
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Παιανια: 10-06-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.  6735
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΚΑ :    60-7135.003 ,  30-7135.005                             CPV : 37535200-9

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής του Δημάρχου ο Δήμος μας έχει ανάγκη να προβεί στην 

προμήθεια  και  τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  των  παιδικών  χαρών,  συνολικού 

ενδεικτικού κόστους 225.016,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών  είναι τα ακόλουθα :
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1 Κούνια 4/θέσια ξύλινη νηπίων - παίδων τεμ. 2,00 1.300,00 2600,00

2 Κούνια 4/θέσια ξύλινη νηπίων τεμ. 1,00 1.350,00 1.350,00

3 Κούνια 4/θέσια ξύλινη παίδων τεμ. 1,00 1.200,00 1.200,00

4 Κούνια 3/θέσια ξύλινη (2 νηπίων + 1 παίδων) τεμ. 1,00 1000,00 1000,00

5 Τραμπάλα ελατηρίων 4 θέσεων τεμ. 4,00 1400,00 5.600,00

6 Παιχνίδι ελατηρίου ‘ζωάκι’ τεμ. 4,00 630,00 2.520,00

7 Παιχνίδι ελατηρίου ‘τρακτερ’ Τεμ. 1,00 1.500,00 1.500,00

8 Τραμπάλα ελατηρίου “αγελαδα” τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00

9 Σταυρωτή τραμπάλα αιώρησης τεμ 1,00 4.200,00 4.200,00

10 Σύνθετο όργανο με δύο πύργους τεμ. 1,00 5.000,00 5.000,00

11 Σύνθετο όργανο με αναρρίχηση τεμ. 1,00 13.000,00 13.000,00

12 Σύνθετο όργανο με θέμα ‘φύση’ τεμ. 1,00 12.900,00 12.900,00

13 Σύνθετο όργανο με περιστροφική τσουλήθρα τεμ. 1,00 25.000,00 25.000,00

14 Σύνθετο όργανο σπιτάκι με αναρρίχηση τεμ. 1,00 8.800,00 8.800,00

15 Σύνθετο όργανο παίδων “αλωνιστική μηχανή” τεμ. 1,00 8.500,00 8.500,00

16 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος τεμ. 9 200,00 1.800,00

17 Ξύλινο παγκάκι με μεταλλικό σκελετό τεμ. 5 280,00 1.400,00

18 Πληροφοριακή πινακίδα γαλβανισμένη τεμ. 4,00 250,00 1.000,00

19 Βρύση τεμ. 2,00 350,00 700,00

20 Δάπεδo ασφαλείας EPDM: 

α) για Hic: 1,30m m2 100,00 64,00 6.400,00

β) για Hic: 1,50m m2 110,00 73,00 8.030,00

21
Δάπεδo ασφαλείας EPDM με υπόβαση 
σκυροδέματος:

α) για Hic: 1,30m m2 95,00 75,00 7.125,00

β) για Hic: 1,50m m2 55,00 78,00 4.290,00

γ) για Hic: 1,70m m2 42,00 85,00 3.570,00

22 Χυτό δάπεδο ασφαλείας:

α) για Hic: 1,50m m2 285,00 87,00 24.795,00

β) για Hic: 2,00m m2 113,00 105,00 11.865,00





γ) για Hic: 2,26m m2 40,00 122,00 4.880,00

23 Συνθετικός χλοοτάπητας m2 520,00 22,00 11.440

ΣΥΝΟΛΟ 181.465,00

Φ.Π.Α. 24% 43.551,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  225.016,60

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, προμήθειας θα είναι διάρκειας τριών (3) 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

 Τόπος παράδοσης :

Τα ανωτέρω είδη της προμήθειας θα παραδοθούν στην τελική τους θέση πλήρως εγκατεστημένα.

   Λοιπά στοιχεία:   
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της 
παρεχόμενης  προμήθειας , για τη σύνταξη της μελέτης αυτής :

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

X

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΤΑΜΟΥ





 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2019
 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ: « Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  Γ Ι Α Τ Η Ν« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  Γ Ι Α Τ Η Ν  
Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η  Π Α Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Χ Α Ρ Ω Ν »Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η  Π Α Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Χ Α Ρ Ω Ν »

  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 225.016,60 €  (Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Ιούνιος 2019





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α

Ταχ. Κώδ. : 19 002

Τηλ. : 2132030755 Αριθμ. Μελέτης:  7 /2019
Fax : 2106646188 ΠΡΟΫΠ. : 225.016,60 € με το Φ. Π. Α.

CPV 37535200-9

ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 
του  Δήμου  Παιανίας  και  θα  χρηματοδοτηθεί  από  το  πρόγραμμα  ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ’  στο  πλαίσιο  της 
πρόσκλησης ΙΙΙ, με Κ.Α. 60-7135.003 συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 204.000,00€, ενώ το υπόλοιπο 
ποσό  θα  καλυφθεί  από  ίδιους  πόρους  του  Δήμου  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  30-7135.005,  συνολικού 
προϋπολογισμού  δαπάνης  24.614,00€,  των  εξόδων  του  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2019.  Ο 
προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 225.016,60 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που είναι 
43.551,60  € (ποσοστό 24% της συνολικής δαπάνης).  Η προμήθεια αφορά στις εξής παιδικές χαρές του 
Δήμου Παιανίας:

• παιδική χαρά επί της οδού Αγίας Παρασκευής στην περιοχή Παλαιοπαναγιά

• παιδική χαρά επί της οδού Ζαφείρη στην περιοχή Αγία Μαρίνα

• παιδική χαρά επί της οδού Κύπρου

• παιδική χαρά επί της οδού Αττικής

• παιδική χαρά στο Ο.Τ. 292 (τμήμα πλατείας) στο Φούρεσι 

• νέα παιδική χαρά στον Κ.Χ.244 στην ΠΕ 4

Βασικός  στόχος  της  παρούσας  παρέμβασης  είναι  η  αναβάθμιση  και  λειτουργική  αποκατάσταση  των 
ανωτέρω  παιδικών  χαρών,  μέσω  της  αντικατάστασης  του  υπάρχοντος  εξοπλισμού  (όργανα,  δάπεδα, 
καθιστικά,  κ.λ.π.),  σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  και  τις  προδιαγραφές  που  έχει  ορίσει  το  Υπουργείο  
Εσωτερικών με την υπ’αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), καθώς και 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2018.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα του Ν. 
4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ).»  (ΦΕΚ  Α΄  147/08.08.2016),  τον Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010), τον 
Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006).

Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομικής  άποψης  προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  συνολική  τιμή),  με  τους  όρους  που  θα 
αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 





1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές του Δήμου Παιανίας έχουν εγκατεστημένα όργανα παιδικής χαράς και παρά 
το  γεγονός  ότι  χρησιμοποιούνται  από  τα  παιδιά,  δεν  πληρούν  τις  προαναφερόμενες  προδιαγραφές 
ασφαλείας. Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν στον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι παλαιός, 
παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, λόγω της τοποθέτησής του, η οποία δεν ικανοποιεί τις απαιτούμενες  
αποστάσεις ασφαλείας, αλλά και των φθορών που έχουν υποστεί λόγω της παρόδου του χρόνου. Όλα αυτά 
καθιστούν  την πιστοποίησή  τους  αδύνατη,  δεδομένης  και  της  ανυπαρξίας  δαπέδων  ασφαλείας.  Πιο 
συγκεκριμένα:

Δύο παιδικές χαρές του Δήμου Παιανίας (Κύπρου και Αττικής) είναι πιστοποιημένες, αλλά λόγω φθορών 
κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση ορισμένων οργάνων και δαπέδου ασφαλείας. Μετά την αντικατάσταση 
του εξοπλισμού οι παιδικές χαρές θα πιστοποιηθούν εκ νέου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών 
προτύπων ασφαλείας. 

Τρεις  παιδικές  χαρές  του  Δήμου  Παιανίας   (Παλαιοπαναγιά,  Αγία  Μαρίνα  και  Φούρεσι)  δεν  είναι  
πιστοποιημένες και  ως εκ τούτου δεν λειτουργούν αυτή την περίοδο. Απαιτείται αντικατάσταση όλου του 
υπάρχοντος εξοπλισμού ώστε να λάβουν την πιστοποίηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιπροσθέτως, θα δημιουργηθεί μια νέα παιδική χαρά στον  KX 244 (στον οποίο θα δημιουργηθεί επίσης 
χώρος πλατείας, περιπάτου και πρασίνου, σύμφωνα με υφιστάμενη μελέτη), στην ΠΕ 4 του δήμου Παιανίας. 

1.2 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Μετά την παρέμβαση οι εν λόγω παιδικές χαρές θα ανακαινιστούν και θα παραδοθούν ολοκληρωμένες με  
τον προδιαγραφόμενο εξοπλισμό πλήρως τοποθετημένο και έτοιμο για λειτουργία. Οι 2 παιδικές χαρές που 
είναι ήδη πιστοποιημένες θα επαναπιστοποιηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ για τις υπόλοιπες 
4  ο  Δήμος  Παιανίας  θα  προχωρήσει  στις  απαιτούμενες  διαδικασίες  πιστοποίησης.  Στην  Υπηρεσία  θα 
παραδοθούν οι  απαιτούμενες πιστοποιήσεις ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2018, τα βιβλία συντηρήσεων και  
εγχειρίδιο  περιοδικής  συντήρησης,  καθώς  και  οποιοδήποτε  επιπλέον  έγγραφο  ή  άλλο  πιστοποιητικό 
απαιτείται  από τη νομοθεσία,  προκειμένου ο Δήμος να  πιστοποιήσει  τη λειτουργία καθεμίας από αυτές. 
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα και εξοπλισμό ανά παιδική χαρά καθορίζονται ως εξής:

1. Παιδική χαρά Παλαιοπαναγιάς
A/A Περιγραφή Ποσότητα
1 Κούνια 4/θέσια ξύλινη νηπίων - παίδων 1,00 τεμ.

2 Σύνθετο όργανο με δύο πύργους 1,00 τεμ.

3 Τραμπάλα ελατηρίων 4 θέσεων 1,00 τεμ.

4 Παιχνίδι ελατηρίου ‘ζωάκι’ 1,00 τεμ.

5 Πληροφοριακή πινακίδα γαλβανισμένη 1,00 τεμ.

6 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος 2,00 τεμ.

7 Δάπεδο ασφαλείας EPDM (με υπόβαση 
σκυροδέματος) για Hic: 1,50m

55,00m2

8 Δάπεδο ασφαλείας EPDM (με υπόβαση 
σκυροδέματος) για Hic: 1,30m

43,00m2

9 Συνθετικός χλοοτάπητας 115,00m2

2. Παιδική χαρά Αγίας Μαρίνας
A/A Περιγραφή Ποσότητα
1 Κούνια 3/θέσια ξύλινη (2 νηπίων + 1 παίδων) 1,00 τεμ.

2 Σύνθετο όργανο με αναρρίχηση 1,00 τεμ.

3 Τραμπάλα ελατηρίων 4 θέσεων 1,00 τεμ.

4 Παιχνίδι ελατηρίου ‘ζωάκι’ 1,00 τεμ.

5 Πληροφοριακή πινακίδα γαλβανισμένη 1,00 τεμ.

6 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος 3,00 τεμ.

7 Βρύση 1,00 τεμ.

8 Δάπεδο ασφαλείας EPDM (με υπόβαση 
σκυροδέματος) για Hic: 1,30m

52,00m2

9 Δάπεδο ασφαλείας EPDM (με υπόβαση 
σκυροδέματος) για Hic: 1,70m

42,00m2





10 Συνθετικός χλοοτάπητας 95,00m2

3. Παιδική χαρά Φούρεσι
A/A Περιγραφή Ποσότητα
1 Σύνθετο όργανο με θέμα ‘φύση’ 1,00 τεμ.

2 Τραμπάλα ελατηρίων 4 θέσεων 1,00 τεμ.

3 Παιχνίδι ελατηρίου ‘ζωάκι’ 1,00 τεμ.

4 Πληροφοριακή πινακίδα γαλβανισμένη 1,00m2

5 Χυτό δάπεδο ασφαλείας για Hic: 1,50m 65,00m2

6 Χυτό δάπεδο ασφαλείας για Hic: 2,26m 25,00m2

4. Παιδική χαρά Κύπρου
A/A Περιγραφή Ποσότητα
1 Κούνια 4/θέσια ξύλινη νηπίων 1,00 τεμ.

2 Κούνια 4/θέσια ξύλινη παίδων 1,00 τεμ.

3 Συνθετικός χλοοτάπητας 220,00 m2

4 Δάπεδο ασφαλείας EPDM για Hic: 1,30m 100,00m2

5 Δάπεδο ασφαλείας EPDM για Hic: 1,50m 110,00m2

6 Τραμπάλα ελατηρίων 4 θέσεων 1,00 τεμ.

7 Παιχνίδι ελατηρίου ‘ζωάκι’ 1,00 τεμ.

5. Παιδική χαρά Αττικής
A/A Περιγραφή Ποσότητα
1 Σύνθετο όργανο με περιστροφική τσουλήθρα 1,00 τεμ.

2 Χυτό δάπεδο ασφαλείας για Hic: 2,00m 113,00 m2

6. Παιδική χαρά Κ.Χ.244
A/A Περιγραφή Ποσότητα
1 Ξύλινο παγκάκι με μεταλλικό σκελετό 5,00 τεμ

2 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος 4,00 τεμ

3 Τραμπάλα ελατηρίου “αγελαδα” 1,00 τεμ

4 Παιχνίδι ελατηρίου ‘τρακτερ’ 1,00 τεμ

5 Κούνια 4/θέσια ξύλινη νηπίων - παίδων 1,00 τεμ

6 Σταυρωτή τραμπάλα  αιώρησης 1,00 τεμ

7 Σύνθετο όργανο σπιτάκι με αναρρίχηση 1,00 τεμ

8 Σύνθετο όργανο παίδων “αλωνιστική μηχανή” 1,00 τεμ

9 Βρύση 1,00 τεμ

10 Πληροφοριακή πινακίδα γαλβανισμένη 1,00 τεμ

11 Χυτό δάπεδο ασφαλείας για Hic: 1,50 220,00 m2

12 Χυτό δάπεδο ασφαλείας για Hic: 2,26 15,00 m2

13 Συνθετικός χλοοτάπητας 90,00 m2





























2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο  εξοπλισμός  θα  ανταποκρίνεται  πλήρως  προς  τους  όρους  των  προδιαγραφών  της  μελέτης,  θα 
κατασκευασθεί από υλικά άριστης ποιότητας και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για 
την οποία προορίζεται. Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση του 
εξοπλισμού, πλήρους και ετοίμου προς χρήση.

