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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  εργασία ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

  

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιότητα της εργασία του θέματος 

 

                                          

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 
 
Η υπηρεσία συντήρησης και επισκευής περιλαμβάνει εργασία και μικροϋλικά, όπως παρακάτω. 
  
Λίστα εργασιών: 

• λίπανση των σημείων τριβής των εξαρτημάτων (ρουλεμάν),  

• λείανση στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί ακίδες και βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών 
στα σημεία εκείνα που είναι απαραίτητο, 

• αντικατάσταση ή σφίξιμο βίδας και συνδέσμων,  

• καθαρισμός πιθανής σκουριάς ή χτυπημάτων στα μεταλλικά στοιχεία και επάλειψη με 
αντισκωριακό ή βερνικόχρωμα στα σημεία εκείνα που είναι απαραίτητο , 

• στερέωση οργάνου ή τμημάτων του, κόλληση κλπ.  

• Αντικατάσταση τμημάτων σε περιφράξεις, πόρτες, παγκάκια, κιόσκια κ.λ.π. 

• Απομάκρυνση κατεστραμμένου εξοπλισμού 
 

Λίστα μικρουλικών: 

• Αλυσίδα για κούνιες νηπίων και παίδων 

• Κουζινέτα κούνιας 

• Βίδα εξάγωνη Μ 6Χ20 με παξιμάδι 

• Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 10Χ120 με παξιμάδι 

• Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 10Χ60 με παξιμάδι 

• Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 10Χ40 με παξιμάδι 

• Καρόβιδες Μ 6Χ60 με παξιμάδι όλο σπείρωμα 

• Καρόβιδες Μ 8Χ120 όλο σπείρωμα με παξιμάδι 

• Καρόβιδες Μ 10Χ60 όλο σπείρωμα με παξιμάδι 

• Ναυτικό κλειδί inox 8 mm με βίδα alen 

• Χειρολαβές για τραμπάλα 



• Αποσβεστήρες κρούσης (προστατευτικά ελαστικά τραμπάλας) 

• Προστατευτικά καλύμματα για βίδες (τάπες) 

• Προστατευτικά καλύμματα για μεταλλικούς σωλήνες (τάπες) 

• Αντισκωριακό 

• Βερνικόχρωμα 
 
 
 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις συντηρήσεις & επισκευές θα είναι των παρακάτω προδιαγραφών 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176. 
Ξυλεία : Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176-1 (όχι αγκίδες, δηλητήρια κλπ) 
Πλαστικά στοιχεία: Θα είναι ανακυκλώσιμα, με μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
Μεταλλικά στοιχεία: Θα είναι κατασκευασμένα οπωσδήποτε από ανοξείδωτο ή θερμογαλβανισμένο χάλυβα. 
Αλυσίδες: 
Οι αλυσίδες θα είναι φτιαγμένες από γαλβανισμένο χάλυβα τύπου DIN 766, πάχους 6mm με μικρό διάκενο 
για να αποφεύγεται η παγίδευση δαχτύλων. Έχουν μεγάλη αντοχή σε διάβρωση ενώ το μέγιστο φορτίο που 
μπορούν να φέρουν ανέρχεται στα 400 κιλά. 
Καλύμματα βιδών και πλαστικά εξαρτήματα: 
Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα σύνδεσης των επιμέρους κομματιών θα είναι επικαλυμμένα με ειδικά 
διαμορφωμένες τάπες από πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Το πολυπροπυλένιο είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές 
εντελώς άοσμο και άχρωμο με μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Είναι πλήρως ανακυκλώσιμο ενώ έχει πολύ μικρό ενεργειακό αποτύπωμα, δηλαδή απαιτείται μικρή 
ποσότητα ενέργειας για την παραγωγή του. 
Βίδες και μεταλλικοί σύνδεσμοι: 
Οι βίδες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα μέταλλα. Θα 
έχουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και στις καιρικές συνθήκες. Για την επιλογή των διαστάσεων και των 
διατομών των στοιχείων σύνδεσης θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα φορτία που ασκούνται σε κάθε περίπτωση. 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(παιδικών 

χαρών) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(€) (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

Αντικατάσταση τμημάτων σε 
περιφράξεις, πόρτες, παγκάκια, 
κιόσκια κ.λ.π. 

 
23 

 
320,00 

 
7.360,00 

Λείανση και βαφή εξοπλισμού 23 180,00 4.140,00 

Καθαρισμός σκουριάς και βαφή 23 170,00 3.910,00 

Λίπανση σημείων τριβής 23 130,00 2.990,00 

Σφίξιμο βιδών 23 10,00 230,00 

Στερέωση οργάνου 23 90,00 2.070,00 

Αποξήλωση -Απομάκρυνση 
εξοπλισμού  

 
23 

 
100,00 

 
2.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ 23.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 5.520,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.520,00 

 

 

 

 

 

 



 

CPV:50870000-4. 

 

                                                                                                                          

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων 

τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της 

ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

 

 

 

 


