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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ      
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ          
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
                                                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 70/2020 
 

 

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την  προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής 

χαράς, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων (επιφάνειες πτώσης) και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση 

πέντε (5) υφιστάμενων παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Μυτιλήνης, 

προκειμένου να εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές τις ισχύουσας νομοθεσίας για την κατασκευή και 

τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Οι χώροι θα συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176) ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. 

Οι εν λόγω παιδικές χαρές προορίζονται για ψυχαγωγία ανήλικων παιδιών χωρίς την επίβλεψη 

προσωπικού.  

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά τις εξής παιδικές χαρές του Δήμου Μυτιλήνης 

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1 Παιδική χαρά στην οδό Αδαίου Μυτιλήνης 
Υφιστάμενη και 

Ακατάλληλη 

2 Παιδική χαρά Παναγιούδας 
Υφιστάμενη και 

Ακατάλληλη 

3 Παιδική χαρά Καλλιθέας Μυτιλήνης 
Υφιστάμενη και 

Ακατάλληλη 

4 Παιδική χαρά Πάρκου Παπάδου Γέρας 
Υφιστάμενη και 

Ακατάλληλη 

5 Παιδική χαρά Περάματος Γέρας 
Υφιστάμενη και 

Ακατάλληλη 

 

Η αναβάθμιση των υποδομών των παιδικών χαρών κρίνεται αναγκαία καθώς παρουσιάζουν 

φθορές, ενώ ειδικότερα σε ότι αφορά τους εξοπλισμούς παιχνιδότοπων (όργανα και επιφάνειες 

πτώσης) και την καθαυτή οργάνωση και εικόνα της παιδικής χαράς, δεν συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176) ή άλλου ισοδύναμου 

προτύπου. Όσον αφορά την οργάνωση των παιδικών χαρών, η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τις 

προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών 

χαρών, όπως αυτές καθορίζονται αυστηρά από το ανωτέρω Πρότυπο.  

Βασικός στόχος της παρούσης μελέτης είναι η δημιουργία ΠΕΝΤΕ υποδειγματικών χώρων 

ψυχαγωγίας, άθλησης και κοινωνικοποίησης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις επιμέρους ιδιομορφίες 

των χώρων στους οποίους βρίσκονται οι παιδικές χαρές (μικρή έως και καθόλου απόσταση από τη 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 



3 
 

θάλασσα, αυξημένη υγρασία κ.λ.π). Με βάση  αυτές τις ιδιομορφίες επιλέχθηκαν και τα κατάλληλα, 

ιδιαιτέρως υψηλής αντοχής, υλικά.  

Τέλος και στα πλαίσια μιας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης η παρούσα μελέτη ακολουθεί τις 

αρχές του αειφόρου σχεδιασμού. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι εξοπλισμοί θα είναι 

ανακυκλώσιμα και στο μέτρο του δυνατού θα έχουν παραχθεί από ανακυκλωμένα υλικά.  

 

Πιο συγκεκριμένα,  

• Η συντριπτική πλειοψηφία των χρησιμοποιούμενων μετάλλων θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ 

ανοξείδωτα κλάσης AISI 316 και 304. Στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, τα 

χρησιμοποιούμενα μέταλλα θα είναι υποχρεωτικά και σε κάθε περίπτωση γαλβανισμένα εν 

θερμώ. 

• Λόγω των συγκεκριμένων δημογραφικών χαρακτηριστικών ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στην 

προσφορά δραστηριοτήτων απευθυνόμενες σε πολλές ηλικιακές ομάδες εντός των ορίων της 

ίδιας παιδικής χαράς. 

• Βασική αιτία της κατάστασης στην οποία περιήλθαν οι υφιστάμενες παιδικές χαρές είναι η 

εσφαλμένη επιλογή υλικών (ξύλο, πεπιεσμένη ξυλεία, κ.α.), γεγονός το οποίο με την παρούσα 

μελέτη εξαλείφεται. 

• Καθότι παρατηρήθηκαν φαινόμενα βανδαλισμών, βασικό ρόλο θα διατελέσει και εξοπλισμός 

αντιβανδαλικών χαρακτηριστικών.  

 

Όσον αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της 

σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1:2017 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ 

EN1176) ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. 

 

Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν τεχνητά και φυσικά  

υλικά, τα οποία θα πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές. Οι επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά 

(τελευταίας γενιάς σύστημα) θα πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 

1177). 

 

Τέλος, όπου απαιτούνται, συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη τα στοιχεία εξοπλισμού 

που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την παραλαβή του σήματος καταλληλότητας, 

όπως επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς, κάδους απορριμμάτων,πινακίδες εισόδου, 

φωτιστικά σώματα κ.α. Τα υλικά των δαπέδων και οι υπόλοιποι εξοπλισμοί θα συμπληρώνουν 

αισθητικά και ποιοτικά τις περιοχές παιχνιδιού.  

 

Αναλυτικότερα, για κάθε παιδική χαρά ισχύουν τα εξής: 

 

1.Παιδική Χαρά Αδαίου 

Η παιδική χαρά βρίσκεται στην οδό  Αδαίου εντός της πόλης της Μυτιλήνης, εκτείνεται σε περίπου 
585 m2 και παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές ή και βανδαλισμούς σε εξοπλισμούς παιδικών χαρών, 
αστικού εξοπλισμού ενώ οι επιφάνειες πτώσεις σε πολλές περιπτώσεις απουσιάζουν πλήρως. 
Επίσης και ενώ η παιδική χαρά φέρει επαρκή περίφραξη, δεν φέρει θύρες εισόδου-εξόδου με 
αποτέλεσμα τους ανωτέρω βανδαλισμούς και την είσοδο σε αυτήν οποιουδήποτε. 

Τα ευρισκόμενα σε αυτήν δέντρα προσφέρουν επαρκή σκίαση, ωστόσο ο αστικός εξοπλισμός είναι 
πλήρως κατεστραμμένος. 
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Το σύνολο των απαιτούμενων προς προμήθεια υλικών και οι εξοπλισμοί για την αναβάθμιση της 

παιδικής χαράς φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή ισοδύναμο τεμ 1 

Θερμογαλβανισμένος μύλος νηπίων ή ισοδύναμο τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη τραμπάλα 2 θέσεων ή ισοδύναμο τεμ 2 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 1 κάθισμα παίδων και 1 
κάθισμα νηπίων ή ισοδύναμο 

τεμ 1 

Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο τεμ 2 

Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,50 m ή 
ισοδύναμο 

m
2
 84 

Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1 m            m
3
 3,6 

Συνθετικός χλοοτάπητας m
2 

490 

Μεταλλικό αντιβανδαλικό παγκάκι με διάτρητη ανοξείδωτη  λαμαρίνα 
ή ισοδύναμο. 

Τεμ. 
5 

Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων.  Τεμ. 5 

Θύρα εισόδου εξόδου με κλειδαριά. Τεμ. 2 

Πίνακας πληροφόρησης. Τεμ. 1 

 

 

2.Παιδική χαρά Παναγιούδας 

Η παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Παναγιούδα εκτείνεται σε 2 επίπεδα τα οποία 

επικοινωνούν με κλίμακα. Η κατάσταση των εξοπλισμών παιδικής χαράς και πόλης κρίνεται 

ακατάλληλη, δε συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις κρίνονται και επικίνδυνα.  

Τα δέντρα που υπάρχουν προσφέρουν επαρκή σκίαση ωστόσο κρίνεται αναγκαία η προσθήκη 

θύρας εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. 

Το σύνολο των απαιτούμενων προς προμήθεια υλικών και οι εξοπλισμοί για την αναβάθμιση της 

παιδικής χαράς, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση 2 πύργων ή ισοδύναμο τεμ 1 

Ανοξείδωτη πολειλειτουργική σύνθεση ή ισοδύναμο τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα παίδων ή 
ισοδύναμο  

τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα νηπίων ή 
ισοδύναμο 

τεμ 1 

Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη τραμπάλα 2 θέσεων ή ισοδύναμο τεμ 1 
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Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,50 m ή 
ισοδύναμο 

m
2
 129 

Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1 m m
3
 0,7 

Συνθετικός χλοοτάπητας m
2 

505 

Μεταλλικό αντιβανδαλικό παγκάκι με διάτρητη ανοξείδωτη  
λαμαρίνα ή ισοδύναμο 

Τεμ 6 

Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων  τεμ 6 

Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά τεμ 1 

Φωτιστικό σώμα LED με ιστό. τεμ 4 

Πίνακας πληροφόρησης τεμ 1 

 

3.Παιδική Χαρά Καλλιθέα 

Η παιδική χαρά βρίσκεται στη περιοχη  Καλλιθέα εντός της πόλης της Μυτιλήνης. Χωρίζεται σε δύο 

χώρους μέσω κλίμακας. Η κατάσταση των εξοπλισμών παιδικής χαράς και πόλης κρίνεται 

ακατάλληλη, δε συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις κρίνονται και επικίνδυνα. Πέραν των ελλείψεων εξοπλισμού, παρατηρείται και έλλειψη 

ή καταστροφή στην περίφραξη της παιδικής χαράς. Σημειώνεται ότι οι παιδικές χαρές της χώρας 

πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλίζονται με ικανές περιφράξεις ενώ είναι και προαπαιτούμενο στοιχείο 

για την λήψη σήματος καταλληλότητας και πιστοποίησης. 

Το σύνολο των απαιτούμενων προς προμήθεια υλικών και οι εξοπλισμοί για την αναβάθμιση της 

παιδικής χαράς, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση νηπίων ή ισοδύναμο τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα νηπίων ή 

ισοδύναμο. 

τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα παίδων ή 

ισοδύναμο. 

Τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη τραμπάλα 2 θέσεων ή ισοδύναμο τεμ 1 

Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο τεμ 2 

Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,5 m ή 

ισοδύναμο 

m
2
 94 

Συνθετικός χλοοτάπητας m
2 

160 

Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1 m m
3 

1,4 

Μεταλλικό αντιβανδαλικό παγκάκι με διάτρητη ανοξείδωτη  λαμαρίνα 

ή ισοδύναμο 

τεμ 6 

Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων τεμ 6 
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Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά τεμ 2 

Πίνακας πληροφόρησης τεμ 1 

Φωτιστικό σώμα LED με ιστό τεμ 4 

Μεταλλική περίφραξη m 138 

 

 

4.Παιδική Χαρά Πάρκου Παπάδου 

Η παιδική χαρά του πάρκου Παπάδου βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα της Γέρας., ενώ η 

επισκεψιμότητά του λόγω της θέσης του  είναι αυξημένη. Η παιδική χαρά χωρίζεται σε δύο 

επιμέρους τμήματα με συνολικό εμβαδόν περίπου 950 m2. Η κατάσταση του εξοπλισμού παιδικής 

χαράς κρίνεται ακατάλληλη και επικίνδυνη, ο αστικός εξοπλισμός έχει καταστραφεί ενώ δεν υπάρχει 

περίφραξη στους χώρους. Τα υπάρχοντα δέντρα της παιδικής χαράς δημιουργούν επαρκή σκίαση 

ωστόσο απουσιάζουν τα σημεία ανάπαυσης των συνοδών και οι κάδοι αποκομιδής 

μικροαπορριμμάτων. 

Το σύνολο των απαιτούμενων προς προμήθεια υλικών και οι εξοπλισμοί για την αναβάθμιση της 

παιδικής χαράς, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση παίδων ή ισοδύναμο. Τεμ 1 

Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση νηπίων ή ισοδύναμο. Τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα νηπίων ή 

ισοδύναμο. 

Τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα παίδων ή 

ισοδύναμο. 

Τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη τραμπάλα 2 θέσεων ή ισοδύναμο. Τεμ 1 

Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο. Τεμ 2 

Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,5 m ή 

ισοδύναμο 

m
2
 188 

Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1 m m
3 

14 

Συνθετικός Χλοοτάπητας ή ισοδύναμο. m
2
 750 

Μεταλλικό αντιβανδαλικό παγκάκι με διάτρητη ανοξείδωτη  λαμαρίνα 

ή ισοδύναμο. 

Τεμ 8 

Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων. Τεμ 8 

Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. Τεμ 2 
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Μεταλλική περίφραξη. m 185 

Πίνακας πληροφόρησης. Τεμ 1 

Φωτιστικό σώμα LED με ιστό  Τεμ 4 

 

5.Παιδική Χαρά Περάματος 

Η παιδική χαρά Περάματος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την θάλασσα και δίπλα στο 

λιμανάκι  του χωριού Πέραμα. Έχει εμβαδόν 480 m2  και βρίσκεται σε κοινό σημείο με το μνημείο 

Ηρώων και τον τοπικό Λιμενικό Σταθμό. Η ανακατασκευή της κρίνεται αναγκαία καθώς τα δάπεδα 

πτώσεων απουσιάζουν, ο εξοπλισμός παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές ενώ απουσιάζει και ο 

αστικός εξοπλισμός. Η σκίαση των υπαρχόντων δέντρων κρίνεται επαρκής απουσιάζει ωστόσο η 

οριοθέτηση της παιδικής χαράς μέσω ικανής περίφραξης και η θύρα εισόδου-εξόδου.  

