων 1350Χ165mm και 

πάχουσ 43mm. 

 Τζςςερα (4) ξφλινα ςκαλοπάτια καταςκευαςμζνα από ξυλεία μεγάλθσ αντοχισ διαςτάςεων 

750Χ150mm και πάχουσ 40mm. 

 Δφο ξφλινεσ χειρολαβζσ αποτελοφμενεσ από 2 οριηόντιουσ δοκουσ θ κάκε μια (1 κουπαςτι & 1 

προςτατευτικι μπάρα) και 2 κάκετεσ κολϊνεσ. Οι κουπαςτζσ και οι μπάρεσ είναι διαςτάςεων 

1400Χ95Χ43mm ενϊ οι κολϊνεσ 735Χ95Χ43mm, καταςκευαςμζνα όλα από ξυλεία μεγάλθσ 

αντοχισ. 

 Τα κενά που δθμιουργοφνται μεταξφ των ςκαλοπατιϊν καλφπτονται με πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 

9mm διαςτάςεων 1160Χ760mm. 

 Δφο (2) χαλυβδοελάςματα St-37, γαλβανιςμζνα εν κερμό, διατομισ 650Χ60Χ5mm για τθν 

αγκφρωςθ τθσ ςτο ζδαφοσ. 

Σο ζνα πατάρι 1000Χ1000 ςε φψοσ 1050mm καταςκευάηεται από δάπεδο με πλακάη καλάςςθσ διαςτάςεων 

1000Χ1000mm πάχουσ 21mm. Θ όλθ καταςκευι ςτθρίηεται ςε τζςςερεισ (4) ξφλινεσ κολϊνεσ διαςτάςεων 

95Χ95Χ2450mm. Θ μία πλαϊνι πλευρά του παταριοφ προςτατεφεται με ξφλινο φράγμα (κάγκελο) που 

καταςκευάηεται από πλακάη καλάςςθσ μεγάλθσ αντοχισ πάχουσ 12mm και είναι διαςτάςεων 810Χ810mm 

ςε φψοσ 45mm από το επίπεδο του παταριοφ. Στθν άλλθ πλαϊνι πλευρά του παταριοφ βρίςκεται θ 

τςουλικρα 2Μ ενϊ ςτθν απζναντι από τθν ςκάλα πλευρά βρίςκεται το δεφτερο πατάρι. Για τθν προςταςία 

από τον ιλιο ι και τθν βροχι το πατάρι διακζτει ςτζγθ διαςτάςεων 1200Χ1200mm καταςκευαςμζνθ από 

πλακάη καλάςςθσ. 

Η τςουλικρα ζχει φψοσ 1050mm, πλάτοσ 540mm και ςυνολικό μικοσ ολίςκθςθσ 1800mm. 

Είναι τοποκετθμζνθ ςτθν πλαϊνι από τθν ςκάλα πλευρά του παταριοφ και θ πρόςβαςθ ςτθν είςοδο τθσ 

γίνεται από μια μπάρα κρατιματοσ διατομισ Φ33. Στθν αρχι τθσ ηϊνθσ ειςόδου βρίςκονται τοποκετθμζνα 

δφο προςτατευτικά καταςκευαςμζνα από πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 21mm τα οποία προςφζρουν πλευρικι 

προςταςία. 

Θ ηϊνθ ολίςκθςθσ τθσ τςουλικρασ αποτελείται από 2 πλευρικά προςτατευτικά τοποκετθμζνα ςε όλο το 

μικοσ ολίςκθςθσ, καταςκευαςμζνα από πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 27mm, εγκάρςια ςτα οποία τοποκετείται 

ανοξείδωτθ (INOX) λαμαρίνα διαςτάςεων 2000Χ500Χ1,2mm. 