2.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:

1) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

2) Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων 
ΕΝ 1176:2017 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο 
φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.

3) Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-
1:2017,  ΕΝ1177:2018  και  ΕΝ71-3:2013+Α3:2018  και  να  φέρουν  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  με  τα 
αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.

4)  Τα  ελαστικά  πλακίδια  ασφαλείας,  να  συνοδεύονται  επίσης,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  από  Αντίγραφο 
Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2013+Α:2018, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει.

5) Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας να συνοδεύονται από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως 
προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην 
κατηγορία Ε_fl,  επί ποινή αποκλεισμού.





6)  Τα  ελαστικά  πλακίδια  ασφαλείας  να  συνοδεύονται  από  έκθεση  δοκιμής,  η  οποία  θα  έχει  γίνει  σε 
τουλάχιστον ένα πάχος, για την αντίστασή τους στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή  
άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει , από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

7)  Τα  ελαστικά  πλακίδια  ασφαλείας,  να  συνοδεύονται  επίσης,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  από  Αντίγραφο 
Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου,  
σχετικά  με  την  περιεκτικότητα,  που  αφορά στους  Πολυκυκλικούς  Αρωματικούς  Υδρογονάνθρακες  και  η 
οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει

8)  Τα  ελαστικά  πλακίδια  ασφαλείας,  να  συνοδεύονται  από  έκθεση  δοκιμής,  η  οποία  θα  έχει  γίνει  σε 
τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η 
οποία  θα  διασφαλίζει  ότι  η  υδατοπερατότητά  του  είναι  κατά  μέσο  όρο,  τουλάχιστον  10.000mm/h,  από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.

9)  Τα  ελαστικά  πλακίδια  ασφαλείας,  να  συνοδεύονται  επίσης,  από  έκθεση  δοκιμής,  η  οποία  θα  έχει 
πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, 
ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από  
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.

10) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, 
ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011 & διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία OHSAS 
18001:2007 & ISO 37001:2016 ή άλλο ισοδύναμο των κατασκευαστών των προσφερόμενων εξοπλισμών 
παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και χύδην δαπέδων, επί ποινή αποκλεισμού.

11)  Πιστοποιητικό  ISO  9001:2015,  ISO  14001:2015,  OHSAS  18001:2007,  ISO  37001:2016  &  ISO 
50001:2011  ή  άλλο  ισοδύναμο  των  συμμετεχόντων  οικονομικών  φορέων  σχετικά  με  την  εμπορία 
εξοπλισμών παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και χύδην δαπέδων, 
επί ποινή αποκλεισμού.

12)  Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001:2015,  ISO  14001:2015,  ISO  37001:2016,  OHSAS 
18001:2007 & ISO 50001:2011 του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού 
υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με 
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων ασφαλείας 
και  χυτών  δαπέδων.  Η  ανωτέρω  υπεύθυνη  δήλωση  θα  πρέπει  να  προσκομίζεται  ακόμη  και  αν  η  
εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα, επί ποινή  
αποκλεισμού.

13)  Ο  κατασκευαστής  του  φωτιστικού,  θα  πρέπει  να  φέρει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  Πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001.

14) Η κατασκευάστρια εταιρεία του χλοοτάπητα, θα πρέπει να είναι  πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, επί ποινή αποκλεισμού. 

15) Το φωτιστικό σώμα και ο χλοοτάπητας, θα πρέπει να φέρουν δήλωση συμμόρφωσης CE, επί ποινή 
αποκλεισμού. 

16) Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει προσωπικό εξειδικευμένο  
στην  τοποθέτηση των οργάνων  παιδικής  χαράς και  δαπέδων  ασφαλείας.  Τα  άτομα αυτά,  τα  οποία  θα 
ανήκουν  στην  εταιρεία  του  υπεύθυνου  της  τοποθέτησης  και  αυτό  θα  αποδεικνύεται  από  τη  σχετική  
κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, 
από διαπιστευμένο φορέα, για το σκοπό αυτό, ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί, ώστε να μπορούν 
να αναλάβουν συγκεκριμένα τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας.

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων 
στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία 
αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων 
αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) διαπιστευμένων φορέων ελέγχου.

2.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε Δήμους και  
κοινότητες,  εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014). 
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομές  που θέτουν σε 
κυκλοφορία  στην  αγορά  εξοπλισμούς  παιδικών  χαρών,  πρέπει  να  διαθέτουν  για  καθένα  από  αυτούς 





πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  που  έχει  εκδοθεί  από  διαπιστευμένο  φορέα  ελέγχου,  με  το  οποίο 
αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176:2017
Το  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  περιλαμβάνεται  στις  προκαταρτικές  πληροφορίες  αναφορικά  με  την 
ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς, ήτοι με την 
κατάθεση του φακέλου προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού.
Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων 
προτύπων  ή  προδιαγραφών,  το  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  πρέπει  να  συνοδεύεται  και  από  την 
αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθου 4 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική έκθεση επικυρωμένη από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου.
Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί θα πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο  
του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:
α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του 
διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.
γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του.
δ) Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι για κάθε εξοπλισμό που θα  
παραδίδεται  θα  πρέπει  να  παραδίδονται  από  τον  κατασκευαστή/  προμηθευτή  όσα  αναφέρονται  στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.

2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ξύλινα στοιχεία εξοπλισμού
Τo ξύλo από τo oπoίo κατασκευάζεται το κάθε όργανο να προέρχεται από σκληρή ξυλεία αρκτικoύ κύκλoυ, 
ιδαvικό  για  κατασκευές  μεγάλης  διάρκειας  ζωής,  υψηλής  αvτoχής  και  ιδιαίτερα  ανθεκτικό  σε  αντίξοες 
συνθήκες. Η ξυλεία που χρησιμοποιείται να προέρχεται μόνο από την καρδιά τoυ ξύλoυ (τo πλέov αvθεκτικό 
τμήμα τoυ), πoυ δεv σαπίζει εύκολα και απoτελεί τo 70% τoυ συvόλoυ της ξυλείας τoυ κoρμoύ. 
Για την κατασκευή του καθε οργάνου να χρησιμοποιείται  σύνθετη  αντεπικολλητή ξυλεία,  προϊόν υψηλής 
ποιότητος, με μεγάλες αντοχές, και δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα, που δεν έχει η  
κοινή  συμπαγής ξυλεία.  Η αντεπικολλητή κατασκευή να  αποτελείται  από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα και  
συγκολλημένα με κόλλα ξύλου μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
DIN. Τo ξύλo αυτό, στη συvέχεια, να υπάγεται σε επεξεργασία  με μovτέρvες τεχvικές εμπoτισμoύ υπό πίεση 
και με υλικά μη τoξικά και αβλαβή για τov χρήστη και για τo φυσικό περιβάλλov στo oπoίo εvτάσσovται oι 
εξoπλισμoί.  Με  τηv  επεξεργασία  αυτή,  τo  σκληρό  αυτό  ξύλo  απoκτά  αvτoχή  δια  βίoυ  ώστε,  εφ’  όσον  
συντηρηθεί σωστά, να μην σαπίζει. Τα ξύλα να είναι επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια 
(χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες).

Χρώματα και υλικά βαφής
Η επιφάvεια τoυ ξύλoυ, μετά τηv επεξεργασία  πoυ έχει υπoστεί  υπo πίεση,  να βάφεται με υδρoδιαλυτά 
χρώματα,  πoύ  πρoστατεύoυv  τό  ξύλo  από  τις  υπεριώδεις  ακτιvoβoλίες,  τoυς  μήκυτες  και  τις  καιρικές 
συvθήκες. Τα χρώματα αυτά να  είvαι  αβλαβή για  τα παιδιά,  μη τoξικά,  φιλικά  πρoς τo περιβάλλov και 
συμμoρφώvovται πρoς τα αντίστοιχα DIN. Τα υδρoδιαλυτά χρώματα να μην περιέχoυv αρσεvικό, χρώμιo και 
κάδμιo, δηλ. τoξικές oυσίες. Τα πρoστατευτικά αυτά χρώματα πoυ χρησιμοποιούνται  στηv επιφάvεια τoυ 
ξύλoυ  να  καταργoύv  εξ  oλoκλήρoυ  τηv  συvτήρηση  για  τoυλάχιστov  μια  δεκαετία,  και  να  δίvoυv  στoυς 
εξoπλισμoύς  ωραία  εμφάvιση.  Η  επιλογή  των  εκάστοτε  χρωμάτων  θα  γίνεται  σε  συνεννόηση  με  την 
Υπηρεσία.

HPL (High Pressure Laminate)
Το HPL (High Pressure Laminate), υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες θα αποτελείται  
από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και 
θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε 
αμινοπλαστικές  ρητίνες,  και  αδιάβροχο  επικάλυμμα  ανθεκτικό  στην  ηλιακή  ακτινοβολία.  Το  HPL  θα 
συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του 
υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή. 

Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισμού
Οι βίδες και  oι  μεταλλικoί  σύvδεσμoι  να είvαι  από αvoξείδωτo χάλυβα πoιότητoς AISI 304 ώστε να μην 
σκoυριάζoυv,  ή  από  χάλυβα  γαλβαvισμέvo,  με  χαμηλή  περιεκτικότητα  σε  μόλυβδo,  σύμφωνα  με  τους 
καvovισμoύς των DIN. Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 
παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες, ώστε να αντέχουν 
στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.





Συνδεσμολογία
Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν 
ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

Πλαστικά στοιχεία εξοπλισμού
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω θα χρησιμοποιούνται υλικά  
που  έχουν  και  τη  δυνατότητα  ανακύκλωσης  όπως  το  πολυαιθυλένιο  (PE),  πολυπροπυλένιο  (PP)  και 
πολυαμίδιο  (PA)  τα  οποία  και  θα  φέρουν  σταθεροποιητές  για  την  προστασία  από  τις  υπεριώδεις  
ακτινοβολίες του ήλιου.

Ασφάλεια
Όλα  τα  όργανα  Παιδικής  Χαράς  και  τα  δάπεδα  ασφαλείας  θα  είναι  κατασκευασμένα  σύμφωνα  με  τις 
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN1176:2017 και ΕΝ1177:2018 αντίστοιχα και θα φέρουν βεβαίωση ελέγχου 
- πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό 
αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 
Το κάθε όργανο να συνοδεύεται από 10ετή τουλάχιστον γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή για τα ξύλινα και 
τα μεταλλικά μέρη.

2.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Κούνια 4/θέσια ξύλινη νηπίων - παίδων

Η κούνια τεσσάρων θέσεων νηπίων-παίδων θα αποτελείται από δύο οριζόντιες δοκούς διατομής 95x120mm 
περίπου.  Η  στήριξη  της  δοκού  θα  είναι  εκατέρωθεν  τύπου  «Λ»  από  κεκλιμένα  ξύλινα  υποστυλώματα 
95x95mm περίπου και από ένα ακόμα ζεύγος υποστυλωμάτων τύπου «Λ» στο μέσο. Τα ξύλινα στοιχεία θα  
είναι από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε 
ακίδες)  βαμμένα  με  υδατοδιαλυτές  μη  τοξικές  βαφές  υψηλής  αντοχής  στη  φθορά  και  την  υπεριώδη 
ακτινοβολία.  Οι  κοχλίες και  οι  μεταλλικοί  σύνδεσμοι  θα είναι  γαλβανισμένοι  ή ανοξείδωτοι  με  παξιμάδια  
ασφαλείας  και  πλαστικά  καλύμματα  από  πολυαμίδιο.  Το  σύστημα  ανάρτησης  θα  αποτελείται  από 
πιστοποιημένα  έδρανα  και  αλυσίδες  .  Η  αλυσίδα  θα  έχει  κρίκους  διατομής  5-6mm,  εν  θερμώ 
γαλβανισμένους,  που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου.  Στις  οριζόντιες  δοκούς θα τοποθετηθούν οχτώ 
κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. Τα κουζινέτα θα αποτελούνται από κέλυφος 
ανοξείδωτου  χάλυβα,  ανοξείδωτο  άξονα  και  δακτυλίδια  από  φωσφορούχο  ορείχαλκο,  στηριζόμενα  από 
γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας κατά τρόπο ώστε να μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν 
κινείται  η  κούνια.  Τα  καθίσματα  νηπίων  θα  είναι  διαστάσεων  30-40cm με  πλευρικά  τοιχώματα  για  την 
προστασία των νηπίων, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 από το έδαφος (θέση ηρεμίας), από ελαστικό υλικό 
υψηλής απορροφητικότητας κρούσης με ενίσχυση αλουμινίου. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα 
με  το  πρότυπο  ΕΝ  1176:2017.  Τα  καθίσματα  ασφαλείας  παίδων  θα  είναι  διαστάσεων  40-50cm,  θα 
αποτελούνται  από  ελαστικό  υλικό,  ρυθμισμένα  σε  στάθμη  0,40m από  το  έδαφος  (θέση  ηρεμίας),  με 
πλευρικές  αποστάσεις  ασφαλείας  από  τους  ορθοστάτες  της  κούνιας  0,50m και  μεταξύ  τους  απόσταση 
0,70m, σκελετό από φύλλο χάλυβα ή αντίστοιχο υλικό και  γάντζους στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
γαλβανισμένους εν θερμώ, με κρίκους διαμέτρου 5 - 6mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων.  Η 
πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος θα γίνει σε βάθος τουλάχιστον 40cm σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του εξοπλισμού. Γενικά οι θεμελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους  του 
ΕΝ:1176-:2017  συναρτήσει  του  εδάφους.  Το  μέγιστο  ύψος  πτώσης  της  κατασκευής  θα  είναι  έως 
1300mm και ο χώρος ασφαλείας θα είναι περίπου 7000x6100mm.