Το σύνολο των απαιτούμενων προς προμήθεια υλικών και οι εξοπλισμοί για την αναβάθμιση της 

παιδικής χαράς, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση παίδων ή ισοδύναμο. Τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα νηπίων ή 

ισοδύναμο. 

Τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα παίδων ή 

ισοδύναμο. 

Τεμ 1 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη τραμπάλα 2 θέσεων ή ισοδύναμο. Τεμ 1 

Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο. Τεμ 2 

Πλακίδια ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,5 m ή ισοδύναμο m
2
 97 

Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1 m m
3 

1,4 

Συνθετικός χλοοτάπητας m2 380 

Μεταλλικό αντιβανδαλικό παγκάκι με διάτρητη ανοξείδωτη  λαμαρίνα 

ή ισοδύναμο 

Τεμ 5 

Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων. Τεμ 5 

Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. Τεμ 1 

Μεταλλική περίφραξη. m 32 

Φωτιστικό σώμα LED με ιστό. Τεμ 4 

 

Η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση όλων των υλικών και του εξοπλισμού θα 

πραγματοποιηθεί σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η προμήθεια θα εκτελεστεί στις 
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αντίστοιχες παιδικές χαρές με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των 

αναφερομένων στον προϋπολογισμό τιμών και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς» 

37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς» 

44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων» 

34928400-2 «Αστικός Εξοπλισμός» 

 

 

Τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της παρούσας μελέτης. 
Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε μετά από έρευνα αγοράς, ως προς τη διαθεσιμότητα του 
εξοπλισμού και τα χαρακτηριστικά του, το κόστος και τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα. 
 
Τελικός και βασικότερος στόχος της μελέτης είναι η συμμόρφωση των ανωτέρω χώρων με τις 
ισχύουσες νομοθεσίες και επιταγές των Ευρωπαϊκών Προτύπων και η παροχή άρτιων, 
λειτουργικών, ασφαλών και σύγχρονων παιδικών χαρών στους κατοίκους και επισκέπτες των εν 
λόγω περιοχών. Το σύνολο των εξοπλισμών και των παιδικών χαρών θα αντιμετωπιστεί ως ένα 
αδιαίρετο και πλήρες σύνολο. Λόγω αυτής της αντιμετώπισης θα κριθεί ευκολότερη η επίβλεψη από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εξασφαλιστεί η αρτιότητα της τελικής εμπρόθεσμης 
παραδοτέας κατάστασης.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                          ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μάιος 2020 
 
 
 
   
      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
                                                                                               Αν. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ.Δ.Μ. 
Ανδρέας Παπαχριστοφόρου                                                               Δέσποινα Μακρή  

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                             Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ      
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ         
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΧ/2020 

 

                                                                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 70/2020 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
ΤΜΗΜΑ 1- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΔΑΙΟΥ 
 

Α/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                      

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣ

ΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ  (€)  

1 
Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή 

ισοδύναμο. 
ΤΕΜ 1 21.ΟΟΟ 21.ΟΟΟ 

2 
Θερμογαλβανισμένος μύλος νηπίων ή 

ισοδύναμο. 
ΤΕΜ 1 3.700 3.700 

3 
Μεταλλική θερμογαλβανιμένη τραμπάλα 

με 2 θέσεις ή ισοδύναμο. 
ΤΕΜ 2 1.400 2.800 

4 

Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 

1 κάθισμα παίδων και 1 κάθισμα νηπίων ή 

ισοδύναμο. 

ΤΕΜ 1 1.400 1.400 

5 Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο. ΤΕΜ 2 990 1.980 

6 
Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος 

πτώσης έως 1,5 m ή ισοδύναμο 
Μ2 84 72 6.048 

7 
Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος 

πτώσης <1m ή ισοδύναμο 
Μ3 3,6 120 432 

8 Συνθετικός χλοοτάπητας Μ2 490 29 14.200 

9 
Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη 

ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο 
ΤΕΜ 5 620 3.100 

10 
Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος 

μικροαπορριμμάτων 
ΤΕΜ 5 405 2.025 

11 Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά ΤΕΜ 2 190 380 

12 Πίνακας πληροφόρησης ΤΕΜ 1  280 280 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 
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13 

Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από 

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης 

ΤΕΜ 1 250 250 

14 

Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης 

από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης 

ΤΕΜ 1 500 500 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  58.095 € 

ΦΠΑ 17% 9.876€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1 67.971€ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ 
 

15 
Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση 2 

πύργων ή ισοδύναμο. 
ΤΕΜ 1 26.000 26.000 

16 
Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή 

ισοδύναμο. 
ΤΕΜ 1 21.000 21.000 

17 
Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια 

με 2 καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο. 
ΤΕΜ 1 1.300 1.300 

18 
Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια 

με 2 καθίσματα νηπίων ή ισοδύναμο 
ΤΕΜ 1 1.500 1.500 

19 Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο. ΤΕΜ 2 990 1.880 

20 
Μεταλλική θερμογαλβανισμένη 

τραμπάλα με 2 θέσεις ή ισοδύναμο. 
ΤΕΜ 1 1.400 1.400 

21 
Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος 

πτώσης έως 1,5 m ή ισοδύναμο. 

Μ2 
129 72 9.288 

22 
Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος 

πτώσης <1m. 
Μ3 0,7 120 84 

23 Συνθετικός χλοοτάπητας Μ2 505 29 14.645 

24 
Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη 

ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο. 
ΤΕΜ 6 620 3.720 

25 
Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος 

μικροαπορριμμάτων. 
ΤΕΜ 6 405 2.430 

26 Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. ΤΕΜ 1 190 190 

27 Πίνακας πληροφόρησης. ΤΕΜ 1 280 280 

28 Φωτιστικό σώμα LED με ιστό ΤΕΜ 4 1.350 5.400 

29 
Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης 

από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 
ΤΕΜ 1 250 250 
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πιστοποίησης. 

30 

Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης 

από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης. 

ΤΕΜ 1 500 500 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
 89.867€ 

ΦΠΑ 17% 15.277€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2  105.144€ 

ΤΜΗΜΑ 3-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

31 
Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση  
ή ισοδύναμο 

TEM 1 21.000 21.000 

32 
Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια 
με 2 καθίσματα νηπίων ή ισοδύναμο. 

TEM 1 1.500 1.500 

33 
Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια 
με 2 καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο. 

TEM 1 1.300 1.300 

34 
Μεταλλική θερμογαλβανισμένη 
τραμπάλα 4 θέσεων ή ισοδύναμο. 

TEM 1 1.700 1.700 

35 Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο. TEM 2 990 1.880 

36 
Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος 
πτώσης έως 1,5 m ή ισοδύναμο. 

Μ
2 

94 72 6.768 

37 
Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος 
πτώσης <1 m. 

Μ
3 

1,4 120 168 

38 Συνθετικός χλοοτάπητας Μ
2 

160 29 4.640 

39 
Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη 
ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο. 

TEM 6 620 3.720 

40 
Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος 
μικροαπορριμμάτων. 

TEM 6 405 2.430 

41 Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. TEM 2 190 380 

42 Πίνακας πληροφόρησης. TEM 1 280 280 

43 Φωτιστικό σώμα LED με ιστό ΤΕΜ 4 1.350 5.400 

44 
Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης 
από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης 

TEM 1 250 250 

45 
Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης 
από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης 

TEM 1 500 500 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
 51.916€ 

ΦΠΑ 17% 8.825€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 3 60.741€ 
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TMHMA 4-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ 

46 
Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση 2 

πύργων ή ισοδύναμο 
ΤΕΜ 1 26.000 26.000 

47 
Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή 

ισοδύναμο 
ΤΕΜ 1 21.000 21.000 

48 
Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια 

με 2 καθίσματα νηπίων ή ισοδύναμο. 
ΤΕΜ 1 1.500 1.500 

49 
Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια 

με 2 καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο. 
ΤΕΜ 1 1.300 1.300 

50 
Μεταλλική θερμογαλβανισμένη 

τραμπάλα 4 θέσεων ή ισοδύναμο 
ΤΕΜ 1 1.700 1.700 

51 Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο. ΤΕΜ 2 990 1.880 

52 
Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος 

πτώσης έως 1,5 m ή ισοδύναμο. 
Μ2 188 72 13.536 

53 
Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος 

πτώσης <1m. 
Μ3 14 120 1.680 

54 Συνθετικός χλοοτάπητας ή ισοδύναμο. Μ2 750 29 21.750 

55 
Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη 

ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο 
ΤΕΜ 8 620 4.960 

56 
Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος 

μικροαπορριμμάτων. 
ΤΕΜ 8 405 3.240 

57 Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. ΤΕΜ 2 190 380 

58 Μεταλλική περίφραξη. m 185 138 25.530 

59 Πίνακας πληροφόρησης ΤΕΜ 1 280 280 

60 Φωτιστικό σώμα LED με ιστό ΤΕΜ 5 1.350 6.750 

61 

Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης 

από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης. 

ΤΕΜ 1 250 250 

62 

Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης 

από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης. 

ΤΕΜ 1 500 500 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
 132.236€ 

ΦΠΑ 17% 22.480€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 4  154.716€ 
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TMHMA 5-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

63 
Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή 

ισοδύναμο. 
TEM 1 21.000 21.000 

64 
Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια 

με 2 καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο. 
TEM 1 1.300 1.300 

65 
Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια 

με 2 καθίσματα νηπίων ή ισοδύναμο. 
TEM 1 1.500 1.500 

66 
Μεταλλική θερμογαλβανισμένη 

τραμπάλα με 4 καθίσματα ή ισοδύναμο. 
TEM 1 1.700 1.700 

67 Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο. TEM 2 990 1.880 

68 
Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος 

πτώσης έως 1,5 m ή ισοδύναμο. 
M2 97 72 6.984 

69 
Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος 

πτώσης <1m. 
M3 1,4 120 168 

70 Συνθετικός χλοοτάπητας Μ2 380 29 11.020 

71 
Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη 

ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο. 
ΤΕΜ 5 620 3.100 

72 
Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος 

μικροαπορριμμάτων. 
ΤΕΜ 5 405 2.025 

73 Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. ΤΕΜ 1 190 190 

74 Μεταλλική περίφραξη. ΤΕΜ 32 138 4.416 

75 Πίνακας πληροφόρησης. ΤΕΜ 1 280 280 

76 Φωτιστικό σώμα LED με ιστό ΤΕΜ 4 1.350 5.400 

77 

Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης 

από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης. 

ΤΕΜ 1 250 250 

78 

Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης 

από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης. 

ΤΕΜ 1 500 500 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
 61.713€ 

ΦΠΑ 17% 10.491€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 5  72.204€ 

 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
                                                                                               Αν. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ.Δ.Μ. 
Ανδρέας Παπαχριστοφόρου                                                               Δέσποινα Μακρή  

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                             Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ        
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ          
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 

                                                                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 70/2020 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στον προϋπολογισμό της μελέτης περιλαμβάνεται: 

 κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού 

παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσης και ζώνες όδευσης) 

και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση πέντε (5) υφιστάμενων παιδικών χαρών εντός των 

γεωγραφικών ορίων του Δήμου, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα 

μελέτη. 

 κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά, πλην όμως είναι αναγκαία 

για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα προς τους όρους εκτέλεση της προμήθειας. 

 η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εγκατάσταση των ειδών της 

προμήθειας (κλείσιμο του χώρου με προστατευτικό πλέγμα, φύλαξη κλπ. ή οποιοδήποτε 

άλλο πρόσφορο μέτρο). 

 

Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των 
ειδών της προμήθειας (Τμήμα 1, Τμήμα 2, Τμήμα 3, Τμήμα 4, Τμήμα 5), και για το σύνολο των 
ειδών κάθε τμήματος. 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές, χωρίς τη δυνατότητα αποκλεισμού ισοδύναμων 

κατασκευών, εφ’ όσον αυτό αποδεικνύεται στην προσφορά του κάθε δυνητικού αναδόχου, με κάθε 

ενδεδειγμένο μέσο και τρόπο, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά τρόπο πλήρη και 

κατηγορηματικό τις παρούσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και γενικότερα τις απαιτήσεις 

της παρούσας προμήθειας.  