Για τθν ςτιριξθ τθσ λαμαρίνασ και για μεγαλφτερθ αντοχι ςε δυναμικζσ καταπονιςεισ, τοποκετοφνται κάτω 

από αυτι, λωρίδεσ πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 15mm και ενιςχφςεισ από χαλυβδοςωλινα St-37 διατομισ 

Φ26Χ2mm. 
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Στθν αρχι τθσ ηϊνθσ εξόδου τθσ τςουλικρασ τοποκετείται μία βάςθ αντιςτιριξθσ φψουσ 700mm 

καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοςωλινα Φ33Χ2mm & Φ21Χ2mm, θ οποία χρθςιμοποιείται και για τθν 

αγκφρωςθ τθσ τςουλικρασ ςτο ζδαφοσ. 

Σο άλλο πατάρι 1000Χ1000 ςε φψοσ 900mm καταςκευάηεται και αυτό από δάπεδο με πλακάη καλάςςθσ 

διαςτάςεων 1000Χ1000mm πάχουσ 21mm. Θ όλθ καταςκευι ςτθρίηεται ςε τζςςερεισ (4) ξφλινεσ κολϊνεσ (2 

κοινζσ με το προθγοφμενο) διαςτάςεων 95Χ95Χ2450mm και 2 κολϊνεσ διατομισ 95Χ95Χ1750mm. Οι δυο 

πλαϊνζσ πλευρζσ του παταριοφ προςτατεφονται με ξφλινα φράγματα  (κάγκελο) που καταςκευάηονται από 

πλακάη καλάςςθσ μεγάλθσ αντοχισ πάχουσ 12mm και διαςτάςεων 810Χ810mm ςε φψοσ 45mm από το 

επίπεδο του παταριοφ, ενϊ ςτθν άλλθ πλευρά βρίςκεται θ αναρρίχθςθ με δίχτυ.  

Η αναρρίχθςθ με δίχτυ καταςκευάηεται από ςχοινί διατομισ Φ16 με 6 κλϊνουσ καταςκευαςμζνο από 

πολυπροπυλζνιο το οποίο είναι υλικό με μεγάλθ αντοχι ςε ψθλζσ ι χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Επίςθσ δεν 

είναι απορροφθτικό ςε νερά, ζχει μεγάλθ αντοχι ςε διάτμθςθ και εφελκυςμό και πολφ μικρι ελαςτικότθτα. 

Οι βάςεισ πάκτωςθσ τοποκετοφνται ςτο κάτω μζροσ (πζλμα) του κάκε ορκοςτάτθ ζτςι ϊςτε να 

αποφεφγεται θ κατακράτθςθ υγρϊν ανάμεςα ςτο ξφλο και ςτο μζταλλο που μπορεί να βλάψουν 

μακροχρόνια τθν ξυλεία. 

Είναι καταςκευαςμζνεσ από 2 γωνίεσ μαλακοφ χάλυβα St-37 διατομισ L=40X4mm, φψουσ 480mm και ςτο 

επάνω μζροσ υπάρχει ςυγκολλθμζνθ πλάκα μαλακοφ χάλυβα St-37 διαςτάςεων 80Χ5mm θ οποία ζχει 4 

οπζσ Φ12. Θ όλθ καταςκευι είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ για αντοχι ςτθν διάβρωςθ από τθν υγραςία και 

τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Θ ςτερζωςθ τθσ κάκε βάςθσ γίνεται ςτο κάτω μζροσ του ορκοςτάτθ με 4 μεταλλικά 

ςτριφόνια Μ10Χ100. 

Οι βάςεισ πάκτωςθσ ζχουν μελετθκεί ζτςι ϊςτε να φζρουν το εκάςτοτε όργανο ςε φψοσ αςφαλείασ από το 

ζδαφοσ, για να αποφεφγεται θ επαφι του φυςικοφ εδάφουσ με τισ ξφλινεσ επιφάνειεσ. 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ: 

 ΞΤΛΕΙΑ 

Χρθςιμοποιείται ςφνκετθ τρικολλθτι ξυλεία ειδικισ επεξεργαςίασ (εγκάρςια ςτρϊματα αντίκετθσ φοράσ) 

ξυλεία πεφκθ Αρκτικοφ κφκλου. 