2. Κούνια 4/θέσια ξύλινη νηπίων 
Η κούνια τεσσάρων θέσεων νηπίων-παίδων θα αποτελείται από δύο οριζόντιες δοκούς διατομής 95x120mm 
περίπου.  Η  στήριξη  της  δοκού  θα  είναι  εκατέρωθεν  τύπου  «Λ»  από  κεκλιμένα  ξύλινα  υποστυλώματα 
95x95mm περίπου και από ένα ακόμα ζεύγος υποστυλωμάτων τύπου «Λ» στο μέσο. Τα ξύλινα στοιχεία θα  
είναι από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε 
ακίδες)  βαμμένα  με  υδατοδιαλυτές  μη  τοξικές  βαφές  υψηλής  αντοχής  στη  φθορά  και  την  υπεριώδη 
ακτινοβολία.  Οι  κοχλίες και  οι  μεταλλικοί  σύνδεσμοι  θα είναι  γαλβανισμένοι  ή ανοξείδωτοι  με  παξιμάδια  
ασφαλείας  και  πλαστικά  καλύμματα  από  πολυαμίδιο.  Το  σύστημα  ανάρτησης  θα  αποτελείται  από 
πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής 5-6mm, εν θερμώ γαλβανισμένους,  
που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. Στις οριζόντιες δοκούς θα τοποθετηθούν οχτώ κουζινέτα σύμφωνα 
με  τις  αποστάσεις  των  προτύπων  ΕΝ1176.  Τα  κουζινέτα  θα  αποτελούνται  από  κέλυφος  ανοξείδωτου 
χάλυβα, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα από γαλβανισμένους 
κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας κατά τρόπο ώστε να μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια. 





Τα καθίσματα νηπίων θα είναι διαστάσεων 30-40cm με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, 
ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 από το έδαφος (θέση ηρεμίας), από ελαστικό υλικό υψηλής απορροφητικότητας 
κρούσης  με  ενίσχυση  αλουμινίου.  Θα  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένα  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΝ 
1176:2017. Η πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος θα γίνει σε βάθος τουλάχιστον 40cm σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού. Γενικά οι θεμελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις 
μεθόδους του ΕΝ:1176-:2017 συναρτήσει του εδάφους. Το μέγιστο ύψος πτώσης της κατασκευής θα είναι  
έως 1300mm και ο χώρος ασφαλείας θα είναι περίπου 7000x6100mm.

3. Κούνια 4/θέσια ξύλινη παίδων
Η κούνια τεσσάρων θέσεων νηπίων-παίδων θα αποτελείται από δύο οριζόντιες δοκούς διατομής 95x120mm 
περίπου.  Η  στήριξη  της  δοκού  θα  είναι  εκατέρωθεν  τύπου  «Λ»  από  κεκλιμένα  ξύλινα  υποστυλώματα 
95x95mm περίπου και από ένα ακόμα ζεύγος υποστυλωμάτων τύπου «Λ» στο μέσο. Τα ξύλινα στοιχεία θα  
είναι από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε 
ακίδες)  βαμμένα  με  υδατοδιαλυτές  μη  τοξικές  βαφές  υψηλής  αντοχής  στη  φθορά  και  την  υπεριώδη 
ακτινοβολία.  Οι  κοχλίες και  οι  μεταλλικοί  σύνδεσμοι  θα είναι  γαλβανισμένοι  ή ανοξείδωτοι  με  παξιμάδια  
ασφαλείας  και  πλαστικά  καλύμματα  από  πολυαμίδιο.  Το  σύστημα  ανάρτησης  θα  αποτελείται  από 
πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής 5-6mm, εν θερμώ γαλβανισμένους,  
που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. Στις οριζόντιες δοκούς θα τοποθετηθούν οχτώ κουζινέτα σύμφωνα 
με  τις  αποστάσεις  των  προτύπων ΕΝ 1176.  Τα  κουζινέτα  θα  αποτελούνται  από  κέλυφος  ανοξείδωτου 
χάλυβα, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα από γαλβανισμένους 
κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας κατά τρόπο ώστε να μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια. 
Τα  καθίσματα  ασφαλείας  παίδων  θα  είναι  διαστάσεων  40-50cm,  θα  αποτελούνται  από  ελαστικό  υλικό, 
ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40m από το έδαφος (θέση ηρεμίας), με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους 
ορθοστάτες της κούνιας 0,50m και μεταξύ τους απόσταση 0,70m, σκελετό από φύλλο χάλυβα ή αντίστοιχο 
υλικό και γάντζους στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένους εν θερμώ, με κρίκους διαμέτρου 5 -  
6mm για να αποφεύγεται  η παγίδευση δακτύλων. Η πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος θα γίνει  σε  
βάθος τουλάχιστον 40cm σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού. Γενικά οι θεμελιώσεις θα 
πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους του ΕΝ:1176:2017 συναρτήσει του εδάφους. Το μέγιστο 
ύψος  πτώσης  της  κατασκευής  θα  είναι  έως  1300mm  και  ο  χώρος  ασφαλείας  θα  είναι  περίπου 
7000x6100mm.

4. Κούνια 3/θέσια ξύλινη (2 νηπίων + 1 παίδων)

Η κούνια τριών θέσεων θα αποτελείται από δύο οριζόντιες δοκούς διατομής 95x120mm. περίπου. Η στήριξη 
της δοκού θα είναι εκατέρωθεν τύπου «Λ» από κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα 95x95mm περίπου και από 
ένα ακόμα ζεύγος υποστυλωμάτων τύπου «Λ» στο μέσο. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι από ξυλεία υψηλής  
αντοχής,  επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία  επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε  ακίδες)  βαμμένα με 
υδατοδιαλυτές μη τοξικές βαφές υψηλής αντοχής στη φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία. Οι κοχλίες και οι 
μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα 
από πολυαμίδιο. 
Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους 
διατομής 5-6mm, εν θερμώ γαλβανισμένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. Στις οριζόντιες δοκούς 
θα τοποθετηθούν οχτώ κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ1176. Τα κουζινέτα θα 
αποτελούνται  από  κέλυφος  ανοξείδωτου  χάλυβα,  ανοξείδωτο  άξονα  και  δακτυλίδια  από  φωσφορούχο 
ορείχαλκο,  στηριζόμενα  από  γαλβανισμένους  κοχλίες  με  παξιμάδι  ασφαλείας  κατά  τρόπο  ώστε  να  μην 
περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια. 
Το  κάθισμα  ασφαλείας  παίδων  θα  είναι  διαστάσεων  40-50cm,  θα  αποτελείται  από  ελαστικό  υλικό, 
ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40m από το έδαφος (θέση ηρεμίας), με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους 
ορθοστάτες της κούνιας 0,50m και μεταξύ τους απόσταση 0,70m, σκελετό από φύλλο χάλυβα ή αντίστοιχο 
υλικό και γάντζους στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένους εν θερμώ, με κρίκους διαμέτρου 5 -  
6mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων.
Τα καθίσματα νηπίων θα είναι διαστάσεων 30-40cm με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, 
ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 από το έδαφος (θέση ηρεμίας), από ελαστικό υλικό υψηλής απορροφητικότητας 
κρούσης  με  ενίσχυση  αλουμινίου.  Θα  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένα  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΝ 
1176:2017 . Η πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος θα γίνει σε βάθος τουλάχιστον 40cm σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού. Γενικά οι θεμελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις 
μεθόδους του ΕΝ:1176-:2017 συναρτήσει του εδάφους.  Το μέγιστο ύψος πτώσης της κατασκευής θα 
είναι έως 1300mm και ο χώρος ασφαλείας θα είναι περίπου 7000x4500mm.

5.   Τραμπάλα ελατηρίων 4 θέσεων  

Το όργανο θα αποτελείται από μια ξύλινη δοκό ταλάντωσης, δύο ελατήρια, δύο βάσεις, δύο θεματικά πάνελ 
με μορφές ζώων (ενδεικτικά βατραχάκια),  τέσσερα καθιστικά,  οκτώ χειρολαβές και  ποδολαβές.  Η  δοκός 





ταλάντωσης  θα  είναι  κατασκευασμένη  από  σύνθετη  ξυλεία   διατομής  95x95mm.  Τα  ελατήρια  θα  είναι 
κατασκευασμένα  από χάλυβα γαλβανισμένα εν θερμώ,  ενώ η ένωση του ελατηρίου τόσο με  τις  βάσης 
πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε 
να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. Οι βάσεις πάκτωσης θα 
είναι  γαλβανισμένες  εν θερμώ. Τα θεματικά πάνελ και  τα καθιστικα θα είναι  κατασκευασμένα από  HPL 
πάχους  τουλάχιστον  12mm.  Τέλος  οι  χειρολαβές  θα  είναι  κατασκευασμένες  από  σταθερό  πολυαμιδικό 
πλαστικό εργονομικά σχεδιασμένες για τα χεράκια των παιδιών και ποδολαβές επίσης κατασκευασμένες 
από σταθερό πολυαμιδικό πλαστικό,  όμως με αντιολισθητική επιφάνεια για  την αποφυγή γλιστρημάτων. 
Πάκτωση  –  συναρμολόγηση  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  οργάνου  και  τις  εντολές  της  
επίβλεψης.  Το μέγιστο ύψος πτώσης του οργάνου θα είναι 600mm και ο χώρος ασφαλείας θα είναι 
περίπου 5000x2300mm.

6. Παιχνίδι ελατηρίου ‘ζωάκι’

Το όργανο θα απαρτίζεται από φορέα, κάθισμα και βάση. Ο φορέας θα κατασκευαστεί από δύο παράλληλα 
φύλλα HPL, πάχους τουλάχιστον 12mm, σε σχήμα ζώου, διαστάσεων περίπου 900 x500mm (ανάλογα και με 
τη μορφή του ζώου), επιλογής της Υπηρεσίας ενδιάμεσα των οποίων τοποθετείται το κάθισμα από ίδιο υλικό  
με  αντιολισθητική  επιφάνεια  στη  μία  πλευρά.  Σε  κατάλληλες  θέσεις  τοποθετείται  μια  χειρολαβή  και  μια 
ποδολαβή για τη στήριξη των χεριών και των ποδιών του χρήστη. Στο κάτω μέρος του καθίσματος και με τη 
χρήση  κατάλληλης  βάσης  στερεώνεται  το  ελατήριο  από  γαλβανισμένο  χάλυβα  που  φέρει  ειδικούς 
αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δακτύλων. Τα εξαρτήματα συναρμογής θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα και θα προστατεύονται από καλύμματα πολυαμιδίου. Πάκτωση – συναρμολόγηση θα γίνει σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του οργάνου και τις εντολές της επίβλεψης. Το μέγιστο ύψος πτώσης του οργάνου 
θα είναι 600mm και ο χώρος ασφαλείας θα είναι περίπου 3000x2500mm.

7. Παιχνίδι ελατηρίου ‘τρακτέρ’

Το όργανο θα αποτελείται από ένα καθιστικό με πλάτη, ένα ελατήριο, μια βάση, θεματικά χρωματιστά πάνελ, 

προστατευτικό  πάνελ  αλουμινίου  και  μια  χειρολαβή  με  ενδεικτικές  διαστάσεις,  π:400mm,  μ:1000mm, 

υ:900mm. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 2 ετών και πάνω.

Οι βάσεις πάκτωσης θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ. Το ελατήριο θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα 
γαλβανισμένο  εν  θερμώ και  επικαλυμμένο  με  2  στρώσεις  κονιορτοποιημένου  εποξικού  πολυεστέρα.  Η 
ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και  με  το καθιστικό θα γίνεται  μέσω ασφαλούς 
πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
εξαιρετική ασφάλεια. Το καθιστικό με πλάτη θα είναι φτιαγμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους τουλάχιστον 
12  mm. Τα θεματικά χρωματιστά πάνελ θα είναι  κατασκευασμένα από  HPL πάχους 13mm περίπου. Το 
προστατευτικό πάνελ αλουμινίου θα βρίσκεται στο μπροστικό μέρος της τραμπάλας και θα δίνει τη μορφή 
του καπό. Θα είναι κατασκευασμένο από διάτρητο αλουμίνιο πάχους 3mm βαμμένο με πολυεστερική βαφή. 
Τέλος  η  χειρολαβή  θα  είναι  κατασκευασμένη  από  σταθερό  πολυαμιδικό  πλαστικό,  ενώ  τα  εξαρτήματα 
συναρμογής θα  είναι  από ανοξείδωτο  χάλυβα και  θα  προστατεύονται  από πολυαμυδικά,  αντιβανδαλικά 
καλύμματα. Πάκτωση – συναρμολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οργάνου και τις εντολές 
της επίβλεψης. Το μέγιστο ύψος πτώσης του οργάνου θα είναι έως 600mm και ο χώρος ασφαλείας θα 
είναι περίπου 3600x2400mm.

8. Τραμπάλα ελατηρίου “αγελάδα”

Η τραμπάλα θα αποτελείται από μια πλατφόρμα ταλάντωσης, ένα ελατήριο, μια βάση, ένα θεματικό πάνελ 
καθιστικού, τέσσερις χειρολαβές και τέσσερις ποδολαβές με ενδεικτικές διαστάσεις, π:400mm, μ:1100mm, 
υ:900mm. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 2 ετών και πάνω.