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 
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Όσον αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς των Άρθρων 1-5,15-20,31-35,46-51,63-67 πέραν 

των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους που θα τα κρίνουν άρτια και λειτουργικά, 

υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΝ 1176 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων” (ΕΛΟΤ EN 1176) ή άλλου 

ισοδύναμου. 

 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 

εξοπλισμού με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος  Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1176 ή άλλο ισοδύναμο. 

Όλοι οι εξοπλισμοί παιδικής χαράς θα φέρουν σε εμφανές σημείο ενημερωτική σήμανση στην 

οποία θα αναγράφονται: 

α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του 

εισαγωγέα ή του διανομέα. 

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής. 

γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του. 

 

 

Επισημαίνεται ότι, ο εξοπλισμός παιδικής χαράς θα πρέπει είναι σχεδιασμένος ώστε να 

εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Όλα τα υλικά και οι 

διεργασίες θα πρέπει να έχουν βελτιστοποιηθεί για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία των εξοπλισμών παιδικής χαράς θα 

είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με 

ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση.  

Οι κάθετες και οριζόντιες μεταλλικές δοκοί ποικίλων διατομών στις οποίες θα συντίθεται οι 

φέροντες οργανισμοί των πολυλειτουργικών συνθέσεων θα είναι υποχρεωτικά και επί ποινής 

αποκλεισμού ανοξείδωτες, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν στις ενδιαφερόμενες περιοχές. Επίσης, όλες οι βίδες (κοχλίες) που θα χρησιμοποιηθούν 

στους εξοπλισμούς παιδικής χαράς θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά 

στοιχεία σε διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ 

συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από 

ειδικής σύστασης nylon υψηλής πυκνότητας και αντοχής και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι της 

υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Για τις επιμέρους συνδέσεις μεταλλικών στοιχείων  θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά μασίφ 

σφιγκτήρες αλουμινίου. Ειδικά για τις πολυλειτουργικές συνθέσεις, οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα 

αποφεύγονται στο μέρος του δυνατού. 

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού παιδικής χαράς θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών των εξοπλισμών παιδικής χαράς θα πρέπει να 

κατατεθούν τα εξής δείγματα υλικών: 

1. Σφιγκτήρας μασίφ αλουμινίου (ανεξαρτήτου υποδοχής διατομής). 

2. Δείγμα ανοξείδωτων χαλυβδοσωλήνων (τριών διαφορετικών διατομών). 

3. Δείγμα διαστάσεων περίπου 20 x 20 c.m. μασίφ, αντιολισθητικού HPL, πάχους >15 m.m. 
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Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά των Άρθρων 6,21,36,52,68 πέραν 

των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει: 

Να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και 

ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 ή άλλων ισοδύναμων. Τα χυτά ελαστικά δάπεδα καθώς και τα πλακίδια 

ασφαλείας, ως επιφάνειες πτώσης, αποκλείονται. Την θέση τους παίρνει το περιγραφόμενο στις 

ειδικές τεχνικές περιγραφές, σύστημα επιφανειών πτώσης, επί ποινής αποκλεισμού. 

Για την αξιολόγηση των επιφανειών πτώσης θα πρέπει να κατατεθούν τα εξής δείγματα υλικών 

•Δείγμα διαστάσεων 300 x 300 x 24 m.m. περίπου, για κρίσιμο ύψος πτώσης έως 1,50 m. 

 

Όσων αφορά το είδος των άρθρων 8,23,38,54,70 θα κατατεθεί δείγμα διαστάσεων 30x30 

c.m. περίπου, το οποίο θα συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001, ISO 

45001 της κατασκευάστριας εταιρείας καθώς και από φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών 

προϊόντος υπογεγραμμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία επί ποινής αποκλεισμού. 

 

Για την αξιολόγηση των στοιχείων αστικού εξοπλισμού (ανοξείδωτο παγκάκι και 

ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων) θα κατατεθούν ως δείγματα τα πλήρη όργανα επί 

ποινής αποκλεισμού. 

 

Τα είδη των άρθρων 1-5,15-20,31-35,46-51,63-67 θα πρέπει να συνοδεύονται κατ’ ελάχιστο 

από τις ακόλουθες εγγυήσεις: 

 

10 ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ  
• Γαλβανισμένα Χαλύβδινα Δομικά Στοιχεία  
• Ανοξείδωτα Χαλύβδινα Δομικά Στοιχεία 
5 ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 
• Πάνελ HDPE-πολυαιθυλενίου 
3 ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ  
• Πάνελ HPL 
• Ηλεκτροστατικά βαμμένα και θερμογαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία. 
2 ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ  
• Κινητά Πλαστικά και Μεταλλικά Στοιχεία  
• Μεμβράνες από συνθετικό ελαστικό υλικό 
• Ένσφαιροι μεταλλικοί τριβείς 
• Καθίσματα 
•Ξύλινα στοιχεία 
 

Τονίζεται ότι, η συμμόρφωση της εγκατάστασης των εξοπλισμών παιδικής χαράς και των 

επιφανειών πτώσης με τα σχετικά πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας, θα ελεγχθεί από 

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης και η  δαπάνη για την έκδοση της βεβαίωσης 

ελέγχου θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Επιπρόσθετα, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των επιφανειών πτώσης από τεχνητά και 

φυσικά υλικά, θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος προκειμένου να επαληθευτούν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των προμηθευόμενων ειδών και η συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας μελέτης. Η δαπάνη των πρόσθετων ελέγχων επίσης θα βαρύνει τον ανάδοχο  
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Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τους τελικούς λειτουργικούς στόχους, τις διαστάσεις των παιδικών 

χαρών, το φυσικό τους έδαφος, τις παρουσιαζόμενες ελλείψεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας των 

εξοπλισμών παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης, συνέταξε τη μελέτη βέλτιστης ταξιθεσίας 

των εξοπλισμών και προτείνει βάσει αυτής την προμήθεια των παρακάτω εξοπλισμών παιδικής 

χαράς, αστικού εξοπλισμού, επιφανειών πτώσης και λοιπών υλικών. 

(Επισημαίνεται ότι οι εξωτερικές διαστάσεις των προσφερόμενων ειδών που αφορούν όργανα 

παιδικής χαράς, μπορούν να έχουν αποκλίσεις ±10%). 

 

ΤΜΗΜΑ 1- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΔΑΙΟΥ 

 

Άρθρο 1: Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή ισοδύναμο 

Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση αποτελούμενη από 2 κύριους πύργους. Θα επρόκειτο για 

μία κατασκευή με υψηλή ποιότητα συναρμογής, σχεδιασμένη να προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον 

χρόνο και την χρήση, διασκέδαση, κοινωνικοποίηση, χαλάρωση και εκγύμναση. Θα απευθύνεται σε 

άτομα ηλικίας από 2 ετών και θα πληροί όλες τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ασφαλείας, σχεδιασμού και ποιότητας. 

Έκαστος εκ των 2 κύριων πύργων θα συντίθεται σε 4 κάθετες, υποχρεωτικά ανοξείδωτες 

δοκούς, διατομής Φ60 m.m.. Ο πρώτος πύργος θα είναι προσβάσιμος μέσω κλίμακας 4 

σκαλοπατιών κατασκευασμένη από πάνελ αντιολισθητικού HPL μέσου πάχους 25 m.m.. Η κλίμακα 

θα φέρει εκατέρωθεν υποστηρικτικές δοκούς, υποχρεωτικά ανοξείδωτου μετάλλου διατομής Φ42 , οι 

οποίες θα επιτελούν ρόλο χειρολαβής και θα αναρτώνται στις κάθετες υποστηρικτικές δοκούς 

υποχρεωτικά μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου. Έκαστο χρησιμοποιούμενο πάνελ HPL θα είναι 

ανακυκλώσιμο και ανακυκλωμένο, μη τοξικό, ενώ η αντιολισθητικότητά του θα διασφαλίζεται μέσω 

της επικάλυψης της πλευράς που δέχεται τους χρήστες με σφαιρίδια ελαστικού μικρής κοκομετρικής 

διαμέτρου. Το πατάρι του πρώτου πύργου θα βρίσκεται σε ύψος 57 c.m από την επιφάνεια του 

εδάφους, θα έχει διαστάσεις 150 x 75 c.m ενώ στις μεριές ευρισκόμενες δεξιά και αριστερά από την 

κλίμακα θα φέρει κάθετα διακοσμητικά πάνελ κατασκευασμένα από μη τοξικό, ανακυκλωμένο και 

ανακυκλώσιμο HDPE. Στο ένα εκ των δύο διακοσμητικών πάνελ θα αναρτάται μέσω αποκοπής 

στρόγγυλος θόλος κατασκευασμένος από άθραυστο και σταθεροποιημένο έναντι της ηλιακής 

ακτινοβολίας, διάφανο πολυκαρμπονικό. Δίπλα από υποστηρικτικό πάνελ και εντός του χώρου 

παταριού θα αναρτάται καθέτως παιχνίδι τρίλιζα, κατασκευασμένο από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής 

σε θραύση και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το πρώτο πατάρι του πύργου θα καλύπτεται εξ ημισείας 

από δίρυχτο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό γωνία σε ύψος 2,93 m, κατασκευασμένο από πάνελ 

HDPE πολυαιθυλενίου. 

Γέφυρα τοποθετημένη υπό γωνία, πλάτους 50 c.m., μήκους 1,2 m,κατασκευασμένη από 

αντιολισθητικό HPL πάχους 25 m.m. θα συνδέει το πατάρι ευρισκόμενο σε ύψος 57 c.m. με το 

πατάρι του δεύτερου πύργου ευρισκόμενο σε ύψος 90 c.m. από το έδαφος και διαστάσεων 75 x 75 

c.m.. Η γέφυρα εκατέρωθεν θα φέρει κάθετα πάνελ πολυαιθυλενίου μήκους 1 m τα οποία θα 

επιτελούν ρόλο υποστηρικτικό για τους χρήστες. Ο πύργος που θα φιλοξενεί το δεύτερο πατάρι θα 

συντίθεται σε 4 δοκούς κατασκευασμένες υποχρεωτικά από ανοξείδωτο μέταλλο και διατομής Φ60, 

και ύψους 1,7 m. 

 Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, τα πατάρια και των δύο πύργων θα αναρτώνται καταρχάς 

στις κύριες δοκούς μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου και κατά δεύτερον μέσω ανοξείδωτων 
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κοχλιών ικανής διατομής σε τετράγωνους σκελετούς, οριζοντίως ευρισκόμενοι, μορφής τελάρου, 

κατασκευασμένοι υποχρεωτικά από ανοξείδωτες σωλήνες διατομής Φ42. 

Ο δεύτερος πύργος θα φιλοξενεί την τσουλήθρα της πολυλειτουργικής σύνθεσης η οποία θα είναι 

υποχρεωτικά κατασκευασμένη από πάνελ πολυαιθυλενίου. Οποιοδήποτε άλλο υλικό 

χρησιμοποιούμενο στην επιφάνεια ολίσθησης θα κριθεί απορριπτέο. Η τσουλήθρα θα έχει μήκος 1,5 

m , πλάτος 50 c. m. , ενώ το χρησιμοποιούμενο στην επιφάνεια ολίσθησης πολυαιθυλένιο θα 

εμπλουτίζεται και με αντιστατικό φιλμ. Η επιφάνεια ολίσθησης θα είναι πλήρως απαλλαγμένη από 

ρωγμές, κατασκευαστικές ατέλειες, κοχλίες ή οτιδήποτε άλλο δεν την καθιστά απολύτως λεία. Τα 

πλαϊνά υποστηρικτικά πάνελ της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο 

ελάχιστου πάχους 2 c.m. Η τσουλήθρα θα φέρει τούνελ εισόδου εξοπλισμένο με οριζόντια δοκό 

ανοξείδωτου μετάλλου διατομής Φ26 και διακοσμητικά πάνελ. 

Στην μεριά του παταριού ευρισκόμενη απέναντι από την τσουλήθρα, ο πύργος θα φέρει 

παρατηρητήριο σχήματος ημικυκλίου, ακτίνας 42 c.m. Το παρατηρητήριο θα φέρει κιγκλίδωμα-

μεταλλικό σκελετό κατασκευασμένο υποχρεωτικά από 11 καθέτως τοποθετημένες ανοξείδωτες 

σωλήνες διατομής Φ26 , ηλεκτροσυγκολλημένες υποχρεωτικά άνωθεν και κάτωθεν σε 

κουρμπαρισμένες σε μορφή ημικυκλίου ανοξείδωτες σωλήνες διατομής Φ26. 