Θ ξυλεία είναι υλοτομθμζνθ ςφμφωνα με το DIN 1052 που ικανοποιεί τισ ςυνκικεσ καταλλθλότθτασ του DIN 

4074 (Ξυλεία με μεγάλθ αντοχι ςτισ φορτίςεισ). 

Στάδιο ξιρανςθσ (τελικι υγραςία του ξφλου κατά DIN 52 183: 8-12%) 

Αφαίρεςθ μθ επιτρεπτϊν ρόηων και ςυρραφι κατά μικοσ με οδοντωτι ςφινωςθ βάςθ DIN 68 140. 

Συγκόλλθςθ ξφλου με κόλλεσ PVA (οξικό πολυβινφλιο) και καταλφτθ βαςικό ιςοκυάνιο με τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά: 

Αντοχι δεςμϊν κόλλασ DIN EN 204-D4 

Αντοχι ςε υγραςία  DIN 68 705 AW 

Αντοχι ςε κερμότθτα WATT 91 > 7 Ν/mm2 

Αντοχι κάμψθσ κατά DIN 52 186 

Αντοχι κλίψθσ κατά DIN 52 185 

Αντοχι διάτμθςθσ κατά DIN 52 187 

ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΗ 

Τα πλακάη καλάςςθσ είναι εμποτιςμζνα ςε ειδικζσ κόλλεσ και ρινίςματα ςιδιρου, με ανκεκτικό εξωτερικό 

φιλμ μεγάλθσ αντοχισ, είναι αντιολιςκθτικό  και δοκιμαςμζνο ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
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Θ ειδικι ςφνκεςθ του το κακιςτά μοναδικό υλικό ςτθν κατθγορία του γιατί αποτελείται από διάφορεσ 

ςτρϊςεισ πεπιεςμζνθσ μοριοςανίδασ (ανάλογα το ολικό πάχουσ του) t=1.5mm. 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά ςτοιχειά που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι (κοχλίεσ, αλυςίδεσ) είναι από μαλακό 

χάλυβα St-37 γαλβανιςμζνο. 

Οι διαςτάςεισ των επιμζρουσ μεταλλικϊν εξαρτθμάτων είναι απόλυτα επαρκισ για να δεχτοφν τα φορτία 

για τα οποία ζχουν μελετθκεί. 

Ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτθν διάβρωςθ και ςτισ μεγάλεσ αλλαγζσ κερμοκραςίασ. 

ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαςτικά εξαρτιματα που χρθςιμοποιοφνται ςτα όργανα παιδικισ χαράσ είναι καταςκευαςμζνα από 

πολυαμίδιο και πολυπροπυλζνιο. 

Είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, ζχουν αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και είναι ανακυκλϊςιμα. 

Χρθςιμοποιοφνται για τθν κάλυψθ κοχλιϊν, δοκϊν, ςτισ ενϊςεισ των ςχοινιϊν και ςτουσ μθχανιςμοφσ 

κίνθςθσ. 

ΒΑΦΗ 

ΕΛΑΣΤΙΚΘ ΛΑΚΑ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 

Ιδανικό υλικό βαφισ εξωτερικϊν ξφλινων και μεταλλικϊν καταςκευϊν με εξαιρετικι αντοχι ςτο νερό, ιλιο 

και τισ απότομεσ αλλαγζσ κερμοκραςίασ. 

Δθμιουργεί μεγάλο πάχοσ χωρίσ τρεξίματα και δεν κιτρινίηει λόγω τθσ απουςίασ φυςικισ ρθτίνθσ από τθν 

ςφνκεςθ του 

Ραράγεται με βάςθ ειδικι ακρυλικι διαςπορά. 

Αςφαλζσ υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL/BRD-55503 

 

ΣΥΝΤΘΘΤΙΚΟ ΜΥΚΘΤΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΑΡΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ 

Ιςχυρό μυκθτοκτόνο ςυντιρθςθσ ξφλων βακζωσ εμβαπτιςμοφ για τθν προςταςία από μφκθτεσ ςαράκι 

καμπϊματα. 