Οι βάσεις πάκτωσης θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ. Το ελατήριο θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, 
γαλβανισμένο  εν  θερμώ και  επικαλυμμένο  με  2  στρώσεις  κονιορτοποιημένου  εποξικού  πολυεστέρα.  Η 
ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και  με  το καθιστικό θα γίνεται  μέσω ασφαλούς 
πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
εξαιρετική ασφάλεια. Η πλατφόρμα ταλάντωσης θα είναι κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 
τουλάχιστον 12 mm, ειδικά μορφοποιημένο ώστε να σχηματίζονται στις άκρες δύο εργονομικά καθιστικά. Το 
Θεματικό πάνελ καθιστικού θα είναι κατασκευασμένο από HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm και θα έχει τη 
μορφή ‘αγελάδας’. Οι χειρολαβές θα είναι κατασκευασμένες από σταθερό πολυαμιδικό πλαστικό εργονομικά 
σχεδιασμένες  για  τα  χεράκια  των  παιδιών.  Οι  ποδολαβές  θα  είναι  κατασκευασμένες  από  σταθερό 
πολυαμιδικό  πλαστικό  εργονομικά  σχεδιασμένες  με  αντιολισθητική  επιφάνεια  για  την  αποφυγή 





γλιστρημάτων, ενώ τα εξαρτήματα συναρμογής θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από 
πολυαμυδικά,  αντιβανδαλικά  καλύμματα.  Πάκτωση  –  συναρμολόγηση  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις 
προδιαγραφές του οργάνου και τις εντολές της επίβλεψης.  Το μέγιστο ύψος πτώσης του οργάνου θα 
είναι έως 600mm και ο χώρος ασφαλείας θα είναι περίπου 3500x2400mm.

9. Σταυρωτή τραμπάλα αιώρησης
Πρόκειται για μια ξύλινη κατασκευή σταυρωτού σχήματος με τρεις ξύλινες δοκούς διαμέτρου 150mm έως 
180mm –  δύο  ιδίου  μήκους  και  μία  μικρότερου,  που  τοποθετούνται  κατακόρυφα  προκειμένου  να 
υποστηρίξουν τις δύο οριζόντιες ταλαντευόμενες διασταυρούμενες δοκούς επίσης διαμέτρου 150mm έως 
180mm και μήκους 3500mm και 3000mm αντίστοιχα, από όπου αναρτώνται οι δίσκοι-καθίσματα, σε κάθε 
ένα από τα τέσσερα άκρα τους. Το συνολικό ύψος της κατασκευής φτάνει τα 3200mm με μήκος 3550mm και 
πλάτος 3000mm. Ο λειτουργικός χώρος του παιχνιδιού, περιλαμβάνει μία περιμετρική ελεύθερη ζώνη για την 
ασφαλή χρήση του παιχνιδιού.  Οι  οριζόντιες δοκοί ταλαντώνονται  μέσω ενός ανθεκτικού μηχανισμού με 
γαλβανισμένο αμορτισέρ εγκλωβισμένο σε θήκη προς αποφυγή τραυματισμών και αυξημένη διάρκεια ζωής 
με ειδικό λιπαντικό με αντοχή στην υγρασία και άξονα με ένσφαιρα έδρανα με αυτολίπανση και αποστάτες 
από  πολυμερές  ειδικής  κατηγορίας  με  αντιτριβικές  ιδιότητες.  Ο  μηχανισμός  προσφέρει  ελεγχόμενη 
ταλάντωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας ΕΝ1176:2017. Οι δίσκοι-καθίσματα είναι από 
καουτσούκ με μεταλλικό εσωτερικά σκελετό για μεγαλύτερη άνεση και αντιολισθητική λειτουργία. Αναρτώνται 
από επικαλυμμένες αλυσίδες για καλύτερη λαβή και αίσθηση, με εντατήρες από χάλυβα θερμογαλβανισμένο.  
Η θεμελίωση γίνεται με πάκτωση εντός εδάφους, σε οπή διαστάσεων 1000mm x 1000mm x 800mm, η οποία 
εν συνεχεία γεμίζει με σκυρόδεμα.  Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 3 ετών και πάνω. Το μέγιστο ύψος 
πτώσης της κατασκευής θα είναι έως 1300mm.

10. Σύνθετο όργανο με δύο πύργους

Ενδεικτικές   Διαστάσεις οργάνου  Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας

Μήκος 6150mm Ελάχιστο μήκος 9150mm

Πλάτος 3000mm Ελάχιστο πλάτος 6500mm

Ύψος 3500mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1500mm

Σύνθεση οργάνου:

Το σύνθετο θα αποτελείται από δύο τετράγωνα πατάρια 1000Χ1000mm περίπου με δίρριχτη στέγη, το ένα 
σε ύψος 1200mm και το άλλο σε ύψος 1500mm (κάτω από το πατάρι ύψους 1500mm θα υπάρχει ένα ακόμα 
χαμηλό πατάρι σε ύψος 160mm περίπου με φράγματα στις δύο πλευρές), μια καμπύλη ράμπα ανόδου με 





γατζάκια αναρρίχησης, μια κεκλιμένη γέφυρα, μια σκάλα ανάβασης, 1 ευθύγραμμη πλαστική τσουλήθρα για 
το πατάρι ύψους 1200mm και 1  κυματιστή πλαστική τσουλήθρα για το πατάρι ύψους 1500mm, με ξύλινα 
φράγματα πτώσης.

Το  κάθε  πατάρι  θα  αποτελείται  από  τέσσερις  ξύλινες  κολώνες  διατομής  100Χ100mm  περίπου,  μια 
πλατφόρμα που θα αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm περίπου 
και  ένα  κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm με αντιολισθητικό δάπεδο.  Στις  ελεύθερες πλευρές του  
παταριού θα προσαρμόζονται  φράγματα για την προστασία από πτώση από  HPL  τύπου  MEG, πάχους 
12mm.

H δίρριχτη στέγη του παταριού, θα αποτελείται από δύο φύλλα HPL τύπου MEG εξωτερικού χώρου, πάχους 
12mm που θα σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία. Στο κάτω µέρος των φύλων θα βρίσκονται τέσσερα ξύλα που 
θα συνδέονται µε τα φύλλα και θα στηρίζονται στο επάνω µέρος των υποστυλωµάτων. Στο εµπρός και πίσω 
µέρος της σκεπής θα τοποθετούνται δύο τρίγωνα – µετώπες από HPL τύπου MEG, πάχους 12mm που θα 
συνδέονται µε τα ξύλα και τα υποστυλώµατα

Η καμπύλη ράμπα ανόδου θα αποτελείται από ένα καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατομής 60Χ40mm 
περίπου και ξυλοδοκούς διατομής 95Χ35mm περίπου, επάνω στους οποίους βιδώνονται ειδικά γατζάκια 
αναρρίχησης.  Η  καμπύλη  ράμπα  θα  προσαρμοστεί  σε  μία  από  τις  ελεύθερες  πλευρές  των  παταριών 
(σχηματίζοντας ορθή γωνία σε σχέση με την τσουλήθρα). Στην είσοδο προς την πλατφόρμα θα τοποθετηθεί 
εγκάρσια προστατευτική μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26mm περίπου. 

Η  ξύλινη  κεκλιμένη  γέφυρα  συνολικού  μήκους  2000mm περίπου,  θα  συνδέει  τα  δύο  πατάρια  και  θα 
αποτελείται  από  έναν  ορθογωνικό  διάδρομο  από  κοιλοδοκούς  60Χ40mm  περίπου  και  πατήματα  από 
ξυλοδοκούς  95Χ35mm  περίπου  (με  υψομετρική  διαφορά  300mm),  δύο  ορθογωνικά  πλαίσια  από 
κοιλοδοκούς 30Χ20mm περίπου πάνω στα οποία προσαρμόζονται τα κάγκελα από ξυλοδοκούς 95Χ35mm 
περίπου και δύο ξύλινες κουπαστές. Όλες οι ακμές θα έχουν στρογγυλοποιημένες άκρες. 

Η σκάλα ανάβασης θα αποτελείται από δύο ξύλινες κολώνες διατομής 100Χ100mm περίπου, δύο πλαϊνούς 
βαθμιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατομής 150Χ45mm περίπου με ενίσχυση από σιδηροδοκό 20Χ30mm, έξι  
σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατομής 150Χ45mm περίπου και  δύο κουπαστές από ξυλοδοκό διατομής 
100Χ50mm  περίπου.  Η  σκάλα  θα  προσαρμοστεί  σε  μία  από  τις  ελεύθερες  πλευρές  του  παταριού 
(σχηματίζοντας ορθή γωνία σε σχέση με την τσουλήθρα). Τα σκαλοπάτια θα έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ 
τους και θα είναι σταθεροποιημένα οριζόντια. Στο πίσω μέρος των σκαλοπατιών τοποθετείται προστατευτική  
επιφάνεια για την αποφυγή παγιδεύσεων. 

Όσον αφορά στις πλαστικές τσουλήθρες, η μια θα είναι ευθύγραμμη και η άλλη θα είναι κυματοειδής με  
μεταβολές κλίσης κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης. Θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο της περιστροφικής 
εκχύλισης  σε  καλούπια  και  θα  είναι  μονοκόμματες  χωρίς  αιχμηρές  άκρες.  Θα  αποτελούνται  από 
πολυαιθυλένιο  με  προσθήκη  υλικών  που  παρέχουν  προστασία  από  την  υπεριώδη  ακτινοβολία  και  τον 
στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη θα διαθέτουν πλευρική προστασία από HPL τύπου MEG, 
πάχους  12mm με  τη  μορφή  ζώου  (ή  ανάλογο  σχέδιο)  και  προστατευτική  εγκάρσια  μπάρα  από 
σιδηροσωλήνα Φ26. 

Πάκτωση  –  συναρμολόγηση  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  οργάνου  και  τις  εντολές  της  
επίβλεψης.

11. Σύνθετο όργανο με αναρρίχηση

Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας

Μήκος 4300 mm Ελάχιστο μήκος 8000 mm

Πλάτος 3600 mm Ελάχιστο πλάτος 6800 mm

Ύψος 3200mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1700mm

Σύνθεση οργάνου:

Η σύνθετη κατασκευή θα αποτελείται από  μια πλατφόρμα με σκέπαστρο (+1200mm από το έδαφος), μια 
πλατφόρμα τριγωνική χωρίς σκέπαστρο (+1200mm από το έδαφος), μια τσουλήθρα, ένα τοίχο αναρρίχησης 
με πατήματα, ένα τοίχο αναρρίχησης με δίχτυ, μια σκάλα ανόδου, μια κάθετη κλίμακα, ένα κύλινδρο βάδισης 
& ισορροπίας, δύο προστατευτικά πάνελ, δύο μπαλκόνια, προστατευτικές μπάρες.

Η  κατασκευή   θα  στηρίζεται  σε  12  δοκάρια  πλαστικοποιημένης  ξυλείας  διατομής  95x95mm περίπου 
πλαστικοποιημένης ξυλείας για αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και στην ενδεχόμενη φθορά από μύκητες.  





Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετηθούν πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

Πλατφόρμες: θα είναι κατασκευασμένες από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm περίπου.  

Τσουλήθρα:  θα είναι  κατασκευασμένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 2mm, ίσια και  με 
καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ 
από HPL.

Τοίχος αναρρίχησης με πατήματα: ο τοίχος αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένος από αντιολισθητικό HPL 
πάχους 12,5mm και θα φέρει θεματικά ‘πατήματα’ αναρρίχησης. 

Τοίχος αναρρίχησης με δίχτυ: το δίχτυ θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο καλώδιο χάλυβα που θα 
καλύπτεται με πολυπροπυλένιο. Σύνδεσμοι πολυαμιδίου θα ενώνουν τα τμήματα των σχοινιών.  Στο επάνω 
μέρος το δίχτυ θα στηρίζεται σε μεταλλική μπάρα από ανοξείδωτο σωλήνα Φ40mm πάχους 2mm περίπου.

Σκάλα ανόδου:  θα αποτελείται  από σκαλοπάτια αλουμινίου  με  αντιολισθητική  επιφάνεια.  Τα πλαϊνά  της  
σκάλας θα  είναι  κατασκευασμένα  από πάνελ  πάχους 22mm περίπου από στρώσεις  υψηλής ποιότητας 
σημύδα που θα έχει στεγανοποιηθεί με στρώμα φαινολικής ρητίνης και θα είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική 
βαφή (απαλλαγμένη από βαρέα μέταλλα) ώστε να διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα αντοχής τόσο στις καιρικές 
συνθήκες όσο και σε χημικές ουσίες.

Κάθετη κλίμακα: θα στηρίζεται σε ξύλινους ορθοστάτες από πλαστικοποιημένη ξυλεία διατομής 95x95mm 
περίπου  θα  και  φέρει  3  οριζόντιες  μπάρες  ανάβασης  από  ανοξείδωτο  σωλήνα  Φ40mm πάχους  2mm 
περίπου.

Κύλινδρος βάδισης & ισορροπίας: θα είναι μεταλλικός με επιφάνεια από αντιολισθητικό αλουμίνιο 

Προστατευτικά πάνελ : θα είναι πάχους 21mm περίπου από στρώσεις υψηλής ποιότητας σημύδα που θα 
έχει  στεγανοποιηθεί  με  στρώμα  φαινολικής  ρητίνης  και  θα  είναι  βαμμένη  με  ηλεκτροστατική  βαφή 
(απαλλαγμένη  από βαρέα μέταλλα) ώστε  να  διασφαλίζονται  υψηλά επίπεδα αντοχής τόσο στις  καιρικές 
συνθήκες όσο και σε χημικές ουσίες.

Μπαλκόνια:  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  διάτρητο  αλουμίνιο  πάχους  τουλάχιστον  3mm βαμμένο  με 
πολυεστερική βαφή. Στο επάνω μέρος θα φέρει κουπαστή από πάνελ πάχους 22mm περίπου από στρώσεις 
υψηλής ποιότητας σημύδα που θα έχει στεγανοποιηθεί με στρώμα φαινολικής ρητίνης και θα είναι βαμμένη  
με  ηλεκτροστατική  βαφή  (απαλλαγμένη  από  βαρέα  μέταλλα)  ώστε  να  διασφαλίζονται  υψηλά  επίπεδα 
αντοχής τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και σε χημικές ουσίες.