Στη μεριά του παταριού ευρισκόμενη απέναντι από την γέφυρα θα τοποθετείται ιστός 

αναρρίχησης αποτελούμενος από 2 υποστηρικτικά πάνελ στα οποία θα εδράζονται 3 οριζόντια 

σχοινιά και 1 κάθετο. Θα δημιουργείται έτσι μια αναρριχητική σύνθεση 5 σκαλοπατιών. Η σύνδεση 

μεταξύ των σχοινιών θα επιτυγχάνεται μέσω είτε ίσιων, είτε σφαιρικών, είτε μορφής ¨Τ¨ συνδέσμων.  

Το σχοινί που θα χρησιμοποιείται θα φέρει 48 ατσάλινες ενισχύσεις εσωτερικά, χαρακτηριστικό που 

προσφέρει αντοχή κάθετου φορτίου έως και 4500kg και μέγιστες αντοχές σε βανδαλισμούς 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 

τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 

και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 

μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 

γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 

Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 

είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 

ενδεδειγμένος. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 620 cm x 740 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 404 cm x 346 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 293 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 90 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 21.000 

(Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 
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Άρθρο 2: Θερμογαλβανισμένος μύλος νηπίων ή ισοδύναμο. 

Θερμογαλβανισμένος μύλος νηπίων με 2 ¨καναπεδάκια¨.Θα επρόκειτο για μία κατασκευή με υψηλή 

ποιότητα συναρμογής, σχεδιασμένη να προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και την χρήση, 

διασκέδαση, κοινωνικοποίηση, χαλάρωση και εκγύμναση. Θα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας από 1 

έτους, θα φιλοξενεί έως 4 άτομα και θα πληροί όλες τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ασφαλείας, σχεδιασμού και ποιότητας. 

Ο μύλος θα είναι κατασκευασμένος από τα εξής κύρια υλικά: φύλλο αλουμινίου πάχους 4 m.m., 

χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ89, χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ42, πάνελ πολυαιθυλενίου πάχους 25 

m.m. Ειδικής μορφής κουρμπαρισμένη και υποχρεωτικά θερμογαλβνισμένη χαλυβδοσωλήνα 

διατομής Φ42 θα συνθέτει την πλάτη φέρουσα το κάθισμα, οι απολήξεις της οποίας θα καταλήγουν 

σε υποστηρικτικές δοκους-¨πόδια¨. Ειδικό τεμάχιο υποχρεωτικά θερμογαλβανισμένης 

χαλυβδοσωλήνας  διατομής Φ42 θα τοποθετείται στο κέντρο της δημιουργούμενης πλάτης του 

καθίσματος και θα επιτελεί υποστηρικτικό ρόλο. Οι κατασκευές αυτές θα τοποθετούνται εις διπλούν 

στον μύλο, θα εδράζονται στο πάτωμά του μέσω ειδικών, υποχρεωτικά ανοξείδωτων συνδέσμων 

και θα μπορούν να φιλοξενήσουν 2 άτομα έκαστη. 

Το κάθισμα του μύλου θα κατασκευάζεται υποχρεωτικά από πάνελ πολυαιθυλενίου, μη τοξικό, 

ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο, πλήρως λείο, ενώ ειδικό ένθετο τεμάχιο θα χωρίζει το κάθισμα 

σχήματος μισοφέγγαρου στη μέση ώστε να υπάρχει διακριτή ταξιθεσία για τους χρήστες. Το πάνελ 

πολυαιθυλενίου θα είναι χρώματος μαύρου στον πυρήνα του  και χρωματιστό (πράσινο ή μπλε) στις 

επιφάνειές του. 

Το πάτωμα του μύλου θα είναι κατασκευασμένο υποχρεωτικά από φύλλο αλουμινίου πάχους 4 

m.m. και θα φέρει ειδικές νευρώσεις οι οποίες θα προσδίδουν περεταίρω πρόσφυση στους χρήστες, 

θα αναρτάται μέσω ανοξείδωτων κοχλιών σε κουρμπαρισμένες χαλυβδοσωλήνες υποχρεωτικά 

θερμογαλβανισμένες διατομής Φ42 ευρισκόμενες κάτωθέν του και θα έχει διάμετρο 1,5 m. Στο 

κέντρο του πατώματος θα βρίσκεται το τιμόνι του μύλου κατασκευασμένο υποχρεωτικά από κάθετη 

θερμογαλβανισμένη χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ89, φέρουσα στο εσωτερικό της τον μεταλλικό και 

ανοξείδωτο ένσφαιρο τριβέα υπεύθυνο για την κίνηση του μύλου. Ο ένσφαιρος μεταλλικός τριβέας 

(ρουλεμάν) της κατασκευής δεν θα έχει καμία απολύτως ανάγκη λίπανσης καθώς θα είναι κλειστού 

τύπου. Στην απόληξη της κάθετης χαλυβδοσωλήνας διατομής Φ89 θα βρίσκεται το όργανο του 

τιμονιού διαμέτρου 43 c.m. κατασκευασμένο από κουρμπαρισμένη χαλυβδοσωλήνα υποχρεωτικά 

επίσης θερμογαλβανισμένη, διατομής Φ42 m.m. στο κέντρο του οποίου θα βρίσκεται διακοσμητικό 

στρόγγυλο πάνελ πολυαιθυλενίου. 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 

τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 

και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 

μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 

γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 

Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 

είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 
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ενδεδειγμένος. 

 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: ᴓ550 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 150 cm x 150 cm  

Μέγιστο ύψος οργάνου: 86 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 0,14 cm 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 3.700 

(Ολογράφως):  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 3: Μεταλλική θερμογαλβανισμένη τραμπάλα 2 θέσεων ή ισοδύναμο. 

Η μεταλλική, θερμογαλβανισμένη τραμπάλα θα είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο να προσφέρει 

διασκέδαση, κοινωνικοποίηση σε μικρές ομάδες και θα εξοικειώνει τους χρήστες με την έννοια της 

δράσης-αντίδρασης. Θα πληροί όλες τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και ασφάλειας των 

Ευρωπαϊκών προτύπων. 

Η κύρια μεταλλική θερμογαλβανισμένη δοκός στην οποία θα αναρτώνται και τα καθίσματα θα 

έχει διατομή 100 x 100 m.m.και θα έχει μήκος 3 m. Στο απόλυτο κέντρο της και στην μεριά του 

εδάφους θα προσαρτάται μέσω 4 ανοξείδωτων κοχλιών ειδική φλάντζα η οποία θα φιλοξενεί τον 

ένσφαιρο μεταλλικό τριβέα κλειστού τύπου που θα είναι υπεύθυνος για την παλινδρομική κίνηση. Ο 

ένσφαιρός μεταλλικός τριβέας θα είναι τύπου ¨διπλό ωμέγα¨ και το έδρανό του θα τοποθετείται σε 

κάθετο μεταλλικό και θερμογαλβανισμένο τεμάχιο το οποίο θα εδράζεται στο έδαφος. 

Τα καθίσματα των χρηστών θα αναρτώνται στην δοκό μέσω ανοξείδωτων κοχλιών, θα είναι 

κατασκευασμένα από πάνελ πολυαιθυλενίου μη τοξικό, ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο, πάχους 

25 m.m. ενώ ο σχεδιασμός τους θα είναι πλήρως εργονομικός. 

Έμπροσθεν κάθε καθίσματος θα ηλεκτροσυγκολλάται στρόγγυλη  χειρολαβή εξωτερικής 

διατομής 32 c.m., θερμογαλαβνισμένη υποχρεωτικά, από σωλήνα διατομής Φ26 m.m.  

Στο έδαφος και στα σημεία των καθισμάτων θα τοποθετούνται μασίφ λαστιχένια μπλοκ διακοπής 

κίνησης ώστε κατά την παλινδρομική κίνηση και αν αυτή γίνει με υψηλή κάθετη δύναμη, να υπάρχει 

επαρκής απόσβεση και να μηδενίζονται οι πιθανότητες τραυματισμών. 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 
κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 
γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 

Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 

είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 

ενδεδειγμένος. 
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Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 600 cm x 230 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 300 cm x 35 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 110 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 100 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.400 

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 4: Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 1 κάθισμα παίδων και 1 κάθισμα νηπίων. 

H παρούσα περιγραφή αφορά μεταλλική (εν θερμώ γαλβανισμένη) κούνια 2 θέσεων. Το ανωτέρω 

προϊόν θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω. Το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει 

ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση.  

Θα εξοπλίζεται με ένα κάθισμα παίδων και ένα κάθισμα νηπίων  

Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από : 

▪ Δύο ζεύγη μεταλλικών, εν θερμώ γαλβανισμένων σωλήνων, κυκλικής διατομής Φ76m.m. , 

σχήματος Λ. Το κάθε ζεύγος έχει απόσταση με το άλλο 2,50 m.  

▪ Μία οριζόντια σωλήνα με ρόλο υποστήριξης. 

▪ Χαλυβδόφυλλο καταλλήλως διαμορφωμένο. 

Η σύνδεση μεταξύ των οριζόντιων δοκών και των ζευγών σχήματος ¨Λ¨ θα επιτυγχάνεται μέσω 

ειδικά διαμορφωμένου χαλυβδόφυλλου, γαλβανισμένο εν θερμώ υποχρεωτικά, πάχους 4m.m. Το 

χαλυβδόφυλλο θα δημιουργεί το αντίστοιχο περιβάλλον ¨Λ¨ στο οποίο τοποθετούνται οι δοκοί οι 

οποίες στη συνέχεια θα βιδώνονται με 4 τεμάχια βίδες (έκαστη) γαλβανισμένες εν θερμώ. Οι 

οριζόντιες δοκοί συνδέονται στο χαλυβδόφυλλο μέσω τριγωνικής ηλεκτροσυγκολλημένης φλάντζας 

η οποία θα φέρει και 3 τεμάχια βίδες (γαλβανισμένες εν θερμώ) για την μεγαλύτερη δυνατή 

ασφάλεια. 

Σε κάθε απόληξη δοκού θα ηλεκτροσυγκολλείται φλάντζα διαμέτρου 76 m.m. για την απόλυτη 

στεγανότητα και προστασία της δοκού από οποιουδήποτε είδους διάβρωση. Κάθε κεφαλή βίδας και 

παξιμάδι ασφαλείας θα καλύπτεται από nylon τάπες (ΡΑ6), οι οποίες δεν ξεθωριάζουν από την 

ηλιακή ακτινοβολία και είναι άθραυστες σε θερμοκρασίες από -40⁰ C έως και +100⁰ C. 
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Για την πάκτωση των δοκών σχήματος ¨Λ¨ θα προχωρούμε σε διάνοιξη 4 οπών μήκους 60cm, 

πλάτους 40cm και βάθους 80cm, μέσα στις οποίες τοποθετούνται οι δοκοί και στην συνέχεια 

τοποθετείται τσιμέντο. Με αυτόν τον τρόπο πάκτωσης μηδενίζεται ο αριθμός εξαρτημάτων 

ευαίσθητων σε οποιαδήποτε διάβρωση καθώς και σε βανδαλισμό. Μετά την τοποθέτηση το ύψος 

των οριζόντιων δοκών σύνδεσης θα ορίζεται πλέον στα 211 cm. 

Το κάθισμα παίδων είναι θα κατασκευασμένο από φυσικό καουτσούκ (EPDM)  αντοχής, 

αντιβακτηριδιακό, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, βραδύκαυστο και υψηλής πρόσφυσης. Θα 

φέρει ειδικά σχεδιασμένο πέλμα ώστε τα περιθώρια πρόσφυσης να είναι ακόμη υψηλότερα. Θα 

είναι επίσης εξοπλισμένο με ειδικές νευρώσεις εσωτερικά ώστε να αυξάνονται οι μηχανικές αντοχές 

του. Απευθύνεται σε χρήστες από 2 ετών και θα αναρτάται στη φέρουσα κατασκευή της κούνιας 

μέσω θερμογαλβανισμένων αλυσίδων. Οι σύνδεσμοι στην κούνια αλλά και στο κάθισμα θα είναι 

άθραυστοι και χωρίς κινητά μέρη, μηδενίζεται έτσι η πιθανότητα αστοχίας υλικού ή μηχανικής 

αστοχίας. 