Ραράγεται από βιοκτόνο με χαμθλό ιξϊδεσ ςε αλκυδο / ακρυλικι βάςθ. 

Άοςμο αςφαλζσ υλικό κατά ONORM B 3803/DIN 68805. 

Το παιχνίδι κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ του EN 1176-2008, κα ζχει 

ελεγχτεί και κα ζχει πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ του με τισ προαναφερόμενεσ 

προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται το όργανο,  θ μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροχλικά και θ τοποκζτθςθ κακϊσ 

και το κεμζλιο ςκυροδζματοσ που κα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ καταςκευάςτριασ 

εταιρείασ. Επίςθσ θ αμοιβι για τον ζλεγχο από το διαπιςτευμζνο φορζα. 

Θ τοποκζτθςθ του οργάνου κα γίνει από εγκεκριμζνο ςυνεργείο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ (θ οποία 

κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001), θ οποία κα φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν 

καταςκευι, ςυναρμολόγθςθ και τοποκζτθςθ του οργάνου. 
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Το όργανο κα παραλθφτεί μετά τον ζλεγχο διαπιςτευμζνου φορζα και τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ 

ςυμμόρφωςθσ. 

ΑΦΑΛΕΙΑ 

Α. Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-2008 (ωσ προσ το 

ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι), να είναι προϊόν βιομθχανικισ γραμμισ παραγωγισ από εργοςτάςιο που να 

φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9001 και να ζχει ελεγχτεί και πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα και ςυμμόρφωςθ με τισ 

προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ από διαπιςτευμζνο φορζα. 

Β. Το προςφερόμενο προϊόν να φζρει τον αρικμό ςειράσ παραγωγισ, τον παραγωγό και τθν πιςτοποίθςθ 

ςυμβατότθτασ-πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ (δθλ. πιςτοποίθςθσ ςειράσ παραγωγισ του προϊόντοσ) από 

φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνου για το ςκοπό αυτό. 

Γ. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν ζναντι αςτοχίασ 

υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν 

τοποκζτθςθ τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. 

Ο προμθκευτισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο 

ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1176-7, όπωσ επίςθσ να περιλαμβάνει προςχζδιο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ 

τθσ παιδικισ χαράσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ: τεμ 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Κακιςτικά με χαλφβδινο ςκελετό και δοκιδεσ ςφνκετθσ ξυλείασ  

 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου  και εγκατάςταςθ κακιςτικϊν κοινοχριςτων χϊρων, ςφμφωνα με τθν 

μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-02-02-01. 

Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ ςυςκευαςία και αποςυςκευαςία των επιμζρουσ ςτοιχείων των 

κακιςτικϊν, θ προςωρινι αποκικευςθ και φφλαξθ τουσ ςτο εργοτάξιο, θ ςυναρμολόγθςθ και ςτερζωςθ ι 

πάκτωςθ τουσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι και τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ, τα πάςθσ 

φφςεωσ υλικά που απαιτοφνται για τθν εγκατάςταςθ τουσ κακϊσ και θ λιψθ μζτρων προςταςίασ των 

κακιςτικϊν από φκορζσ και ρφπανςθ κατά τθν εκτζλεςθ διαφόρων άλλων εργαςιϊν του ζργου. 

Κακιςτικά με δυο πλευρικά γαλβανιςμζνα χαλφβδινα ςτθρίγματα, επιπζδου ςχιματοσ, βαμμζνα με βαφι 

φοφρνου (κερμοςκλθραινόμενθ ποφδρα), με κάκιςμα και πλάτθ από ξφλινεσ δοκιδεσ διατομισ 74Χ30mm 

από ςφνκετθ αντικολλθτι ξυλεία πεφκθσ τφπου Σουθδίασ με διπλι ςτρϊςθ υδατοδιαλυτοφ χρϊματοσ και 