Προστατευτικές μπάρες: θα είναι από ανοξείδωτο σωλήνα Φ40mm πάχους 2mm περίπου

Εξαρτήματα  συναρμογής:  θα  είναι  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  θα  προστατεύονται  από  καλύμματα 
πολυαμιδίου.

Πάκτωση  –  συναρμολόγηση  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  οργάνου  και  τις  εντολές  της  
επίβλεψης.





12. Σύνθετο όργανο παίδων με θέμα “φύση”

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας

Μήκος
7500 mm

Ελάχιστο μήκος
10400 mm

Πλάτος
3700 mm

Ελάχιστο πλάτος
7250 mm

Ύψος
3900 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης
2260 mm

Σύνθεση οργάνου:
Το σύνθετο αναπτύσσεται σε γραμμική διάταξη και  αποτελείται  από: ένα  πύργο με δίριχτη στέγη, έναν  
ασκεπή πύργο, ένα  κεκλιμένο μονόζυγο, τύπου σκαλιέρα, ένα  κεκλιμένο τοίχο αναρρίχησης με εγκοπές,  
δύο κατακόρυφους τοίχους αναρρίχησης με εγκοπές, μία  κρεμαστή κοίλη γέφυρα που ενώνει  τους δύο 
πύργους, μία τσουλήθρα για πλατφόρμα σε ύψος 1500mm, μία κεκλιμένη ράμπα ανόδου με πατήματα, ένα 
κατακόρυφο αναρριχητικό πλέγμα, θεματικά πάνελ.

Το θεματικό σύνθετο (φύση) συνδυάζει ποικίλες στατικές και κινητικές δραστηριότητες.
Οι δραστηριότητες που προσφέρει στο σύνολό τους συνδυάζουν τόσο την κινητική όσο και την πνευματική 
άσκηση των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει δραστηριότητες αναρρίχησης, ισορροπίας και αιώρησης 
διαφόρων τύπων, ποικίλους τύπους ανάβασης, ολίσθηση από την τσουλήθρα καθώς και διάφορα στατικά 
και μη παιχνίδια. Η πρόσβαση στο παιχνίδι πραγματοποιείται είτε από το κεκλιμένο μονόζυγο, είτε από τον 
κεκλιμένο  ή τον  κατακόρυφο τοίχο  αναρρίχησης με  εγκοπές,  είτε  από την  κεκλιμένη  ράμπα ανόδου με 
πατήματα είτε τέλος από το κάθετο αναρριχητικό δίχτυ.

Οι δύο πύργοι (h=1500mm) που αποτελούν και τα κεντρικά σημεία της αξονικής κατασκευής συνδέονται 
μεταξύ τους με την κρεμαστή γέφυρα. Ο ασκεπής πύργος συνδέεται με την κεκλιμένη γέφυρα και με το  
κεκλιμένο  μονόζυγο.  Το  κάτω  μέρος  του  πύργου,  στην  πλευρά  σύνδεσης  με  το  κεκλιμένο  μονόζυγο,  
καλύπτεται με τον κατακόρυφο τοίχο αναρρίχησης με εγκοπές που οδηγεί απευθείας στην πλατφόρμα.  Στην 
τρίτη πλευρά του φέρει  κεκλιμένο τοίχο αναρρίχησης με εγκοπές στο κατώτερο μέρος του, ο οποίος και  
οδηγεί σε κατακόρυφο τοίχο αναρρίχησης με εγκοπές ως βοηθήματα ανάβασης. Στην τέταρτη πλευρά του ο  
πύργος καλύπτεται σε όλο το ύψος του με ενιαίο θεματικό κάθετο πάνελ. Ο στεγασμένος πύργος συνδέεται  
με την κεκλιμένη γέφυρα και με την κεκλιμένη ράμπα ανόδου με πατήματα. Στην τρίτη πλευρά του συνδέεται  
με την τσουλήθρα και στην τέταρτη με το κατακόρυφο αναρριχητικό δίχτυ.  Στο κατώτερο τμήμα τους οι  
πύργοι  φέρουν  θεματικά  κάθετα  πάνελ.  Τα  θεματικά  πάνελ  θα  φέρουν  στοιχεία   από  τη  φύση,  π.χ. 
λουλούδια, φύλλα, έντομα, ήλιος, πεταλούδες, κ.λ.π.
 
Τετράγωνες παλτφόρμες των πύργων (830x830mm, h=1500mm): η πλατφόρμα αποτελείται από τέσσερα 
(4)  υποστυλώματα πάνω στα οποία βιδώνονται  τραβέρσες ξύλινες  και  πάνω στις  οποίες,  στη συνέχεια 
βιδώνονται σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με βίδες, παξιμάδια ασφαλείας, πλαστικές 
τάπες, και πλαστικά καπάκια.

Δίριχτη στέγη: θα αποτελείται από δύο πάνελ. Το κάθε πάνελ αποτελείται από ένα  HPL πάχους 12  mm., 
μέρος του οποίου έχει αφαιρεθεί ασύμμετρα δημιουργώντας κενό θέασης και φωτισμού στο εσωτερικό του 
πύργου. Για τη στήριξη των πάνελ χρησιμοποιείται σε κάθε πλευρά, πάνελ σχήματος 'Λ', που βιδώνεται 
ανάμεσα στα κεκλιμένα πάνελ και στους στύλους.

Κεκλιμένο μονόζυγο (2100X880mm): θα στηρίζεται στο ανώτερο σημείο του στους στύλους του ασκεπούς 
πύργου και  στο  άλλο  του  άκρο σε άλλoυς δύο  κεκλιμένους  στύλους,  μήκους 1500mm.  Στους στύλους  
στηρίζονται υπό κλίση δύο ξύλινοι δοκοί διατομής 60x80mm και μήκους περίπου 2200mm, ανάμεσα στις  
οποίες  προσαρμόζονται  ξύλινοι  ράβδοι  μήκους  550mm.  Μεταξύ  των  κεκλιμένων  στύλων  και  δοκών 
τοποθετούνται ολόσωμα θεματικά πάνελ σχετικά με τη γενικότερη θεματολογία. Αντίστοιχα θεματικά πάνελ 
φυτικού  διακόσμου μικρότερου ύψους  τοποθετούνται  μεταξύ  των υποστυλωμάτων  του  πύργου  και  των 
οριζόντιων δοκών στο άνω τμήμα της σύνδεσης τους.  Επιπλέον τοποθετούνται  δύο μεταλλικοί  σωλήνες 
μεταξύ των κεκλιμένων στύλων, ως βοηθήματα ανάβασης στο μονόζυγο.

Τοίχος  αναρρίχησης  με  εγκοπές  (κεκλιμένος  και  κατακόρυφος):  θα  κατασκευαστεί  από  HPL  πάχους 
τουλάχιστον 18mm. Η ανάβαση κατά μήκος του τοίχου πραγματοποιείται μέσω διατρήσεων ικανής διατομής 
ώστε που χρησιμοποιούνται ως βοηθήματα κατά την ανάβαση. Στην περίπτωση του κεκλιμένου τοίχου η 
κατασκευή ολοκληρώνεται με δύο τρίγωνα πάνελ από  HPL που στηρίζουν τον τοίχο στους στύλους υπό 
κλίση.





Τσουλήθρα: θα αποτελείται από μία μεταλλική σκάφη, δύο πλευρικά προστατευτικά  και ένα προστατευτικό 

εξόδου. Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος 530mm περίπου. Το μήκος ολίσθησης διαφοροποιείται 

ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης 2800mm για πλατφόρμα σε ύψος 150εκ.). Η σκάφη 

θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5  mm και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά 

προστατευτικά  τα  οποία  θα  κατασκευαστούν από  HPL  πάχους  τουλαχιστον  18mm.  Το προστατευτικό 

εξόδου θα είναι κατασκευασμένο  από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm. Θα αποτελείται από δύο κομμάτια 

που τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος τους τοποθετείται  

μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου 1” βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά. 

Κεκλιμένη ράμπα ανόδου: θα στηρίζεται στο ανώτερο σημείο της στους στύλους του στεγασμένου πύργου,  
και  στο  άλλο  της  άκρο  σε  άλλους  δύο  κεκλιμένους  στύλους,  μήκους  περίπου  650mm και  1200mm.  Ο 
ψηλότερος εκ των δύο κεκλιμένων στύλων φέρει  θεματικά διακοσμητικά πάνελ που σχηματίζουν μορφή 
'λουλουδιού'. Η ράμπα που στηρίζεται στο σύστημα των τεσσάρων στύλων, κατασκευάζεται από σανίδες 
που  βιδώνονται  πάνω  σε  δύο  κεκλιμένες  ξύλινες  δοκούς  'οδηγούς'.  Την  κατασκευή  ολοκληρώνουν  τα 
τέσσερα βοηθήματα-πατήματα κατασκευασμένα από τέσσερις σανίδες βιδωμένες υπό γωνία πάνω στην 
επιφάνεια ανόδου. Οι σανίδες ημικυκλικής διατομής έχουν πάχος 40mm. Τέλος η κατασκευή συμπληρώνεται  
από τις κουπαστές εκατέρωθεν των πλευρών της ράμπας που αποτελούνται από έγχρωμα σχοινιά διατομής 
περίπου Φ16mm. 

Κάθετο αναρριχητικό πλέγμα: που οδηγεί  το χρήστη από το επίπεδο του εδάφους στην πλατφόρμα του 
στεγασμένου  πύργου,  θα  κατασκευαστεί  από  συρματόσχοινο  διατομής  16mm.  Στο  σημείο  εισόδου  του 
πλέγματος στην πλατφόρμα, υπάρχει κατασκευή- επιστέγαση από κεκλιμένη μονόριχτη στέγη, στο επάνω 
μέρος της οποίας στερεώνονται τέσσερις σανίδες ημικυκλικής διατομής.

Κρεμαστή γέφυρα: θα αποτελείται από δεκαέξι παράλληλες σανίδες περίπου και συνδέει τους δύο πύργους. 
Διαθέτει  ξύλινη  κουπαστή  σε  κάθε  της  πλευρά  που  αποτελείται  από  σανίδες  και  πάνελ  σε  μορφή 
λουλουδιών.

Πάκτωση  –  συναρμολόγηση  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  οργάνου  και  τις  εντολές  της  
επίβλεψης.

13. Σύνθετο όργανο με περιστροφική τσουλήθρα

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας

Μήκος 8400mm Ελάχιστο μήκος 1180mm

Πλάτος 5800mm Ελάχιστο πλάτος 8800mm

Ύψος 3100mm Μέγιστο ύψος πτώσης 2000mm

Σύνθεση οργάνου
Το σύνθετο θα αποτελείται από έξι τετράγωνα πατάρια σε ύψη 1200mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm (και 
επιπλέον ένα χαμηλό σε ύψος 160mm), μια σκάλα, μια κατακόρυφη αναρρίχηση με γατζάκια, μια κυματιστή 
πλαστική τσουλήθρα για πατάρι ύψους 1200mm με ξύλινα φράγματα πτώσης, μια τσουλήθρα τούνελ για 





πατάρι ύψους 1600mm, μια περιστροφική τσουλήθρα για πατάρι ύψους 2000mm, ένα τούνελ και ένα στύλο 
πυροσβέστη. 

Η πρόσβαση στο όργανο θα γίνεται από μία σκάλα και από μία κατακόρυφη αναρρίχηση. Από την σκάλα ο 
χρήστης θα ανεβαίνει σε έναν τετράγωνο πατάρι με στέγη, ύψους 1200mm. Δεξιά του παταριού θα υπάρχει 
μία  μια  κυματιστή  πλαστική  τσουλήθρα  και  ευθεία  θα  υπάρχει  ένα  δεύτερο  τετράγωνο  πατάρι  ύψους 
1200mm.  Αριστερά του  παταριού  θα  υπάρχει  ένας  στύλος πυροσβέστη.  Σε  συνέχεια  του  παταριού  θα 
υπάρχει ένα τούνελ μήκους 1000mm που θα καταλήγει σε ένα τρίτο πατάρι ύψους 1200mm. Βγαίνοντας από 
το τούνελ, στα αριστερά θα υπάρχει μια κατακόρυφη αναρρίχηση με γατζάκια και δεξιά ένα πατάρι με στέγη, 
ύψους 1600mm στο οποίο θα προσαρτηθεί η τσουλήθρα τούνελ. Για την πρόσβαση από το πατάρι ύψους 
1200mm στο πατάρι ύψους 1600mm θα προσαρτηθούν γατζάκια αναρρίχησης στο κατακόρυφο ξύλο που θα 
τα συνδέει. Σε συνέχεια του παταριού θα υπάρχει ένα πατάρι ύψους ύψους 1800mm και στη συνέχεια ένα 
πατάρι με στέγη, ύψους 2000mm. Στο τέλος αυτού θα υπάρχει μία περιστροφική τσουλήθρα. Κάτω από το 
πατάρι ύψους 2000mm θα υπάρχει ένα ακόμα χαμηλό πατάρι σε ύψος 160mm περίπου με φράγματα στις 
δύο πλευρές.

Το  κάθε  πατάρι  θα  αποτελείται  από  τέσσερις  ξύλινες  κολώνες  διατομής  100Χ100mm  περίπου,  μια 
πλατφόρμα που θα αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm περίπου 
και  ένα  κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm με αντιολισθητικό δάπεδο.  Στις  ελεύθερες πλευρές του  
παταριού θα προσαρμόζονται  φράγματα για την προστασία από πτώση από HPL τύπου MEG, πάχους 
12mm.