Το κάθισμα νηπίων θα έχει μορφή κλωβού και η επιφάνειά του αποτελείται από φύλλο αλουμινίου 

στον πυρήνα το οποίο καλύπτεται από φυσικό ελαστικό (EPDM) υψηλής αντοχής, αντιβακτηριδιακό, 

ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, βραδύκαυστο και υψηλής πρόσφυσης. Οι 6 οπές που θα 

δημιουργεί ο κλωβός είναι ειδικά μελετημένες ώστε να προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια αλλά 

να αποτρέπουν οποιονδήποτε εγκλωβισμό μέρους του σώματος. Απευθύνεται σε χρήστες από 1 

έτους και αναρτάται στη φέρουσα κατασκευή της κούνιας μέσω θερμολαβανισμένων αλυσίδων.  Οι 

σύνδεσμοι στην κούνια αλλά και στο κάθισμα θα είναι άθραυστοι και χωρίς κινητά μέρη, μηδενίζεται 

έτσι η πιθανότητα αστοχίας υλικού ή μηχανικής. 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 

τραυματισμοί κάθε είδους. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που θα χρησιμοποιείται 

θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως 

συντήρηση 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 770 x 290 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 231 cm x 211 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 251 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 140 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.400  

(Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 
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Άρθρο 5: Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο 

 

Η παρούσα περιγραφή αφορά ελατήριο παιχνίδι και συγκεκριμένα μορφής τίγρη.  
 
Το προϊόν θα απευθύνεται σε χρήστες από 2 ετών και άνω και θα συμμορφώνεται με όλες τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και θα είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει 
ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση. Μέσω της ταλάντωσης, οι χρήστες εξοικειώνονται με 
την ισορροπία, εξασκούνται και αντιλαμβάνονται την έννοια δράσης-αντίδρασης. 
Η κατασκευή θα αποτελείται από ένα πάνελ πολυαιθυλενίου το οποίο θα φέρει διακοσμητικά 
στοιχεία, χειρολαβή, ποδολαβή, εργονομικό αντιολισθητικό κάθισμα και το ελατήριο. 
Το πάνελ πολυαιθυλενίου δεν θα απαιτεί καμία απολύτως συντήρηση, θα είναι ανακυκλώσιμο και 
από ανακυκλωμένα υλικά, δεν θα ξεθωριάζει υπό την υπεριώδη ακτινοβολία και δεν θα 
υπερθερμαίνεται όπως άλλα είδη πολυαιθυλενίου. Το πάνελ θα φέρει προσαρτημένο πάνω του, 
μικρότερα πάνελ τα οποία θα επιτελούν διακοσμητικό ρόλο ,θα δίνουν τρισδιάστατη όψη και θα 
σχηματίζει την μορφή του τίγρη. Το πάχος κάθε πάνελ θα ανέρχεται στα 25 m.m.. Τέλος τα πάνελ 
θα είναι εξαιρετικά βραδύκαυστα και ανθεκτικά σε βανδαλισμούς και τον καθαρισμό με χημικά. 
Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, εργονομικά σχεδιασμένο, ενώ θα φέρει 
αντιολισθητική επένδυση όπου μέσω της επικάλυψής του με σφαιρίδια ελαστικού μικρής 
κοκκομετρικής διαμέτρου παρέχει μεγάλη πρόσφυση ακόμα και αν η επιφάνειά του είναι βρεγμένη ή 
παγωμένη. Το κάθισμα θα έχει διαστάσεις 27 x 32 c.m. και θα  είναι προσαρμοσμένο στο πάνελ 
μέσω 3 τεμαχίων βίδες inox, οι ακμές του τέλος θα είναι καμπυλωμένες για περισσότερη άνεση. Οι 
βίδες και τα παξιμάδια ασφαλείας καλύπτονται θα υποχρεωτικά από τάπες nylon (pa6) υψηλής 

πυκνότητας το οποίο δεν ξεθωριάζει και είναι άθραυστο σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως +100⁰C. 
Οι ποδολαβές και χειρολαβές θα κατασκευάζονται από nylon (pa6) και θα είναι ειδικά μελετημένες 
ώστε να αποφεύγονται οποιουδήποτε είδους τραυματισμοί. Τα δύο αυτά στοιχεία συμβάλλουν 
επίσης στην γενικότερη σταθερότητα και αρτιότητα της κατασκευής.  
Το ελατήριο θα κατασκευάζεται από ειδικό ατσάλι, κυκλικής διατομής, πάχους 18mm, το οποίο θα 
μπορεί να κυρτωθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετά τη διαδικασία συσπείρωσης, το ατσάλι 
εμποτίζεται με ψευδάργυρο και φώσφορο και καλύπτεται με βερνίκι υψηλής αντοχής σε κρούσεις 
ενώ θα προσφέρεται 5 ετής εγγύηση. Τα ελατήρια επίσης θα κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να είναι πρακτικά αδύνατος ο εγκλωβισμός δαχτύλων και άλλων άκρων. Ο τοποθέτηση με 
προεντατήρα διασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή διάρκεια ζωής του ελατηρίου και θα μηδενίζει τις 
πιθανότητες θραύσης. Το ελατήριο στο ύψος του εδάφους θα καλύπτεται από πλαστικό άθραυστο 
κάλυμμα ευνόητους λόγους ασφαλείας. Τέλος τα ελατήρια που θα χρησιμοποιούνται θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 10270-1. 
Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 
Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται θα 

είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση 

. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: ᴓ 300 c.m 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 157 cm x 27 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 105 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 40 cm 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 990 

(Ολογράφως):  ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

Άρθρο 6: Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης εως 1,5 m ή ισοδύναμο. 

Το σύστημα βάσης απορρόφησης πτώσης με επιφάνεια συνθετικού χλοοτάπητα θα είναι 

πιστοποιημένο για την απορρόφηση πτώσεων. 

 Θα είναι προκατασκευασμένο σύστημα αλληλοσυνδεόμενων πάνελ διαστάσεων 1,47 x 1,15m, 

με πάχος 24 m.m., κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυπροπυλένιο, με πυκνότητα 45g/l και με 

επιφάνεια από συνθετικό χλοοτάπητα από ίσια ίνα 5.000 Dtex από 100% πολυαιθυλένιο, με ύψος 

πέλους 22mm και συνολικού ύψους 24mm. 

Η πλήρωση του χλοοτάπητα θα γίνεται με χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,4 - 1,0mm και 

πλήρωση 26-28kg/m2. 

Θα έχει υψηλή υδατοπερατότητα, υψηλή αντίσταση σε όξινα και βασικά υγρά ενώ θα έχει και 

υψηλή αντίσταση στην ανάπτυξη βακτηριδίων. 

Το σύστημα βάσης απορρόφησης κραδασμών, απορροής και μόνωσης δεν θα διαφέρει σε 

πάχος 

σε κανένα σημείο παραπάνω από +/-1.5mm και η εγκατεστημένη επιφάνεια του συστήματος 

βάσης δεν θα αποκλίνει περισσότερο από +/- 3mm ανά 3 μέτρα ίσιας άκρης. Το ποριόν θα είναι 

υποχρεωτικά πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΝ 1177: 2018 ή άλλο ισοδύναμο. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 72 

(Ολογράφως):  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 7: Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1m ή ισοδύναμο. 

Ως επιφάνεια πτώσης για κρίσιμο ύψος <1m θα χρησιμοποιηθεί ποταμίσιο βότσαλο 

κοκκομετρίας 2-8 m.m., χωρίς σωματίδια λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 (Πίνακας 4) ή ισοδύναμου. Πέρα από τα πλεονεκτήματα του 

υλικού αυτού ως προς την φυσική απορροή των υδάτων, καθώς δεν σφραγίζεται το έδαφος από μη 

υδατοπερατά υλικά, και κυρίως ως προς την ασφάλεια και την ικανότητα απορρόφησης κρούσης, 

επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα φυσικά υλικά, ενώ επιπλέον ενισχύει το 

δημιουργικό, απρόσμενο και ελεύθερο παιχνίδι με κουβαδάκια, φτυάρια κοκ. 
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Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών παιδικής χαράς, το βότσαλο θα 

τοποθετηθεί σε βάθος 10 εκ. Στην κατώτατη στρώση του σκάμματος θα τοποθετηθεί γεωΰφασμα. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, θα πρέπει να 

έχει ελεγχθεί το μέγεθος των κόκκων του βοτσάλου με δοκιμή κοσκινίσματος σύμφωνα με τη μέθοδο 

δοκιμής ΕΝ 933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – 

Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση). Επίσης, το βότσαλο θα 

πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την απουσία σωματιδίων λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η διαμόρφωση των 

περιοχών εγκιβωτισμού σε βάθος 10-15 c.m., η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, οι 

φορτοεκφορτώσεις, η τοποθέτηση γεωϋφάσματος και η διάστρωση του υλικού στα αντίστοιχα 

σκάμματα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 289 cm x 243 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 89 cm x 43 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 81 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 49 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  (m3) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά):120  

(Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 8: Συνθετικός χλοοτάπητας ή ισοδύναμο. 

     Κάθε επιφάνεια ελεύθερη από σύστημα δαπέδου ασφαλείας, βάσεις οργάνων και άλλα θα 

καλυφθεί υποχρεωτικά με συνθετικό χλοοτάπητα τύπου non-fillament (χωρίς ανάγκη γεμίσματος με 

κόκκους SBR, EPDM ή άλλα). Το ύψος πέλους θα είναι κατ΄ ελάχιστον 17 m.m. , το νήμα θα είναι 

κατασκευασμένο από 100% πολυαιθυλένιο, ενώ το dtex του θα ανέρχεται υποχρεωτικά σε τιμή άνω 

του 14.000. Η δομή που θα παρουσιάζει θα είναι μονόκλωνη ενώ ο χρωματισμός του θα 

παρουσιάζει 2 τόνους πράσινου. Ο χλοοτάπητας θα παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά στον 

εφελκυσμό, στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα έχει υψηλή υδατοπερατότητα. Σημειώνεται ότι το 

συνολικό βάρος θα ανέρχεται σε 1.802 gr/m2  και οι κόμποι ανά m2 σε 13.640. Η κατασκευάστρια 

εταιρεία θα είναι υποχρεωτικά κάτοχος πιστοποιητικών ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 

      Πλάτος ρολών: 4.00 m ή 2.00 m 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 29 

(Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 9: Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο. 

Το μεταλλικό αντιβανδαλικό παγκάκι θα είναι υποχρεωτικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτη 

διάτρητη λαμαρίνα. Θα είναι προϊόν το οποίο θα προσδίδει άριστο οπτικό αποτέλεσμα, θα έχει 

κορυφαία αντοχή σε βανδαλισμούς κάθε είδους καθώς και σε χημικά καθαριστικά. Τα πλαϊνά 

υποστηρικτικά θα είναι από χαλυβδόφυλλο, ελάχιστου πάχους 5m.m., ρομποτικά διαμορφωμένα, 

θερμογαλβανισμένα και κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς κυρίως χώρους. Δύο φύλλα 

ανοξείδωτης λαμαρίνας, Ελβετικής προέλευσης, με διάτρηση Φ5 m.m. και γυαλισμένη, θα 

συνθέτουν την πλάτη και το κάθισμα. Το κάθισμα θα είναι εργονομικό και θα στερεώνεται σε κάθε 

πλαϊνό υποστηρικτικό μέσω 3 ανοξείδωτων κοχλιών, ενώ η πλάτη θα στερεώνεται σε κάθε πλαϊνό 

υποστηρικτικό μέσω 2 ανοξείδωτων κοχλιών. Το ολικό μήκος θα ανέρχεται σε 1920 m.m., το 

πλάτος σε 685 m.m., και το ολικό ύψος σε 800 m.m. Το ελάχιστο πάχος της χρησιμοποιούμενης 

ανοξείδωτης λαμαρίνας θα είναι 2 m.m. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: 1920 mm x 685 mm x 800 mm. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 620 

(Ολογράφως):  ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

 

Άρθρο 10: Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων. 

Ο κάδος εναπόθεσης μικρό-απορριμμάτων θα είναι κατάλληλος για ασφαλή απόρριψη ελαφρών 

απορριμμάτων περαστικών. Θα προσφέρει ευκολία και ασφάλεια στον καθαρισμό από τους 

Δημοτικούς υπαλλήλους και θα είναι ανθεκτικός και κατάλληλος για μόνιμη εγκατάσταση σε 

εξωτερικό χώρο. Η χωρητικότητά του θα ανέρχεται σε 63 lt. 

Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος υποχρεωτικά από φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 6 

m.m., θα έχει τετράγωνη διατομή 30 x 30 c.m και ύψος 72 c.m. Στις δύο πλαινές μεριές του θα 

ενισχύεται με ανοξείδωτους κοιλοδοκούς διατομής 50 x 50 m.m. οι οποίοι και θα πακτώνονται στο 

έδαφος ή σε σκυρόδεμα. Επίσης θα φέρει επένδυση από 2 δοκίδες HPL πάχους 45 m.m. σε κάθε 

μεριά φέρουσα ανοξείδωτο κοιλοδοκό.  
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Για λόγους σταθερότητας και κατασκευαστικής αρτιότητας οι ανοξείδωτοι κοιλοδοκοί πέρα από 

ηλεκτροσυγκολλημένοι στο σώμα του κάδου θα ενώνονται με αυτόν και με ανοξείδωτους κοχλίες 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: 72 cm x 30 cm x 40 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 405 

(Ολογράφως):  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 11: Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. 