τελικι επίςτρωςθ προςτατευτικοφ κεριοφ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεςτθμζνου κακιςτικοφ  

 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Πλθροφοριακι πινακίδα 

 
Σφμφωνα με τθν απόφαςθ ΥΡ.ΕΣ. 27934/11-07-2014 (2029/25-07-2014 Τεφχοσ Β’): «Τροποποίθςθ και 
ςυμπλιρωςθ τθσ 28492/2009 (Β’ 931) απόφαςθσ μασ περί οργάνωςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν χαρϊν 
των ΟΤΑ», άρκρο 1, παράγραφοσ 3β, θ παιδικι χαρά πρζπει να διακζτει Ρινακίδα ειςόδου θ οποία φζρει 
ςιμα πιςτοποίθςθσ καταλλθλότθτασ λειτουργίασ τθσ παιδικισ χαράσ και τισ ζξθσ τουλάχιςτον πλθροφορίεσ: 
 

 Τισ θλικιακζσ ομάδεσ παιδιϊν για τισ οποίεσ προορίηεται θ παιδικι χαρά 

 Τθλζφωνα ζκτακτθσ ανάγκθσ 
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 Τθλζφωνα επικοινωνίασ με τον ΟΤΑ 

 Απαγόρευςθ ειςόδου για ηϊα ςυντροφιάσ, με εξαίρεςθ ςκφλουσ-ςυνόδουσ  ατόμων με αναπθρία 

 Ρροτροπι για διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ 

 Τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ παιδικισ χαράσ 

Θ Ρινακίδα ειςόδου κα είναι διαςτάςεων 0,60Mx1.00m, από etalbond 3mm πάχουσ, με ψθφιακι εκτφπωςθ 
μιασ όψθσ επί αυτοκόλλθτθσ μεμβράνθσ. Κάκε πινακίδα κα είναι επιςτρωμζνθ με αυτοκόλλθτθ διαφανι 
προςτατευτικι μεμβράνθ (antigraffiti, τφπου 3M Protective Overlay Film), θ οποία κα επιτρζπει τον 
κακαριςμό τθσ πινακίδασ από μαρκαδόρουσ, χρϊματα ςε ςπρζι κ.λ.π. με τθ χριςθ κατάλλθλων διαλυτικϊν 
χωρίσ βλάβθ του υποςτρϊματοσ.  
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ καταςκευι, μεταφορά και τοποκζτθςθ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ: m2 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Ιςχφσ Προςφοράσ 
 
Πλεσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να ιςχφουν τουλάχιςτον για διακόςιεσ ςαράντα (240) θμζρεσ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Περιεχόμενα φακζλου ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ ο κάκε ενδιαφερόμενοσ κα υποβάλει κλειςτό φάκελο 

τθσ οικονομικισ προςφοράσ και απ’ ζξω κα αναγράφει φναψθ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ με προμθκευτι 

για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ οργάνων παιδικισ χαράσ», για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν ζργων & 

Αυτεπιςταςίασ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

Θ προςφορά των ενδιαφερομζνων κα πρζπει να ςυνοδεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ, από τα εξισ 

δικαιολογθτικά:  

1.Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 

επιχείρθςθσ (φυςικι ι νομικι μορφι)  με τθν οποία να δθλϊνεται ότι: 

α.  Είναι ενιμεροι φορολογικά και αςφαλιςτικά. 

β.  Είναι εγγεγραμμζνοι ςε Επαγγελματικό Επιμελθτιριο ςε ςχετικό με το αντικείμενο τθσ 

υπθρεςίασ κωδικό επαγγζλματοσ. 

γ.  Δεν ζχουν ςυμμετζχει ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, ςε δωροδοκία, ςε απάτθ, ςε τρομοκρατικά 

εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ αποφάςεισ – 

πλαίςια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 

192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 2011, ς. 1), θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 αντίςτοιχα. 

δ.  Δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ. 