H δίρριχτη στέγη του παταριού, θα αποτελείται από δύο φύλλα HPL τύπου MEG, πάχους 12mm που θα 
σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία. Στο κάτω µέρος των φύλων θα βρίσκονται τέσσερα ξύλα που θα συνδέονται  
µε τα φύλλα και θα στηρίζονται στο επάνω µέρος των υποστυλωµάτων. Στο εµπρός και πίσω µέρος της 
σκεπής θα τοποθετούνται δύο τρίγωνα – µετώπες από HPL τύπου MEG, πάχους 12mm που θα συνδέονται  
µε τα ξύλα και τα υποστυλώµατα

Η καμπύλη ράμπα ανόδου θα αποτελείται από ένα καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατομής 60Χ40mm 
περίπου και ξυλοδοκούς διατομής 95Χ35mm περίπου, επάνω στους οποίους βιδώνονται ειδικά γατζάκια 
αναρρίχησης. Η καμπύλη ράμπα θα προσαρμοστεί σε μία από τις ελεύθερες πλευρές των παταριών. Στην 
είσοδο προς  το  πατάρι  στους  δύο  στύλους  που καταλήγει,  θα  προσαρμόζονται  δύο  μεταλλικές  λαβές-
κρατήματα για ασφαλέστερη ανάβαση.

Η σκάλα ανάβασης θα αποτελείται από δύο ξύλινες κολώνες διατομής 100Χ100mm περίπου, δύο πλαϊνούς 
βαθμιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατομής 150Χ45mm περίπου με ενίσχυση από σιδηροδοκό 20Χ30mm, έξι  
σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατομής 150Χ45mm περίπου και  δύο κουπαστές από ξυλοδοκό διατομής 
100Χ50mm  περίπου.  Η  σκάλα  θα  προσαρμοστεί  σε  μία  από  τις  ελεύθερες  πλευρές  του  παταριού 
(σχηματίζοντας  ορθή  γωνία  σε  σχέση  με  την  κυμματοειδή  τσουλήθρα).  Τα  σκαλοπάτια  θα  έχουν  ίσες 
αποστάσεις  μεταξύ  τους  και  θα  είναι  σταθεροποιημένα  οριζόντια.  Στο  πίσω  μέρος  των  σκαλοπατιών 
τοποθετείται προστατευτική επιφάνεια για την αποφυγή παγιδεύσεων. 

Όσον αφορά στις πλαστικές τσουλήθρες, η μια θα είναι περιστροφική, η δεύτερη θα είναι κυματοειδής με  
μεταβολές κλίσης κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης και η τρίτη, τούνελ. Θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο 
της  περιστροφικής  εκχύλισης  σε  καλούπια  και  θα  είναι  μονοκόμματες  χωρίς  αιχμηρές  άκρες.  Θα 
αποτελούνται  από  πολυαιθυλένιο  με  προσθήκη  υλικών  που  παρέχουν  προστασία  από  την  υπεριώδη 
ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη θα διαθέτουν πλευρική προστασία και  
προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26 περίπου. 

Πάκτωση  –  συναρμολόγηση  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  οργάνου  και  τις  εντολές  της  
επίβλεψης.

14. Σύνθετο όργανο σπιτάκι με αναρρίχηση 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας

Μήκος 5700mm Ελάχιστο μήκος 9200mm

Πλάτος 4220mm Ελάχιστο πλάτος 6800mm

Ύψος 2950mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1200mm





Σύνθεση οργάνου

Το όργανο θα αποτελείται από ένα τετράγωνα πατάρι, ένα ξύλινο σπιτάκι, μία σχοίνινη αναρρίχηση, μία 
δραστηριότητα αναβατόριο, μία τσουλήθρα για ύψος 120εκ και ένα τραπεζάκι. Η ξυλεία που θα 
χρησιμοποιηθεί θα είναι ροβίνια.

Περιγραφή

Το σύνθετο θεματικό όργανο αποτελείται από ένα σπιτάκι με τοιχία και σκεπή και πλατφόρμα σε ύψος 120εκ. 
από  το  έδαφος.  Κάτω  από  το  σπιτάκι  υπάρχει  διαδραστικό  τραπεζάκι,  ενώ  στην  ευθεία  από  το  σπίτι 
βρίσκεται η βεράντα με τα ξύλινα κάγκελα. Η πλατφόρμα της βεράντας είναι στο ίδιο ύψος με την πλατφόρμα  
του  σπιτιού.  Δεξιά  και  αριστερά  της  βεράντας  υπάρχει  η  σχοίνινη  αναρρίχηση  και  η  δραστηριότητα 
αναβατόριο αντίστοιχα.  Στη τρίτη πλευρά της βεράντας και  στην ευθεία από το ξύλινο σπίτι  βρίσκεται  η 
ανοξείδωτη τσουλήθρα.

Το τετράγωνο πατάρι θα αποτελείται από τέσσερις ξύλινες δοκούς, δέκα ξύλινα τεμάχια και τέσσερα ξύλινα  
υποστυλώματα.  Οι  τέσσερις  ξύλινες  δοκοί  διατομής  95χ45  περίπου  εκ  και  μήκους  18ο  εκ.  περίπου 
ενώνονται μεταξύ τους μέσω μεταλλικών συνδέσμων, σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο.  Πάνω σε αυτό το 
πλαίσιο εφαρμόζονται τα δέκα ξύλινα τεμάχια διατομής 195X45 mm περίπου ως πάτωμα του παταριού. Η 
στερέωση τους στο πλαίσιο γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα 
διατομής 95Χ95 mm περίπου με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας.

Το ξύλινο σπιτάκι θα αποτελείται από ένα ορθογώνιο πατάρι, μία δίρριχτη σκεπή και θεματικούς τοίχους. Η 
δίρριχτη σκεπή και οι θεματικοί  τοίχοι  κατασκευάζονται από κομμάτια κόντρα πλακέ με θεματικά σχέδια, 
δίνοντας έτσι την όψη ενός σπιτιού στην εξοχή.

Το ορθογώνιο πατάρι θα αποτελείται από τέσσερις ξύλινες δοκούς, έξι ξύλινα τεμάχια και τέσσερα ξύλινα 
υποστυλώματα Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 95χ45 εκ και μήκους 130Χ110 εκ. περίπου ενώνονται  
μεταξύ  τους  μέσω  μεταλλικών  συνδέσμων,  σχηματίζοντας  ένα  σταθερό  πλαίσιο.   Πάνω  στο  πλαίσιο  
εφαρμόζονται τα έξι ξύλινα τεμάχια διατομής 195X45 mm περίπου ως πάτωμα του παταριού. Η στερέωση 
τους στο πλαίσιο γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 
95Χ95 mm περίπου, με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας.

Η  δραστηριότητα  αναβατόρα  αποτελείται  από  έναν  μεταλλικό  βραχίονα,  ένα  σύστημα  τροχαλίας  που 
συγκολλάται στον βραχίονα και ένα σχοινί με έναν πλαστικό κουβά που περνά μέσα από την τροχαλία και  
δίνει την δυνατότητα ανύψωσης αντικειμένων.

Η τσουλήθρα θα αποτελείται  από μία  μεταλλική σκάφη,  δύο  ξύλινες κουπαστές  και  ένα  προστατευτικό 
τσουλήθρας. Το σύστημα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. Η τσουλήθρα είναι 
ίσια και έχει πλάτος 540mm περίπου και μήκος ολίσθησης 2300χιλ για πλατφόρμα σε ύψος 120εκ. Η σκάφη 
αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm και βιδώνεται στις δύο πλαϊνές κουπαστές από πλάκα 
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 30χιλ. Το προστατευτικό εξόδου είναι κατασκευασμένο από πλάκα κόντρα 
πλακέ θαλάσσης πάχους 18χιλ. Αποτελείται από δύο κομμάτια που τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης 
εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος τους τοποθετείται μπάρα κρατήματος. 

Το  πλέγμα  αναρρίχησης  κατασκευάζεται  από  συρματόσχοινο  επενδεδυμένο  με  ίνες  πολυπροπυλενίου 
Ø16mm και τοποθετείται σε ύψος 120cm. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 3 ετών και πάνω.     

15. Σύνθετο όργανο παίδων “αλωνιστική μηχανή”

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας

Μήκος 7600mm Ελάχιστο μήκος 11100mm

Πλάτος 3050mm Ελάχιστο πλάτος 67000mm

Ύψος 3400mm Μέγιστο ύψος πτώσης 2260mm

Σύνθεση οργάνου

Το σύνθετο θεματικό όργανο θα αποτελείται από δυο τετράγωνα πατάρια (ύψος: 1200mm), ένα τετράγωνο 
πατάρι  (ύψος: 1500mm), ένα σύστημα τσουλήθρας, μία κεκλιμένη κλίμακα αναρρίχησης, ένα τούνελ, ένα 
πλέγμα αναρρίχησης, διαδραστικά πάνελ.

Περιγραφή





Το σύνθετο θεματικό όργανο θα αποτελείται από δύο τετράγωνους πύργους ύψους 1200mm και έναν ύψους 
1500mm. Η είσοδος στο όργανο πραγματοποιείται  μέσω της κεκλιμένης κλίμακας, η οποία φέρει  ξύλινα 
πατήματα. Το ένα άκρο της εδράζεται  στο πρώτο πατάρι  ύψους 1200mm και  το άλλο στερεώνεται  στο 
εμπρόσθιο  τμήμα  του  οργάνου  το  οποίο  αναπαριστά  το  “σπαστήρα  μηχανής”.  Στον  πρώτο  πύργο  με  
πλατφόρμα  ύψους  120εκ  υπάρχει  θεματικό  πάνελ  μορφής  αλωνιστικής  μηχανής  με  εγκοπή  σε  σχήμα 
«πόρτας». Στην συνέχεια, ακολουθεί ο δεύτερος πύργος, οπού στο αριστερό του άκρο στηρίζεται το πλέγμα 
αναρρίχησης. Ευθεία βρίσκεται το τρίτο πατάρι υψηλότερου επιπέδου, στον οποίο στερεώνεται η τσουλήθρα 
ύψους 1500mm.

Το τετράγωνο πατάρι θα αποτελείται από τέσσερις ξύλινες δοκούς, δέκα ξύλινα τεμάχια και τέσσερα ξύλινα  
υποστυλώματα. Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 95χ45 εκ και μήκους 180 εκ. περίπου ενώνονται μεταξύ 
τους  μέσω  μεταλλικών  συνδέσμων,  σχηματίζοντας  ένα  σταθερό  πλαίσιο.  Πάνω  σε  αυτό  το  πλαίσιο 
εφαρμόζονται τα δέκα ξύλινα τεμάχια διατομής 195X45mm περίπου, ως πάτωμα του παταριού. Η στερέωση 
τους στο πλαίσιο γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 
95Χ95mm περίπου με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας.

Το θεματικό παραπέτο τύπου ‘αλωνιστική μηχανή’ αποτελείται από επιμέρους πάνελ τα οποία αναπαριστούν 
σε όψη τη δομή μίας «αλωνιστικής μηχανής». Έχει ασύμμετρο περίγραμμα με γενικές διαστάσεις 3400mm x 
2950mm περίπου. Πάνω σε αυτό είναι προσαρτημένα δύο κυκλικά διαδραστικά πάνελ με μορφή «ρόδας»,  
ένα μικρότερο και  ένα μεγαλύτερο, κατασκευασμένα από  HPL. Τα παραπέτα βιδώνονται  απευθείας στα 
υποστυλώματα με ειδικές βίδες σε πολλαπλά σημεία ανά πλευρά, οι οποίες καλύπτονται με προστατευτικά  
πλαστικά καπάκια. Όλα τα πάνελ θα είναι κατασκευασμένα από HPL.

Η τσουλήθρα θα αποτελείται  από μία  μεταλλική  σκάφη,  δύο  ξύλινες  κουπαστές  και  ένα  προστατευτικό 
τσουλήθρας. Η τσουλήθρα είναι ίσια και έχει πλάτος 540mm και μήκος ολίσθησης 2800χιλ για πλατφόρμα σε 
ύψος 150εκ. Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5mm και θα βιδώνεται στις δύο 
πλαϊνές κουπαστές από HPL. Το προστατευτικό εξόδου είναι κατασκευασμένο από HPL. Αποτελείται από 
δύο κομμάτια που τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος τους 
τοποθετείται μπάρα κρατήματος. 

To πλέγμα αναρρίχησης κατασκευάζεται από συρματόσχοινο με επικάλυψη πολυπροπυλενίου. Αποτελείται 
από μια οριζόντια δοκό και μία δοκό υπό κλίση που σχηματίζουν το πλαίσιο της αναρρίχησης. 

Κεκλιμένη κλίμακα αναρρίχησης: στο ένα άκρο της εδράζεται στο έδαφος μέσω του “σπαστήρα μηχανής” και 
στο ακριβώς απέναντι συνδέεται στο πατάρι. Την κατασκευή στηρίζουν δυο δοκοί υπό κλίση. Ανάμεσα στις  
δοκούς προσαρμόζονται κλιμακωτά παράλληλα ξύλινα πατήματα.

Ο  “σπαστήρας μηχανής” αποτελείται από ένα τούνελ με διάμετρο Ø500mm και μήκος 1400mm περίπου, 
προσαρμοσμένο ανάμεσα σε δύο πλαϊνά τριγωνικά πάνελ επί εδάφους ενώ μπροστά από το τούνελ υπάρχει 
μία μεταλλική σκάφη και δύο παράλληλα ξύλινα πατήματα που είναι στην ουσία η συνέχεια της κεκλιμένης 
σκάλας. Το τούνελ θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυμερές το οποίο προστατεύεται έναντι στην  
υπεριώδη ακτινοβολία και το στατικό ηλεκτρισμό και φέρει εξωτερικά πτυχές.

Πάκτωση  –  συναρμολόγηση  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  οργάνου  και  τις  εντολές  της  
επίβλεψης. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 3 ετών και πάνω.

16. Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος

Ο ξύλινος  στρογγυλός  επιστήλιος  κάδος  θα  αποτελείται  από γαλβανισμένη  λαμαρίνα  με  τέσσερiς  οπές 
αποστράγγισης στον πυθμένα, με περίβλημα από συνθετική αντικολλητή ξυλεία, στηριζόμενος σε μεταλλικό 
στύλο με δύο λάμες που θα σχηματίζουν κύκλο και θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένος.