Η θύρα εισόδου εξόδου θα αποτελείται από ένα ανοιγόμενο φύλλο, κατασκευαστικά όμοιο με την 

υπάρχουσα περίφραξη. Αναλόγως των διαθέσιμων σταθερών σημείων, η θύρα θα στερεώνεται. Θα 

φέρει δύο κατάλληλους ανοξείδωτους μεντεσέδες που θα είναι υπεύθυνοι για την κίνηση. Η θύρα θα 

έχει ελάχιστο άνοιγμα σε κάθε περίπτωση 1 m και θα παραδοθεί με κλειδαριά και κλειδιά. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: - 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά):      190 

(Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 12: Πίνακας πληροφόρησης. 

Ο πίνακας πληροφόρησης θα έχει ως σκοπό την ανάρτηση των κανονισμών που διέπουν τον 

εκάστοτε χώρο αναψυχής, καθώς και την αναγραφή χρήσιμων πληροφοριών και τηλεφώνων. 

Θα συντίθεται σε δύο ξύλινες, τετράγωνες δοκούς, διατομής 95 x 95 cm οι οποίες θα τοποθετούνται 

σε αντίστοιχες δοκοθήκες αλουμινίου θα την αποφυγή της απευθείας πάκτωσής τους στο έδαφος ή 

σε σκυρόδεμα. 

Σε κατάλληλο ύψος θα αναρτάται πάνελ πολυαιθυλενίου, μη τοξικό, ανακυκλωμένο και 

ανακυκλώσιμο, πάχους 29 m.m., ευδιάκριτο και με διαστάσεις 100 x 70 cm. Στο πάνελ αυτό θα 

αναρτάται η πινακίδα με τις οποιεσδήποτε πληροφορίες και κανονισμούς.  
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Στην κορυφή των τετράγωνων δοκών θα δημιουργείται δίριχτο σκέπαστρο από 4 ξύλινες δοκίδες 

μήκους 120 cm, πλάτους 10 cm και πάχους 4,5 cm, προς αποφυγή έκθεσης του πάνελ στις καιρικές 

συνθήκες. 

Όλα τα συνδετικά στοιχεία (βίδες, κοχλίες και παξιμάδια) θα είναι ανοξείδωτα ενώ θα καλύπτονται 

και με κατάλληλες τάπες ικανής διατομής και εξαιρετικής  αντοχής. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 190 x 120 x 36 c.m. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 280 

(Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Άρθρο 13: Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελούν μαζί 

με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικές και συμπληρωματικές της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 

931): «όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από 

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 

28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του 

εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της 

επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με 

τα ισχύοντα πρότυπα». 

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρμολόγησης των εξοπλισμών 

παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος επί τόπου σύμφωνα με 

τα ανωτέρω, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί 

σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 

από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόμενα της 

παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, τόσο για τους εξοπλισμούς παιδικής 

χαράς όσο και για τις επιφάνειες πτώσης. Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική 

βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για την έκδοση της βεβαίωσης 

ελέγχου ή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης 
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Τιμή ανά έλεγχο 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 250 

(Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 14: Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμφωνία των επιφανειών πτώσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι 
των επιφανειών πτώσης των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. 
Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της εγκατάστασης των επιφανειών πτώσης. 

Αναλυτικότερα: 
Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά (χυτά ελαστικά δάπεδα), θα 

πραγματοποιηθούν επί τόπου και με κατάλληλα όργανα δειγματοληπτικές μετρήσεις αναφορικά με 
τον έλεγχο του κρίσιμου ύψους πτώσης (HIC tests). 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για τους πρόσθετους ελέγχους 

 

Τιμή ανά έλεγχο 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 500 

(Ολογράφως):  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ 

 

Άρθρο 15: Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση 2 πύργων ή ισοδύναμο 

Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση αποτελούμενη από 2 κύριους πύργους και 1 βοηθητικό. 
Θα επρόκειτο για μία κατασκευή με υψηλή ποιότητα συναρμογής, σχεδιασμένη να προσφέρει 
ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και την χρήση, διασκέδαση, κοινωνικοποίηση, χαλάρωση και 
εκγύμναση. Θα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας από 2 ετών και θα πληροί όλες τις απαραίτητες 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, σχεδιασμού και ποιότητας. 

Έκαστος εκ των 2 κύριων πύργων και ο βοηθητικός θα συντίθεται σε 4 κάθετες, υποχρεωτικά 
ανοξείδωτες δοκούς, διατομής Φ60 m.m.. Ο πρώτος πύργος θα είναι προσβάσιμος μέσω κλίμακας 
4 σκαλοπατιών κατασκευασμένη από πάνελ αντιολισθητικού HPL μέσου πάχους 25 m.m.. Η 
κλίμακα θα φέρει εκατέρωθεν υποστηρικτικές δοκούς, υποχρεωτικά ανοξείδωτου μετάλλου διατομής 
Φ42 , οι οποίες θα επιτελούν ρόλο χειρολαβής και θα αναρτώνται στις κάθετες υποστηρικτικές 
δοκούς υποχρεωτικά μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου. Έκαστο χρησιμοποιούμενο πάνελ HPL 
θα είναι ανακυκλώσιμο και ανακυκλωμένο, μη τοξικό, ενώ η αντιολισθητικότητά του θα 
διασφαλίζεται μέσω της επικάλυψης της πλευράς που δέχεται τους χρήστες με σφαιρίδια ελαστικού 
μικρής κοκομετρικής διαμέτρου. Το πατάρι του πρώτου πύργου θα βρίσκεται σε ύψος 57 c.m από 
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την επιφάνεια του εδάφους, θα έχει διαστάσεις 75 x 75 c.m ενώ στην μεριά ευρισκόμενη απέναντι 
από την κλίμακα θα φέρει κάθετο διακοσμητικό πάνελ κατασκευασμένο από μη τοξικό, 
ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο HDPE στο οποίο θα βρίσκεται παιχνίδι αντιστοίχισης. Ο χρήστης 
κινούμενος προς τον δεύτερο πύργο θα οδηγείται σε γέφυρα σχοινιών μήκους 1,60 m και πλάτους 
85 c.m. H γέφυρα θα είναι κατασκευασμένη από 10 τεμάχια σχοινί τοποθετημένα κατά πλάτος και 5 
τεμάχια σχοινί τοποθετημένα κατά μήκος. Η σύνδεση μεταξύ των σχοινιών θα επιτυγχάνεται μέσω 
είτε ίσιων, είτε σφαιρικών, είτε μορφής ¨Τ¨ συνδέσμων.  Το σχοινί που θα χρησιμοποιείται θα φέρει 
48 ατσάλινες ενισχύσεις εσωτερικά, χαρακτηριστικό που προσφέρει αντοχή κάθετου φορτίου έως 
και 4500kg και μέγιστες αντοχές σε βανδαλισμούς. 

Η γέφυρα εκατέρωθεν θα φέρει οριζόντιες υποστηρικτικές δοκούς μήκους 1,60 m, υποχρεωτικά 
ανοξείδωτες, οι οποίες θα επιτελούν ρόλο χειρολαβών ενώ υποστηρικτικό ρόλο θα διατελούν και 4 
σχοινιά τοποθετημένα καθέτως. Ο πύργος που θα φιλοξενεί το δεύτερο πατάρι θα συντίθεται σε 4 
δοκούς κατασκευασμένες υποχρεωτικά από ανοξείδωτο μέταλλο και διατομής Φ60, και ύψους 1,7 
m. 

 Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, τα πατάρια και των δύο πύργων θα αναρτώνται καταρχάς 
στις κύριες δοκούς μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου και κατά δεύτερον μέσω ανοξείδωτων 
κοχλιών ικανής διατομής σε τετράγωνους σκελετούς, οριζοντίως ευρισκόμενοι, μορφής τελάρου, 
κατασκευασμένοι υποχρεωτικά από ανοξείδωτες σωλήνες διατομής Φ42. 

Ο δεύτερος πύργος θα επικοινωνεί με τον τρίτο μέσω ενός σκαλοπατιού και στην μεριά 
ευρισκόμενη απέναντι της γέφυρας σχοινιών θα φέρει λειτουργικό παιχνίδι ρολόι. Ο τρίτος πύργος 
θα φιλοξενεί την τσουλήθρα της πολυλειτουργικής σύνθεσης η οποία θα είναι υποχρεωτικά 
κατασκευασμένη από πάνελ πολυαιθυλενίου. Οποιοδήποτε άλλο υλικό χρησιμοποιούμενο στην 
επιφάνεια ολίσθησης θα κριθεί απορριπτέο. Η τσουλήθρα θα έχει μήκος 1,5 m , πλάτος 50 c. m. , 
ενώ το χρησιμοποιούμενο στην επιφάνεια ολίσθησης πολυαιθυλένιο θα εμπλουτίζεται και με 
αντιστατικό φιλμ. Η επιφάνεια ολίσθησης θα είναι πλήρως απαλλαγμένη από ρωγμές, 
κατασκευαστικές ατέλειες, κοχλίες ή οτιδήποτε άλλο δεν την καθιστά απολύτως λεία. Τα πλαϊνά 
υποστηρικτικά πάνελ της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο ελάχιστου 
πάχους 2 c.m. Η τσουλήθρα θα φέρει τούνελ εισόδου εξοπλισμένο με οριζόντια δοκό ανοξείδωτου 
μετάλλου διατομής Φ26 και διακοσμητικά πάνελ. Τέλος, σε κάθετο πάνελ πολυαιθυλενίου του 
πύργου που θα φιλοξενεί την τσουλήθρα, θα τοποθετείται μέσω αποκοπής θόλος κατασκευασμένος 
από διάφανο άθραυστο πολυκαρμπονικό, σταθεροποιημένο ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία. 

 
Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 

τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 
κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 
γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 

Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 

είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 

ενδεδειγμένος. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 
Επιφάνεια πρόσκρουσης: 740 cm x 660 cm 
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 400 cm x 404 cm 
Μέγιστο ύψος οργάνου: 298 cm 
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 90 cm 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 
απαιτούμενα εργαλεία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 26.000 
(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

 

 

Άρθρο 16: Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή ισοδύναμο 

 

Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση αποτελούμενη από 2 κύριους πύργους. Θα επρόκειτο για μία 
κατασκευή με υψηλή ποιότητα συναρμογής, σχεδιασμένη να προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον 
χρόνο και την χρήση, διασκέδαση, κοινωνικοποίηση, χαλάρωση και εκγύμναση. Θα απευθύνεται σε 
άτομα ηλικίας από 2 ετών και θα πληροί όλες τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφαλείας, σχεδιασμού και ποιότητας. 
Έκαστος εκ των 2 κύριων πύργων θα συντίθεται σε 4 κάθετες, υποχρεωτικά ανοξείδωτες δοκούς, 
διατομής Φ60 m.m.. Ο πρώτος πύργος θα είναι προσβάσιμος μέσω κλίμακας 4 σκαλοπατιών 
κατασκευασμένη από πάνελ αντιολισθητικού HPL μέσου πάχους 25 m.m.. Η κλίμακα θα φέρει 
εκατέρωθεν υποστηρικτικές δοκούς, υποχρεωτικά ανοξείδωτου μετάλλου διατομής Φ42 , οι οποίες 
θα επιτελούν ρόλο χειρολαβής και θα αναρτώνται στις κάθετες υποστηρικτικές δοκούς υποχρεωτικά 
μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου. Έκαστο χρησιμοποιούμενο πάνελ HPL θα είναι ανακυκλώσιμο 
και ανακυκλωμένο, μη τοξικό, ενώ η αντιολισθητικότητά του θα διασφαλίζεται μέσω της επικάλυψης 
της πλευράς που δέχεται τους χρήστες με σφαιρίδια ελαστικού μικρής κοκομετρικής διαμέτρου. Το 
πατάρι του πρώτου πύργου θα βρίσκεται σε ύψος 57 c.m από την επιφάνεια του εδάφους, θα έχει 
διαστάσεις 150 x 75 c.m ενώ στις μεριές ευρισκόμενες δεξιά και αριστερά από την κλίμακα θα φέρει 
κάθετα διακοσμητικά πάνελ κατασκευασμένα από μη τοξικό, ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο 
HDPE. Στο ένα εκ των δύο διακοσμητικών πάνελ θα αναρτάται μέσω αποκοπής στρόγγυλος θόλος 
κατασκευασμένος από άθραυστο και σταθεροποιημένο έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας, διάφανο 
πολυκαρμπονικό. Δίπλα από υποστηρικτικό πάνελ και εντός του χώρου παταριού θα αναρτάται 
καθέτως παιχνίδι τρίλιζα, κατασκευασμένο από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής σε θραύση και στην 
υπεριώδη ακτινοβολία. Το πρώτο πατάρι του πύργου θα καλύπτεται εξ ημισείας από δίρυχτο 
σκέπαστρο τοποθετημένο υπό γωνία σε ύψος 2,93 m, κατασκευασμένο από πάνελ HDPE 
πολυαιθυλενίου. 
Γέφυρα τοποθετημένη υπό γωνία, πλάτους 50 c.m., μήκους 1,2 m,κατασκευασμένη από 
αντιολισθητικό HPL πάχους 25 m.m. θα συνδέει το πατάρι ευρισκόμενο σε ύψος 57 c.m. με το 
πατάρι του δεύτερου πύργου ευρισκόμενο σε ύψος 90 c.m. από το έδαφος και διαστάσεων 75 x 75 
c.m.. Η γέφυρα εκατέρωθεν θα φέρει κάθετα πάνελ πολυαιθυλενίου μήκους 1 m τα οποία θα 
επιτελούν ρόλο υποστηρικτικό για τους χρήστες. Ο πύργος που θα φιλοξενεί το δεύτερο πατάρι θα 
συντίθεται σε 4 δοκούς κατασκευασμένες υποχρεωτικά από ανοξείδωτο μέταλλο και διατομής Φ60, 
και ύψους 1,7 m. 
 Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, τα πατάρια και των δύο πύργων θα αναρτώνται καταρχάς στις 
κύριες δοκούς μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου και κατά δεύτερον μέσω ανοξείδωτων κοχλιών 
ικανής διατομής σε τετράγωνους σκελετούς, οριζοντίως ευρισκόμενοι, μορφής τελάρου, 
κατασκευασμένοι υποχρεωτικά από ανοξείδωτες σωλήνες διατομής Φ42. 
Ο δεύτερος πύργος θα φιλοξενεί την τσουλήθρα της πολυλειτουργικής σύνθεσης η οποία θα είναι 
υποχρεωτικά κατασκευασμένη από πάνελ πολυαιθυλενίου. Οποιοδήποτε άλλο υλικό 
χρησιμοποιούμενο στην επιφάνεια ολίσθησης θα κριθεί απορριπτέο. Η τσουλήθρα θα έχει μήκος 1,5 
m , πλάτος 50 c. m. , ενώ το χρησιμοποιούμενο στην επιφάνεια ολίσθησης πολυαιθυλένιο θα 
εμπλουτίζεται και με αντιστατικό φιλμ. Η επιφάνεια ολίσθησης θα είναι πλήρως απαλλαγμένη από 
ρωγμές, κατασκευαστικές ατέλειες, κοχλίες ή οτιδήποτε άλλο δεν την καθιστά απολύτως λεία. Τα 
πλαϊνά υποστηρικτικά πάνελ της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο 
ελάχιστου πάχους 2 c.m. Η τσουλήθρα θα φέρει τούνελ εισόδου εξοπλισμένο με οριζόντια δοκό 
ανοξείδωτου μετάλλου διατομής Φ26 και διακοσμητικά πάνελ. 
Στην μεριά του παταριού ευρισκόμενη απέναντι από την τσουλήθρα, ο πύργος θα φέρει 
παρατηρητήριο σχήματος ημικυκλίου, ακτίνας 42 c.m. Το παρατηρητήριο θα φέρει κιγκλίδωμα-
μεταλλικό σκελετό κατασκευασμένο υποχρεωτικά από 11 καθέτως τοποθετημένες ανοξείδωτες 
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σωλήνες διατομής Φ26 , ηλεκτροσυγκολλημένες υποχρεωτικά άνωθεν και κάτωθεν σε 
κουρμπαρισμένες σε μορφή ημικυκλίου ανοξείδωτες σωλήνες διατομής Φ26. 
Στη μεριά του παταριού ευρισκόμενη απέναντι από την γέφυρα θα τοποθετείται ιστός αναρρίχησης 
αποτελούμενος από 2 υποστηρικτικά πάνελ στα οποία θα εδράζονται 3 οριζόντια σχοινιά και 1 
κάθετο. Θα δημιουργείται έτσι μια αναρριχητική σύνθεση 5 σκαλοπατιών. Η σύνδεση μεταξύ των 
σχοινιών θα επιτυγχάνεται μέσω είτε ίσιων, είτε σφαιρικών, είτε μορφής ¨Τ¨ συνδέσμων.  Το σχοινί 
που θα χρησιμοποιείται θα φέρει 48 ατσάλινες ενισχύσεις εσωτερικά, χαρακτηριστικό που 
προσφέρει αντοχή κάθετου φορτίου έως και 4500kg και μέγιστες αντοχές σε βανδαλισμούς 
Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 
Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 
κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 
γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 
Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 
είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 
ενδεδειγμένος. 
 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 
Επιφάνεια πρόσκρουσης: 620 cm x 740 cm 
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 404 cm x 346 cm 
Μέγιστο ύψος οργάνου: 293 cm 
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 90 cm 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 
εργαλεία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 21.000 
(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 17: Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο 

 

H παρούσα περιγραφή αφορά μεταλλική (εν θερμώ γαλβανισμένη) κούνια 2 θέσεων. Το 

ανωτέρω προϊόν θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω. Το προϊόν συμμορφώνεται με 

όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και είναι σχεδιασμένο ώστε να 

προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση.  

Θα εξοπλίζεται με δύο καθίσματα παίδων  

Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από : 

▪ Δύο ζεύγη μεταλλικών, εν θερμώ γαλβανισμένων σωλήνων, κυκλικής διατομής Φ76m.m. , 

σχήματος Λ. Το κάθε ζεύγος έχει απόσταση με το άλλο 2,50 m.  

▪ Μία οριζόντια σωλήνα με ρόλο υποστήριξης. 

▪ Χαλυβδόφυλλο καταλλήλως διαμορφωμένο. 

Η σύνδεση μεταξύ των οριζόντιων δοκών και των ζευγών σχήματος ¨Λ¨ θα επιτυγχάνεται μέσω 

ειδικά διαμορφωμένου χαλυβδόφυλλου, γαλβανισμένο εν θερμώ υποχρεωτικά, πάχους 4m.m. Το 

χαλυβδόφυλλο θα δημιουργεί το αντίστοιχο περιβάλλον ¨Λ¨ στο οποίο τοποθετούνται οι δοκοί οι 

οποίες στη συνέχεια θα βιδώνονται με 4 τεμάχια βίδες (έκαστη) γαλβανισμένες εν θερμώ. Οι 

οριζόντιες δοκοί συνδέονται στο χαλυβδόφυλλο μέσω τριγωνικής ηλεκτροσυγκολλημένης φλάντζας 

η οποία θα φέρει και 3 τεμάχια βίδες (γαλβανισμένες εν θερμώ) για την μεγαλύτερη δυνατή 

ασφάλεια. 
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Σε κάθε απόληξη δοκού θα ηλεκτροσυγκολλείται φλάντζα διαμέτρου 76 m.m. για την απόλυτη 

στεγανότητα και προστασία της δοκού από οποιουδήποτε είδους διάβρωση. Κάθε κεφαλή βίδας και 

παξιμάδι ασφαλείας θα καλύπτεται από nylon τάπες (ΡΑ6), οι οποίες δεν ξεθωριάζουν από την 

ηλιακή ακτινοβολία και είναι άθραυστες σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως και +100⁰C. 

Για την πάκτωση των δοκών σχήματος ¨Λ¨ θα προχωρούμε σε διάνοιξη 4 οπών μήκους 60cm, 

πλάτους 40cm και βάθους 80cm, μέσα στις οποίες τοποθετούνται οι δοκοί και στην συνέχεια 

τοποθετείται τσιμέντο. Με αυτόν τον τρόπο πάκτωσης μηδενίζεται ο αριθμός εξαρτημάτων 

ευαίσθητων σε οποιαδήποτε διάβρωση καθώς και σε βανδαλισμό. Μετά την τοποθέτηση το ύψος 

των οριζόντιων δοκών σύνδεσης θα ορίζεται πλέον στα 205cm. 

Το κάθισμα παίδων είναι θα κατασκευασμένο από φυσικό καουτσούκ (EPDM)  αντοχής, 

αντιβακτηριδιακό, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, βραδύκαυστο και υψηλής πρόσφυσης. Θα 

φέρει ειδικά σχεδιασμένο πέλμα ώστε τα περιθώρια πρόσφυσης να είναι ακόμη υψηλότερα. Θα 

είναι επίσης εξοπλισμένο με ειδικές νευρώσεις εσωτερικά ώστε να αυξάνονται οι μηχανικές αντοχές 

του. Απευθύνεται σε χρήστες από 2 ετών και θα αναρτάται στη φέρουσα κατασκευή της κούνιας 

μέσω θερμογαλβανισμένων αλυσίδων. Οι σύνδεσμοι στην κούνια αλλά και στο κάθισμα θα είναι 

άθραυστοι και χωρίς κινητά μέρη, μηδενίζεται έτσι η πιθανότητα αστοχίας υλικού ή μηχανικής 

αστοχίας. 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 

τραυματισμοί κάθε είδους. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που θα χρησιμοποιείται 

θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως 

συντήρηση 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 770 x 290 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 290 cm x 211 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 251 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 140 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.300 

(Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Άρθρο 18: Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα νηπίων ή ισοδύναμο 

H παρούσα περιγραφή αφορά μεταλλική (εν θερμώ γαλβανισμένη) κούνια 2 θέσεων. Το 
ανωτέρω προϊόν θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω. Το προϊόν 
συμμορφώνεται με όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και είναι 
σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση.  
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Θα εξοπλίζεται με δύο καθίσματα νηπίων. 
Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από : 
▪ Δύο ζεύγη μεταλλικών, εν θερμώ γαλβανισμένων σωλήνων, κυκλικής διατομής 
Φ76m.m. , σχήματος Λ. Το κάθε ζεύγος έχει απόσταση με το άλλο 2,50 m.  
▪ Μία οριζόντια σωλήνα με ρόλο υποστήριξης. 
▪ Χαλυβδόφυλλο καταλλήλως διαμορφωμένο. 

Η σύνδεση μεταξύ των οριζόντιων δοκών και των ζευγών σχήματος ¨Λ¨ θα επιτυγχάνεται μέσω 
ειδικά διαμορφωμένου χαλυβδόφυλλου, γαλβανισμένο εν θερμώ υποχρεωτικά, πάχους 4m.m. Το 
χαλυβδόφυλλο θα δημιουργεί το αντίστοιχο περιβάλλον ¨Λ¨ στο οποίο τοποθετούνται οι δοκοί οι 
οποίες στη συνέχεια θα βιδώνονται με 4 τεμάχια βίδες (έκαστη) γαλβανισμένες εν θερμώ. Οι 
οριζόντιες δοκοί συνδέονται στο χαλυβδόφυλλο μέσω τριγωνικής ηλεκτροσυγκολλημένης φλάντζας 
η οποία θα φέρει και 3 τεμάχια βίδες (γαλβανισμένες εν θερμώ) για την μεγαλύτερη δυνατή 
ασφάλεια. 
 
Σε κάθε απόληξη δοκού θα ηλεκτροσυγκολλείται φλάντζα διαμέτρου 76 m.m. για την απόλυτη 
στεγανότητα και προστασία της δοκού από οποιουδήποτε είδους διάβρωση. Κάθε κεφαλή βίδας και 
παξιμάδι ασφαλείας θα καλύπτεται από nylon τάπες (ΡΑ6), οι οποίες δεν ξεθωριάζουν από την 
ηλιακή ακτινοβολία και είναι άθραυστες σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως και +100⁰C. 
Για την πάκτωση των δοκών σχήματος ¨Λ¨ θα προχωρούμε σε διάνοιξη 4 οπών μήκους 60cm, 
πλάτους 40cm και βάθους 80cm, μέσα στις οποίες τοποθετούνται οι δοκοί και στην συνέχεια 
τοποθετείται τσιμέντο. Με αυτόν τον τρόπο πάκτωσης μηδενίζεται ο αριθμός εξαρτημάτων 
ευαίσθητων σε οποιαδήποτε διάβρωση καθώς και σε βανδαλισμό. Μετά την τοποθέτηση το ύψος 
των οριζόντιων δοκών σύνδεσης θα ορίζεται πλέον στα 211cm. 
 