ε.  Ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και 

του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ και ςυμφωνοφν και αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και 

ανεπιφφλακτα. 
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2. Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ (φυςικι ι 

νομικι μορφι),   το παρεχόμενο Ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ.  

 

3. Συνθμμζνα όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που τυχόν απαιτοφνται, ςφμφωνα με τα 

αναγραφόμενα ςτθν τεχνικι περιγραφι τθσ παροφςθσ, προκείμενου ο υποψιφιοσ να πλθρεί τισ 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Δικαιολογθτικά ανάκεςθσ 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και για τθν απόδειξθ τθσ 

επαγγελματικισ ικανότθτασ, ο προμθκευτισ ςτον οποίο πρόκειται να ανατεκεί θ προμικεια, εντόσ 10 

θμερϊν από ςχετικι πρόςκλθςθ θ οποία κα του αποςταλεί, κα πρζπει να προςκομίςει: 

Α) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν. 

 Υπόχρεοι για τθν κατάκεςθ : 

 Τα φυςικά πρόςωπα. 

 Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

 Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Β)  Αςφαλιςτικι και Φορολογικι Ενθμερότθτα. 

 

Γ) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ 

εγγραφι τουσ και το ειδικό επάγγελμά τουσ, το οποίο αν δεν ςυνάδει με το είδοσ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν κα οδθγεί ςε αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ, και το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ 

πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

φμβαςθ. 
 
Θ Υπθρεςία κα καταρτίςει τθ ςχετικι ςφμβαςθ που κα υπογραφεί από τα δφο ςυμβαλλόμενα 

μζρθ.  Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί αποτελοφν θ παροφςα Ρροκιρυξθ, οι 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ και θ προςφορά του προμθκευτι.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

Δικαίωμα προαίρεςθσ. 
 

Σφμφωνα με το άρκρο 236, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, θ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., ζχει το δικαίωμα να 

προμθκευτεί από τον προμθκευτι ποςότθτεσ πλζον των προχπολογιηόμενων ςτθν παροφςα, ςε ποςοςτό 

μζχρι 30% πάνω για κάλυψθ πρόςκετων ι ζκτακτων  αναγκϊν τθσ εταιρείασ και 50% κάτω επί του χωρίσ 

ΦΡΑ  ςυμβαςιοποιθμζνου ποςοφ. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο  
Σρόποσ – Σόποσ Εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ/τοποκζτθςθσ κα γίνει από τον προμθκευτι ςε χρόνο και τόπο που κα 

ορίςει θ εταιρεία ΡΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

ΘΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., προκειμζνου για τθν ομαλι περαίωςθ και καλι εκτζλεςθ των ζργων που ζχει 

αναλάβει να διεκπεραιϊςει θ εταιρεία, ο οποίοσ κα πρζπει απαραίτθτα να τθριςει αυςτθρά το 

χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ και περαίωςθσ τθσ παραπάνω προμικειασ όπωσ του ηθτθκεί από τθν ΔΕΡΑΝΑΛ 

Α.Ε.. 

 

ΑΡΘΡΟ 150 

Σρόποσ πλθρωμισ – απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι του προμθκευτι 
 
Θ πλθρωμι κα γίνει με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν θμερομθνία 

παραλαβισ του τιμολογίου από τον προμθκευτι. Θ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. βαρφνεται με τον οφειλόμενο Φόρο 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί των εκάςτοτε πλθρωτζων ποςϊν. 

Σο τιμολόγιο κα ζχει τα παρακάτω ςτοιχεία: 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

Πολυμετοχικι Δθμοτικι Α.Ε. Πολιτιςμοφ Σουριςμοφ Ανάπτυξθσ Ηρακλείου 

Εδρα: Προκοπίδθ, Σ.Κ. 71601 Ν. Αλικαρναςςόσ 

ΑΦΜ: 094258926, ΔΟΤ: Ηρακλείου 

(Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εξόφλθςθ του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το 

Λογιςτιριο ςτο τθλ.: 2810390177) 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ: 

Α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ 

παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθ  ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., ςφμφωνα με το άρκρο 208 

τουν.4412/2016.  