17. Ξύλινο παγκάκι με μεταλλικό σκελετό

Το  παγκάκι  θα  στηρίζεται  σε  δύο  μεταλλικές  βάσεις  που  θα  κατασκευαστούν  από  δύο  κομμάτια 
γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους περίπου 8mm, με καμπύλο σχήμα. Πάνω στις βάσεις θα βιδωθούν οκτώ 





ξύλα, πέντε για το κάθισμα και τρία για την πλάτη. Η τελική μορφή του καθίσματος θα έχει καμπύλη για  
αναπαυτικό  κάθισμα.  Στην  τιμή  θα  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  η  τοποθέτηση,  εργασία  πλήρους 
κατασκευής.

18. Πληροφοριακή πινακίδα γαλβανισμένη

Η πινακίδα θα αποτελείται  από δύο ξύλινους ορθοστάτες 840Χ840mm περίπου και μια ή δύο πινακίδες 
γαλβανισμένες ηλεκτρολυτικά (THS) πάχους 2mm, όπου θα εμπεριέχεται το κείμενο που θα αποφασίσει 
η Υπηρεσία (σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης 27934:2014 για μία παιδική χαρά).  
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια της πληροφοριακής πινακίδας μετά του προβλεπόμενου κειμένου, 
οι  στύλοι  στήριξης,  τα  μέσα  σύνδεσης  αυτών,  όλων  των  προαναφερόμενων  σε  ένα  ενιαίο  λειτουργικό 
τεμάχιο,  η  στερέωση  της  όλης  κατασκευής  με  σκυρόδεμα  επί  εδάφους  ή  επί  άλλου  στερεού  σημείου, 
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και οδηγίες της Υπηρεσίας. Πλήρης περαιωμένη εργασία και 
υλικά επί τόπου.

19. Βρύση

Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, διατομής τουλάχιστον Φ60mm, διαμορφωμένο σε 

σχήμα στρογγυλεμένου Γ, το μηχανισμό της βρύσης και ένα διακοσμητικό πανέλο από HPL στο τελείωμα 

του σωλήνα (σε σχήμα λουλουδιού ή σύννεφου ή ανάλογου). Η στερέωση της βρύσης θα γίνει μέσω ένος 

χαλυβδοελάσματος,  το  οποίο  θα  φέρει  τέσσερις  τρύπες  για  το  βίδωμα  αυτού  σε  μπετόν  απευθείας  ή  

πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται  όλες οι  υδραυλικές εργασίες για  την κατασκευή της βρύσης, η  μεταλλική 

σχάρα για  την  απορροή  των  υδάτων,  οι  σωληνώσεις  καθώς και  όλα  τα  υλικά  και  μικροϋλικά  που  θα  

χρειαστούν για την πλήρη λειτουργία της βρύσης.

20. Δάπεδο ασφαλείας   EPDM  

Το  δάπεδο  ασφαλείας  θα  κατασκευασθεί από  μίγμα  ανακυκλωμένων  κόκκων  φυσικού  ελαστικού  και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει 
βάρος ανάλογα με το πάχος που απαιτείται για τα αντίστοιχα ύψη πτώσης (για πάχος 40mm – βάρος 25 
kg/m2 περίπου, για πάχος 50mm – βάρος 34 kg/m2 περίπου).

Η  κάθε  πλάκα  θα  έχει  κατασκευαστεί  στο  εργοστάσιο  και  η  άνω  στρώση  της  θα  έχει  υποστεί  ειδική 
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω 
τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εργοστασιακές οπές για 
την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον,  
η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι  διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται  η καλύτερη 
απορροή των υδάτων.

Η τοποθέτηση  του  πλακιδίου  στο  έδαφος  θα  γίνεται  με  ειδική  κόλλα δυο  συστατικών  πάνω στη  βάση 
σκυροδέματος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει και πρόβλεψη για την κλίση του εδάφους, για την 
ρήση των υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  η  εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη  ύψους πτώσης (1300mm και  
1500mm),  το οποίο  θα πρέπει  να  αποδεικνύεται  με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά 
ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το 
σκοπό αυτό καθώς και η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 37001:2016 & ISO 50001:2011, επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει  να  συνοδεύονται  επίσης  από  Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΝ71-
3:2013+A3:2018, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού, ακόμα, θα πρέπει να συνοδεύεται 
από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για  
την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει,  
καθώς και να συνοδεύεται από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα 
με  την  οποία  το  υλικό  ταξινομείται  στην  κατηγορία  Ε_fl,  τα  οποία  και  προσκομίζονται,  επί  ποινή  
αποκλεισμού.

Να συνοδεύονται επίσης, από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος 
δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει 
ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο 
για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.  





Να συνοδεύονται ακόμα, από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος 
δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει 
ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό 
αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 

Επιπλέον,  θα πρέπει να συνοδεύονται επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου 
Χημικών Αναλύσεων,  η  οποία  θα  πραγματοποιείται  στην  επάνω στρώση του δαπέδου,  σχετικά  με  την 
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να 
είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.

Στη  τιμή  συμπεριλαμβάνονται  η  προμήθεια,  μεταφορά  και  η  τοποθέτηση,  εργασία  πλήρους 
κατασκευής.  Τα  σχέδια  και  τα  χρώματα  θα  είναι  επιλογή  της  υπηρεσίας  του  Δήμου  και 
αποτυπώνονται στις κατόψεις της μελέτης.

21. Δάπεδο ασφαλείας   EPDM   με   υπόβαση σκυροδέματος  

Το  δάπεδο  ασφαλείας  θα  κατασκευασθεί από  μίγμα  ανακυκλωμένων  κόκκων  φυσικού  ελαστικού  και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει 
βάρος ανάλογα με το πάχος που απαιτείται για τα αντίστοιχα ύψη πτώσης (για πάχος 40mm – βάρος 25 
kg/m2 περίπου, για πάχος 50mm – βάρος 34 kg/m2 περίπου,  για πάχος 60mm – βάρος 40 kg/m2 περίπου).

Η  κάθε  πλάκα  θα  έχει  κατασκευαστεί  στο  εργοστάσιο  και  η  άνω  στρώση  της  θα  έχει  υποστεί  ειδική 
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω 
τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εργοστασιακές οπές για 
την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον,  
η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι  διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται  η καλύτερη 
απορροή των υδάτων.

Η τοποθέτηση  του  πλακιδίου  στο  έδαφος  θα  γίνεται  με  ειδική  κόλλα δυο  συστατικών  πάνω στη  βάση 
σκυροδέματος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει και πρόβλεψη για την κλίση του εδάφους, για την 
ρήση των υδάτων. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  εξασφάλιση  του  οριζόμενου  στην  μελέτη  ύψους  πτώσης  (1300mm, 
1500mm, 1700mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης 
κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για 
το  σκοπό  αυτό  καθώς  και  η  πιστοποίηση  της  εργοστασιακής  παραγωγής  του  προϊόντος  κατά  ISO 
9001:2015,  ISO  14001:2015,  OHSAS  18001:2007,  ISO  37001:2016  και  ISO  50001:2011,  επί  ποινή 
αποκλεισμού.

Θα πρέπει  να  συνοδεύονται  επίσης  από  Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΝ71-
3:2013+A3:2018, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού, ακόμα, θα πρέπει να συνοδεύεται 
από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για  
την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει,  
καθώς και να συνοδεύεται από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα 
με  την  οποία  το  υλικό  ταξινομείται   στην  κατηγορία  Ε_fl,  τα  οποία  και  προσκομίζονται,  επί  ποινή 
αποκλεισμού.

Να συνοδεύονται επίσης, από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος 
δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει 
ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο 
για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.  

Να συνοδεύονται ακόμα, από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος 
δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει 
ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό 
αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 

Επιπλέον,  θα πρέπει να συνοδεύονται επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου 
Χημικών Αναλύσεων,  η  οποία  θα  πραγματοποιείται  στην  επάνω στρώση του δαπέδου,  σχετικά  με  την 
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να 
είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.

Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια (συμπεριλαμβανόμενου και του σκυροδέματος), μεταφορά 
και η τοποθέτηση, εργασία πλήρους κατασκευής.  Τα σχέδια και τα χρώματα θα είναι επιλογή της 
υπηρεσίας του Δήμου και αποτυπώνονται στις κατόψεις της μελέτης.





22. Χυτό Δάπεδο ασφάλειας 

Η κατασκευή του χυτού δαπέδου θα γίνει σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση θα αποτελείται από μαύρους  
κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ)  κοκκομετρικής διαβάθμισης 1 – 4mm, που θα συνδέονται μεταξύ τους 
με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.  Το μείγμα θα παρασκευάζεται  και  θα διαστρώνεται χυτό επι τόπου του 
έργου με χρήση οδηγών (ράγες). 

Πάνω στην  πρώτη στρώση (αφού έχει  στεγνώσει)  θα  διαστρώνεται  με  όμοιο  τρόπο η δεύτερη  στρώση 
πάχους τουλάχιστον 10mm ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Η στρώση αυτή 
θα αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1–3,5mm, που συνδέονται μεταξύ 
τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 
προσοχή. Η τελική μορφή του χυτού δαπέδου θα πρέπει  να είναι  ομοιόμορφή, ενώ το δάπεδο θα είναι  
υδατοπερατό, για  την καλύτερη απορροή των υδάτων.  Το τελικό συνολικό πάχος του δαπέδου θα είναι  
ανάλογο με το ύψος πτώσης (κρίσιμα ύψη πτώσης: 1500mm, 2000mm και 2260mm). 

Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 120-150mm περίπου. 
(C16/20),  χυτού επί  τόπου με  κλίση 1-2% έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  απορροή όμβριων υδάτων.  Η 
τοποθέτηση  θα  γίνει  με  ειδική  κόλλα  δυο  συστατικών  και  με  κατανάλωση  αυτή  που  θα  προτείνει  ο 
κατασκευαστής της κόλλας.

Πριν  την  εκτέλεση  της  εργασίας,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  διαμορφώσει  κατάλληλα  το  έδαφος  ώστε  η  
τοποθέτηση να είναι ασφαλής, σταθερή και ανθεκτική στο χρόνο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει και  
πρόβλεψη για την κλίση του εδάφους, για την ρήση των υδάτων. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσει  την 
έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και 
όσων δειγμάτων απαιτηθούν. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1500mm, 2000mm 
και 2260mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά 
ΕΝ1176-1:2017, EN 1177:2018 & ΕΝ71-3:2013+A3:2018 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το 
σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. Επιπλέον το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 
του προτύπου ΕΝ71-3:2013 επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  επίσης  από  Αντίγραφο  Φύλλου  Ελέγχου  Χημικών  Αναλύσεων  για  την 
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να 
είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.

Τέλος,  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  τελική  επιλογή  του  προμηθευτή  είναι  η  πιστοποίηση  της 
εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 
50001:2011.

Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια (εκτός του σκυροδέματος), μεταφορά και η τοποθέτηση, 
εργασία πλήρους κατασκευής. Τα σχέδια και τα χρώματα θα είναι επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου 
και αποτυπώνονται στις κατόψεις της μελέτης.

23. Συνθετικός χλοοτάπητας

Ο συνθετικός χλοοτάπητας, θα πρέπει να είναι ανθεκτικός, στις υπεριώδης ακτινοβολίες, ενώ θα πρέπει να 
έχει αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει να διαθέτει 
σύστημα απορροής των υδάτων με εργοστασιακές οπές που θα έχει στο υπόστρωμά του, έτσι ώστε να μην 
λιμνάζουν τα νερά της βροχής. Θα διαθέτει υπόστρωμα από πολυπροπυλένιο με επένδυση από LATEX, για 
μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή. Να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποστρώματος. Το χρώμα του 
θα πρέπει να πλησιάζει αυτό του φυσικού χλοοτάπητα.

Για  μεγαλύτερη  ασφάλεια  των  παιδιών  στους  χώρους  που  θα  τοποθετηθεί  χλοοτάπητας,  θα  πρέπει  ο 
υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του να καταθέσει με ποινή αποκλεισμού τα εξής πιστοποιητικά: Το 
φύλλο  συμμόρφωσης  CE  για  τον  προσφερόμενο  χλοοτάπητα,  πιστοποιητικό  από  ανεξάρτητο  φορέα 
πιστοποίησης ότι το προφερόμενο προϊόν είναι αντιβακτηριδιακό και βραδυφλεγές, ώστε να είναι ασφαλές 
για τα παιδιά.  Η κατασκευάστρια εταιρεία του χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι επίσης πιστοποιημένη κατά 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει τον χλοοτάπητα στα μέρη που θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία και να διαμορφώσει το έδαφος κατάλληλα ανά περίπτωση, ώστε η τοποθέτηση να είναι σταθερή, 
ασφαλής και  να  επιτυγχάνεται  σωστή  αποστράγγιση.  Τέλος,  θα  πρέπει  να  διαθέτει  και  δείγμα  του 
προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα και να το επιδείξει όταν και αν του ζητηθεί στην Υπηρεσία.

O συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές:





Tύπος Συνθετικός χλοοτάπητας που δεν επιδέχεται γέμισμα από χαλαζιακή άμμο 

Υλικό ίνας ενδεικτικά: μονόκλωνη ίνα πολυεθυλαινίου  

Τύπος ίνας 
ενδεικτικά: 9.400Dtex/14ply

Ποιότητα Ίνας Οικολογικό προϊόν, UV σταθερότητας σύμφωνα με DIN 53387 

Βάρος υποστρώματος Τουλάχιστον 760 gr/m2

Ύψος ίνας τουλάχιστον 40mm  

Συνολικοί κόμποι ανά m2 Τουλάχιστον 15.700

Συνολικό Bάρος τουλάχιστον 2.300 gr/m2

Πλάτος ρολού 4,00 m

Στη τιμή θα συμπεριλαμβάνονται, η προμήθεια, η κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας τοποθέτησης και η 
τοποθέτηση, εργασία πλήρους κατασκευής. 