Β) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».  

Γ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 160 

Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ. 
 
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ, κρατιςεισ που 

κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει  τθν εταιρεία. 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 

ΑΤΣΕΠΙΣΑΙΑ 

 

 

 

 

 

Η σντάκτρια 

 

               Κοσγκούλιος  Παναγιώηης    Περογιαννάκη Καηερίνα 
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΠΟΛΤΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΣΚ 71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
ΑΦΜ: 094258926 
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177 
 Fax 2810 244 769   

   E-mail:  info@depanal.gr 
 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο    Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  
 

«ύνατη ζύμβαζηρ ζςνεπγαζίαρ με ππομηθεςηή για ηην «Ππομήθεια εξοπλιζμού 

οπγάνυν παιδικήρ σαπάρ», για ηιρ ανάγκερ ηηρ Δ/νζηρ Σεσνικών έπγυν & 

Αςηεπιζηαζίαρ ηηρ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» 

 
 

 
 
 

Ο Προϊστάμενος  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 & ΑΤΣΕΠΙΣΑΙΑ 

. 
 
 

Κοσγκούλιος  Παναγιώηης 
 
       

α/
α 

Περιγραφι προμθκειϊν  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

Ε € 

ΤΝΟΛΟ Ε € 

1 Μεταλλικόσ διάτρθτοσ αναρτϊμενοσ 
κάδοσ 

ΣΕΜ 1 
 

180,00 180,00 

2 Μονάδα κοφνιασ δυο κζςεων από ξφλο 
(νιπια) 

ΣΕΜ 1       650,00 650,00 

3 Μονάδα κοφνιασ δυο κζςεων από ξφλο 
(παιδιά) 

ΣΕΜ 1 650,00 650,00 

4 Μονάδα με εξζδρα ςκάλα και τςουλικρα ΣΕΜ 1 2.000,00 2.000,00 

5 Κακιςτικά με χαλφβδινο ςκελετό και 
δοκιδεσ ςφνκετθσ ξυλείασ 

ΣΕΜ 3 200,00 600,00 

6 Πλθροφοριακι Πινακίδα Μ2 1 150,00 150,00 

ϋ 
 
 

 ΤΝΟΛΟ   4.230,00 

 Φ.Π.Α 24% 1.015,20 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 5.245,20 

mailto:info@depanal.gr
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΠΟΛΤΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΣΚ 71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
ΑΦΜ: 094258926 
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177 
 Fax 2810 244 769   

   E-mail:  info@depanal.gr 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
«ύνατη ζύμβαζηρ ζςνεπγαζίαρ με ππομηθεςηή για ηην «Ππομήθεια εξοπλιζμού 

οπγάνυν παιδικήρ σαπάρ», για ηιρ ανάγκερ ηηρ Δ/νζηρ Σεσνικών έπγυν & 

Αςηεπιζηαζίαρ ηηρ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» 

 
  

 
 
 

 
Ο Προζθέρων 

 
 
 
 
 

α/
α 

Περιγραφι προμθκειϊν  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

Ε € 

ΤΝΟΛΟ Ε € 

1 Μεταλλικόσ διάτρθτοσ αναρτϊμενοσ 
κάδοσ 

ΣΕΜ 1 
 

  

2 Μονάδα κοφνιασ δυο κζςεων από ξφλο 
(νιπια) 

ΣΕΜ 1   

3 Μονάδα κοφνιασ δυο κζςεων από ξφλο 
(παιδιά) 

ΣΕΜ 1   

4 Μονάδα με εξζδρα ςκάλα και τςουλικρα ΣΕΜ 1   

5 Κακιςτικά με χαλφβδινο ςκελετό και 
δοκιδεσ ςφνκετθσ ξυλείασ 

ΣΕΜ 3   

6 Πλθροφοριακι Πινακίδα Μ2 1   

ϋ 
 
 

 ΤΝΟΛΟ    

 Φ.Π.Α 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

mailto:info@depanal.gr
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