Παρατηρήσεις:

Οι διαστάσεις των απαιτούμενων χώρων ασφαλείας των οργάνων έχουν υπολογισθεί  βάσει των 
διαθέσιμων χώρων και των σχεδίων διαμόρφωσης στις υπάρχουσες παιδικές χαρές. Επειδή κάθε 
εταιρεία διαθέτει τη δική της διαστασιολόγηση ανά όργανο, οι διαστάσεις αυτές μπορούν να έχουν 
μικρές αποκλίσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται οι χωροταξικοί περιορισμοί 
του εκάστοτε χώρου ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος μη ικανοποίησης των απαιτούμενων από τη 
νομοθεσία αποστάσεων ασφαλείας.
Στην τιμή  των οργάνων θα περιλαμβάνεται  η  μεταφορά και  η  τοποθέτηση με  όλα τα υλικά  και 
μικροϋλικά  που  θα  χρειαστούν  καθώς  και  τα  θεμέλια  σκυροδέματος  που  θα  κατασκευαστούν 
σύμφωνα με τα σχέδια του κατασκευαστή. Όλα τα όργανα θα φέρουν σήμανση με τις πληροφορίες 
που  απαιτούνται  από  το  πρότυπο ΕΝ 1176:2017  και  θα  συνοδεύονται  από  όλα  τα  απαραίτητα 
έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση τους (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και  
του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και 
οδηγίες συντήρησης).





3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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1 Κούνια 4/θέσια ξύλινη νηπίων - παίδων τεμ. 2,00 1.300,00 2600,00

2 Κούνια 4/θέσια ξύλινη νηπίων τεμ. 1,00 1.350,00 1.350,00

3 Κούνια 4/θέσια ξύλινη παίδων τεμ. 1,00 1.200,00 1.200,00

4 Κούνια 3/θέσια ξύλινη (2 νηπίων + 1 παίδων) τεμ. 1,00 1000,00 1000,00

5 Τραμπάλα ελατηρίων 4 θέσεων τεμ. 4,00 1400,00 5.600,00

6 Παιχνίδι ελατηρίου ‘ζωάκι’ τεμ. 4,00 630,00 2.520,00

7 Παιχνίδι ελατηρίου ‘τρακτερ’ Τεμ. 1,00 1.500,00 1.500,00

8 Τραμπάλα ελατηρίου “αγελαδα” τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00

9 Σταυρωτή τραμπάλα αιώρησης τεμ 1,00 4.200,00 4.200,00

10 Σύνθετο όργανο με δύο πύργους τεμ. 1,00 5.000,00 5.000,00

11 Σύνθετο όργανο με αναρρίχηση τεμ. 1,00 13.000,00 13.000,00

12 Σύνθετο όργανο με θέμα ‘φύση’ τεμ. 1,00 12.900,00 12.900,00

13 Σύνθετο όργανο με περιστροφική τσουλήθρα τεμ. 1,00 25.000,00 25.000,00

14 Σύνθετο όργανο σπιτάκι με αναρρίχηση τεμ. 1,00 8.800,00 8.800,00

15 Σύνθετο όργανο παίδων “αλωνιστική μηχανή” τεμ. 1,00 8.500,00 8.500,00

16 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος τεμ. 9 200,00 1.800,00

17 Ξύλινο παγκάκι με μεταλλικό σκελετό τεμ. 5 280,00 1.400,00

18 Πληροφοριακή πινακίδα γαλβανισμένη τεμ. 4,00 250,00 1.000,00

19 Βρύση τεμ. 2,00 350,00 700,00

20 Δάπεδo ασφαλείας EPDM: 

α) για Hic: 1,30m m2 100,00 64,00 6.400,00

β) για Hic: 1,50m m2 110,00 73,00 8.030,00

21
Δάπεδo ασφαλείας EPDM με υπόβαση 
σκυροδέματος:

α) για Hic: 1,30m m2 95,00 75,00 7.125,00

β) για Hic: 1,50m m2 55,00 78,00 4.290,00

γ) για Hic: 1,70m m2 42,00 85,00 3.570,00

22 Χυτό δάπεδο ασφαλείας:

α) για Hic: 1,50m m2 285,00 87,00 24.795,00

β) για Hic: 2,00m m2 113,00 105,00 11.865,00

γ) για Hic: 2,26m m2 40,00 122,00 4.880,00

23 Συνθετικός χλοοτάπητας m2 520,00 22,00 11.440

ΣΥΝΟΛΟ 181.465,00

Φ.Π.Α. 24% 43.551,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  225.016,60

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παιανία   10- 06- 2019 Παιανία     10- 06- 2019

Η Προϊσταμένη Τ. Υ

Μουντράκη Ελισάβετ 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε





4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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1 Κούνια 4/θέσια ξύλινη νηπίων - παίδων τεμ. 2,00

2 Κούνια 4/θέσια ξύλινη νηπίων τεμ. 1,00

3 Κούνια 4/θέσια ξύλινη παίδων τεμ. 1,00

4 Κούνια 3/θέσια ξύλινη (2 νηπίων + 1 παίδων) τεμ. 1,00

5 Τραμπάλα ελατηρίων 4 θέσεων τεμ. 4,00

6 Παιχνίδι ελατηρίου ‘ζωάκι’ τεμ. 4,00

7 Παιχνίδι ελατηρίου ‘τρακτερ’ Τεμ. 1,00

8 Τραμπάλα ελατηρίου “αγελαδα” τεμ 1,00

9 Σταυρωτή τραμπάλα αιώρησης τεμ 1,00

10 Σύνθετο όργανο με δύο πύργους τεμ. 1,00

11 Σύνθετο όργανο με αναρρίχηση τεμ. 1,00

12 Σύνθετο όργανο με θέμα ‘φύση’ τεμ. 1,00

13 Σύνθετο όργανο με περιστροφική τσουλήθρα τεμ. 1,00

14 Σύνθετο όργανο σπιτάκι με αναρρίχηση τεμ. 1,00

15 Σύνθετο όργανο παίδων “αλωνιστική μηχανή” τεμ. 1,00

16 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος τεμ. 9

17 Ξύλινο παγκάκι με μεταλλικό σκελετό τεμ. 5

18 Πληροφοριακή πινακίδα γαλβανισμένη τεμ. 4,00

19 Βρύση τεμ. 2,00

20 Δάπεδo ασφαλείας EPDM: 

α) για Hic: 1,30m m2 100,00

β) για Hic: 1,50m m2 110,00

21
Δάπεδo ασφαλείας EPDM με υπόβαση 
σκυροδέματος:

α) για Hic: 1,30m m2 95,00

β) για Hic: 1,50m m2 55,00

γ) για Hic: 1,70m m2 42,00

22 Χυτό δάπεδο ασφαλείας:

α) για Hic: 1,50m m2 285,00

β) για Hic: 2,00m m2 113,00

γ) για Hic: 2,26m m2 40,00

23 Συνθετικός χλοοτάπητας m2 520,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

                                                                Ο    ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α

Ταχ. Κώδ. : 19 002

Τηλ. : 2132030755 Αριθμ. Μελέτης:  7 /2019

Fax : 2106646188 ΠΡΟΫΠ. : 225.016,60 € με το Φ. Π. Α.

ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ».

5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείμενο της προμήθειας
Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων αφορά  στην  προμήθεια  και  τοποθέτηση  εξοπλισμού για  την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παιανίας και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ’ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ, με Κ.Α. 60-7135.003 συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 204.000,00€, 
ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7135.005,  
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  24.614,00€,  των εξόδων του προϋπολογισμού οικ.  έτους 2019. Ο 
προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 225.016,60 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που είναι 
43.551,60 € (ποσοστό 24% της συνολικής δαπάνης).

ΑΡΘΡΟ 2 : Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 
1) Τεχνική Έκθεση 
2) Τεχνικές Προδιαγραφές 
3) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4) Έντυπο προσφοράς
5) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 3 : Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

• Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της  αποκεντρωμένης  διοίκησης  – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και  
άλλες διατάξεις».

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και  
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

• Του  N.  4013/2011  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

• Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

• Του Ν.  4155/2013 «Εθνικό  Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και  άλλες  Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με  την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν.  4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.

• Της αριθμ.  ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για  το Ηλεκτρονικό 
Δημόσιο Έγγραφο».





• Του Ν.  4270/2014 «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτεία  (ενσωμάτωση της  Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

• Των ευρωπαϊκών πρότυπων ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176:2017 και ΕΝ 1177:2018, για τα 
παιχνίδια Παιδικών Χαρών καθώς και κάθε άλλου σχετικού προτύπου που αφορά στον εξοπλισμό.

ΑΡΘΡΟ 4: Εγγύηση συμμετοχής- καλής εκτέλεσης της προμήθειας 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει  
το 2% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/16. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το 
Φ.Π.Α.  και  κατατίθεται  κατά  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της 
σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας προσωρινής 
παραλαβής  των  προς  προμήθεια  ειδών  από  την  αρμόδια  επιτροπή  και  την  εκκαθάριση  των  τυχόν 
απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 5: Τιμές προσφορών 

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει και 
να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της 
σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για  
τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει  σταθερή για  όσο θα είναι  σε ισχύ η σύμβαση για  την παρούσα 
προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, 
σύμφωνα  με  ότι  προβλέπεται  στην  παρούσα  μελέτη.  Οποιαδήποτε  αλλαγή  τους  από  την  πλευρά  του 
προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 
Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η εργασία για τη μεταφορά των οργάνων στην τελική τους 
θέση,  η  κατασκευή  των απαραίτητων υποβάσεων  έδρασης,  και  η  ορθή εγκατάστασή τους  με  βάση τις  
ισχύουσες προδιαγραφές και τα συνημμένα σχέδια της μελέτης. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών του 
προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης (όχι μέρος τους). Η προμήθεια θα εκτελεστεί  στο σύνολό της με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

ΑΡΘΡΟ 6 : Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις,  εντός του συμβατικού χρόνου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί  
απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί  να προτείνει  ή την 
τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο προμηθευτής δεν 
συμμορφωθεί  προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει,  ο 
Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά  
τον προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

ΑΡΘΡΟ 7: Σύμβαση

Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης της 
προμήθειας  να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, καταθέτοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της προμήθειας (5% επί της συμβατικής αξίας). 

ΑΡΘΡΟ 8: Πληρωμή

Η πληρωμή θα  γίνεται  τμηματικά,  μετά  την  επί  μέρους  παραλαβή  των  υπό προμήθεια  ειδών από  την 
αρμόδια  επιτροπή  και  εφόσον  αυτή  δεν  διαπίστωσε  καμία  κακοτεχνία  ως  προς  την  ποιότητα  και  την 
τοποθέτηση τους.  Η παράδοση των ειδών περιλαμβάνει  την πλήρη τοποθέτησή τους με υπογραφή του 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών και υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και όσων 
ενδεχομένως ζητηθούν από την Υπηρεσία για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 9: Ποσότητες ειδών

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης και είναι 
ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 
του Δήμου, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστούν να παραδοθούν και να τοποθετηθούν στο σύνολό τους οι  
εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας και τοποθέτησης του συνόλου 
των αναγραφόμενων στη σύμβαση ποσοτήτων, (οι οποίες είναι το σύνολο των εκτιμώμενων ως μέγιστων 





απαραίτητων ποσοτήτων για το Δήμο), εφόσον οι ανάγκες του Δήμου επιβάλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η 
λήψη όλης της εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση γι’ αυτό από το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 10: Ιδιότητες και τεχνικές προδιαγραφές - Συνοδευτικά έγγραφα

Όλα  τα  είδη  θα  είναι  κατασκευασμένα  σύμφωνα  με  τα  διεθνή  πρότυπα  και  σύμφωνα  με  τα  όσα 
περιγράφονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτης,  θα  είναι  δε  γνωστών  και  αναγνωρισμένων 
κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισμού 
θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και να φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις όπως αναφέρεται 
αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.

Όλα τα είδη θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την 
προέλευση,  τα  κατασκευαστικά  πρότυπα  (Ελληνικά  και  Ευρωπαϊκά),  το  σήμα  ποιότητας  και  ό,τι  άλλο 
αποδεικνύει  την  γνησιότητα  και  την  ποιότητα  κατασκευής  που  θα  διασφαλίζει  την  ομαλή  και  ασφαλή 
λειτουργία τους. Πιο αναλυτικά  όλα τα όργανα και ο συναφής εξοπλισμός, θα πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  από  αναγνωρισμένο  φορέα  ελέγχου  και  εγχειρίδιο  οδηγιών  περιοδικής 
συντήρησης, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της με αριθμό 28492/2009 Υπουργικής Απόφασης. 
Επίσης, όλα τα όργανα θα φέρουν κατάλληλο σήμα ποιότητας (μικρή πινακίδα) με τις πληροφορίες που 
ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο αυτό.

Η  τελική  παραλαβή  όλων  των  οργάνων  θα  γίνει  αφού  τοποθετηθούν  και  πιστοποιηθούν  από 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 11: Ποινικές ρήτρες

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί  να επιβληθεί  σε βάρος του 
αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 12: Συμβατική προθεσμία

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνεται  τμηματικά καθ΄ υπόδειξη της υπηρεσίας.  Για την παράδοση των 
ειδών  θα  ενημερώνεται  η  Επιτροπή  Παραλαβής  2  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  παράδοσης.  Η 
ολοκλήρωση  του  συμβατικού  αντικειμένου  θα  επέλθει  με  την  παράδοση  και  πλήρη  εγκατάσταση  των 
οργάνων και  του αστικού εξοπλισμού στις τελικές τους θέσεις,  σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται  στην 
παρούσα μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 13: Φόροι – τέλη – κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη κλπ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το  
Δήμο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παιανία  10- 06 - 2019 Παιανία     10- 06 - 2019

Η Προϊσταμένη Τ. Υ

Μουντράκη Ελισάβετ 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
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