Το κάθισμα νηπίων θα έχει μορφή κλωβού και η επιφάνειά του αποτελείται από φύλλο αλουμινίου 
στον πυρήνα το οποίο καλύπτεται από φυσικό ελαστικό (EPDM) υψηλής αντοχής, αντιβακτηριδιακό, 
ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, βραδύκαυστο και υψηλής πρόσφυσης. Οι 6 οπές που θα 
δημιουργεί ο κλωβός είναι ειδικά μελετημένες ώστε να προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια αλλά 
να αποτρέπουν οποιονδήποτε εγκλωβισμό μέρους του σώματος. Απευθύνεται σε χρήστες από 1 
έτους και αναρτάται στη φέρουσα κατασκευή της κούνιας μέσω θερμολαβανισμένων αλυσίδων.  Οι 
σύνδεσμοι στην κούνια αλλά και στο κάθισμα θα είναι άθραυστοι και χωρίς κινητά μέρη, μηδενίζεται 
έτσι η πιθανότητα αστοχίας υλικού ή μηχανικής 
 
Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. 
Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που θα χρησιμοποιείται 

θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως 

συντήρηση 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 770 x 290 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 290 cm x 211 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 251 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 140 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.500 

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 19: Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο 

 

Η παρούσα περιγραφή αφορά ελατήριο παιχνίδι και συγκεκριμένα μορφής μηχανή.  
 

Το προϊόν θα απευθύνεται σε χρήστες από 2 ετών και άνω και θα συμμορφώνεται με όλες τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και θα είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει 
ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση. Μέσω της ταλάντωσης, οι χρήστες εξοικειώνονται με 
την ισορροπία, εξασκούνται και αντιλαμβάνονται την έννοια δράσης-αντίδρασης. 
Η κατασκευή θα αποτελείται από ένα πάνελ πολυαιθυλενίου το οποίο θα φέρει διακοσμητικά 
στοιχεία, χειρολαβή, ποδολαβή, εργονομικό αντιολισθητικό κάθισμα και το ελατήριο. 
Το πάνελ πολυαιθυλενίου δεν θα απαιτεί καμία απολύτως συντήρηση, θα είναι ανακυκλώσιμο και 
από ανακυκλωμένα υλικά, δεν θα ξεθωριάζει υπό την υπεριώδη ακτινοβολία και δεν θα 
υπερθερμαίνεται όπως άλλα είδη πολυαιθυλενίου. Το πάνελ θα φέρει προσαρτημένο πάνω του, 
μικρότερα πάνελ τα οποία θα επιτελούν διακοσμητικό ρόλο ,θα δίνουν τρισδιάστατη όψη και θα 
σχηματίζει την μορφή του τίγρη. Το πάχος κάθε πάνελ θα ανέρχεται στα 25 m.m.. Τέλος τα πάνελ 
θα είναι εξαιρετικά βραδύκαυστα και ανθεκτικά σε βανδαλισμούς και τον καθαρισμό με χημικά. 
Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, εργονομικά σχεδιασμένο, ενώ θα φέρει 
αντιολισθητική επένδυση όπου μέσω της επικάλυψής του με σφαιρίδια ελαστικού μικρής 
κοκκομετρικής διαμέτρου παρέχει μεγάλη πρόσφυση ακόμα και αν η επιφάνειά του είναι βρεγμένη ή 
παγωμένη. Το κάθισμα θα έχει διαστάσεις 27 x 32 c.m. και θα  είναι προσαρμοσμένο στο πάνελ 
μέσω 3 τεμαχίων βίδες inox, οι ακμές του τέλος θα είναι καμπυλωμένες για περισσότερη άνεση. Οι 
βίδες και τα παξιμάδια ασφαλείας καλύπτονται θα υποχρεωτικά από τάπες nylon (pa6) υψηλής 

πυκνότητας το οποίο δεν ξεθωριάζει και είναι άθραυστο σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως +100⁰C. 
Οι ποδολαβές και χειρολαβές θα κατασκευάζονται από nylon (pa6) και θα είναι ειδικά μελετημένες 
ώστε να αποφεύγονται οποιουδήποτε είδους τραυματισμοί. Τα δύο αυτά στοιχεία συμβάλλουν 
επίσης στην γενικότερη σταθερότητα και αρτιότητα της κατασκευής.  
Το ελατήριο θα κατασκευάζεται από ειδικό ατσάλι, κυκλικής διατομής, πάχους 18mm, το οποίο θα 
μπορεί να κυρτωθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετά τη διαδικασία συσπείρωσης, το ατσάλι 
εμποτίζεται με ψευδάργυρο και φώσφορο και καλύπτεται με βερνίκι υψηλής αντοχής σε κρούσεις 
ενώ θα προσφέρεται 5 ετής εγγύηση. Τα ελατήρια επίσης θα κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να είναι πρακτικά αδύνατος ο εγκλωβισμός δαχτύλων και άλλων άκρων. Ο τοποθέτηση με 
προεντατήρα διασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή διάρκεια ζωής του ελατηρίου και θα μηδενίζει τις 
πιθανότητες θραύσης. Το ελατήριο στο ύψος του εδάφους θα καλύπτεται από πλαστικό άθραυστο 
κάλυμμα ευνόητους λόγους ασφαλείας. Τέλος τα ελατήρια που θα χρησιμοποιούνται θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 10270-1. 
Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 
Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται θα 

είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση 

. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: ᴓ 300 c.m 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 157 cm x 27 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 105 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 40 cm 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, τα απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 990 

(Ολογράφως):  ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 20: Μεταλλική θερμογαλβανισμένη τραμπάλα ή ισοδύναμο. 

 Η μεταλλική, θερμογαλβανισμένη τραμπάλα θα είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο να προσφέρει 

διασκέδαση, κοινωνικοποίηση σε μικρές ομάδες και θα εξοικειώνει τους χρήστες με την έννοια της 

δράσης-αντίδρασης. Θα πληροί όλες τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και ασφάλειας των 

Ευρωπαϊκών προτύπων. 

Η κύρια μεταλλική θερμογαλβανισμένη δοκός στην οποία θα αναρτώνται και τα καθίσματα θα 

έχει διατομή 100 x 100 m.m.και θα έχει μήκος 3 m. Στο απόλυτο κέντρο της και στην μεριά του 

εδάφους θα προσαρτάται μέσω 4 ανοξείδωτων κοχλιών ειδική φλάντζα η οποία θα φιλοξενεί τον 

ένσφαιρο μεταλλικό τριβέα κλειστού τύπου που θα είναι υπεύθυνος για την παλινδρομική κίνηση. Ο 

ένσφαιρός μεταλλικός τριβέας θα είναι τύπου ¨διπλό ωμέγα¨ και το έδρανό του θα τοποθετείται σε 

κάθετο μεταλλικό και θερμογαλβανισμένο τεμάχιο το οποίο θα εδράζεται στο έδαφος. 

Τα καθίσματα των χρηστών θα αναρτώνται στην δοκό μέσω ανοξείδωτων κοχλιών, θα είναι 

κατασκευασμένα από πάνελ πολυαιθυλενίου μη τοξικό, ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο, πάχους 

25 m.m. ενώ ο σχεδιασμός τους θα είναι πλήρως εργονομικός. 

Έμπροσθεν κάθε καθίσματος θα ηλεκτροσυγκολλάται στρόγγυλη  χειρολαβή εξωτερικής 

διατομής 32 c.m., θερμογαλαβνισμένη υποχρεωτικά, από σωλήνα διατομής Φ26 m.m.  

Στο έδαφος και στα σημεία των καθισμάτων θα τοποθετούνται μασίφ λαστιχένια μπλοκ διακοπής 

κίνησης ώστε κατά την παλινδρομική κίνηση και αν αυτή γίνει με υψηλή κάθετη δύναμη, να υπάρχει 

επαρκής απόσβεση και να μηδενίζονται οι πιθανότητες τραυματισμών. 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 
κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 
γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 

Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 

είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 

ενδεδειγμένος. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 600 cm x 230 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 300 cm x 35 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 110 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 100 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 
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ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.400 

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 21: Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης εως 1,5 m ή ισοδύναμο. 

Το σύστημα βάσης απορρόφησης πτώσης με επιφάνεια συνθετικού χλοοτάπητα θα είναι 

πιστοποιημένο για την απορρόφηση πτώσεων. 

 Θα είναι προκατασκευασμένο σύστημα αλληλοσυνδεόμενων πάνελ διαστάσεων 1,47 x 1,15m, 

με πάχος 24 m.m., κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυπροπυλένιο, με πυκνότητα 45g/l και με 

επιφάνεια από συνθετικό χλοοτάπητα από ίσια ίνα 5.000 Dtex από 100% πολυαιθυλένιο, με ύψος 

πέλους 22mm και συνολικού ύψους 24mm. 

Η πλήρωση του χλοοτάπητα θα γίνεται με χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,4 - 1,0mm και 

πλήρωση 26-28kg/m2. 

Θα έχει υψηλή υδατοπερατότητα, υψηλή αντίσταση σε όξινα και βασικά υγρά ενώ θα έχει και 

υψηλή αντίσταση στην ανάπτυξη βακτηριδίων. 

Το σύστημα βάσης απορρόφησης κραδασμών, απορροής και μόνωσης δεν θα διαφέρει σε 

πάχος 

σε κανένα σημείο παραπάνω από +/-1.5mm και η εγκατεστημένη επιφάνεια του συστήματος 

βάσης δεν θα αποκλίνει περισσότερο από +/- 3mm ανά 3 μέτρα ίσιας άκρης. Το ποριόν θα είναι 

υποχρεωτικά πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΝ 1177: 2018 ή άλλο ισοδύναμο. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 72 

(Ολογράφως):  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 

 

 

 

Άρθρο 22: Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1m ή ισοδύναμο. 

Ως επιφάνεια πτώσης για κρίσιμο ύψος <1m θα χρησιμοποιηθεί ποταμίσιο βότσαλο 

κοκκομετρίας 2-8 m.m., χωρίς σωματίδια λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 (Πίνακας 4) ή ισοδύναμου. Πέρα από τα πλεονεκτήματα του 

υλικού αυτού ως προς την φυσική απορροή των υδάτων, καθώς δεν σφραγίζεται το έδαφος από μη 

υδατοπερατά υλικά, και κυρίως ως προς την ασφάλεια και την ικανότητα απορρόφησης κρούσης, 

επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα φυσικά υλικά, ενώ επιπλέον ενισχύει το 

δημιουργικό, απρόσμενο και ελεύθερο παιχνίδι με κουβαδάκια, φτυάρια κοκ. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών παιδικής χαράς, το βότσαλο θα 

τοποθετηθεί σε βάθος 10 εκ. Στην κατώτατη στρώση του σκάμματος θα τοποθετηθεί γεωΰφασμα. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, θα πρέπει να 

έχει ελεγχθεί το μέγεθος των κόκκων του βοτσάλου με δοκιμή κοσκινίσματος σύμφωνα με τη μέθοδο 
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δοκιμής ΕΝ 933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – 

Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση). Επίσης, το βότσαλο θα 

πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την απουσία σωματιδίων λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η διαμόρφωση των 

περιοχών εγκιβωτισμού σε βάθος 10-15 c.m., η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, οι 

φορτοεκφορτώσεις, η τοποθέτηση γεωϋφάσματος και η διάστρωση του υλικού στα αντίστοιχα 

σκάμματα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 289 cm x 243 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 89 cm x 43 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 81 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 49 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  (m3) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 120 

(Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 23: Συνθετικός χλοοτάπητας ή ισοδύναμο. 

     Κάθε επιφάνεια ελεύθερη από σύστημα δαπέδου ασφαλείας, βάσεις οργάνων και άλλα θα 

καλυφθεί υποχρεωτικά με συνθετικό χλοοτάπητα τύπου non-fillament (χωρίς ανάγκη γεμίσματος με 

κόκκους SBR, EPDM ή άλλα). Το ύψος πέλους θα είναι κατ΄ ελάχιστον 17 m.m. , το νήμα θα είναι 

κατασκευασμένο από 100% πολυαιθυλένιο, ενώ το dtex του θα ανέρχεται υποχρεωτικά σε τιμή άνω 

του 14.000. Η δομή που θα παρουσιάζει θα είναι μονόκλωνη ενώ ο χρωματισμός του θα 

παρουσιάζει 2 τόνους πράσινου. Ο χλοοτάπητας θα παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά στον 

εφελκυσμό, στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα έχει υψηλή υδατοπερατότητα. Σημειώνεται ότι το 

συνολικό βάρος θα ανέρχεται σε 1.802 gr/m2  και οι κόμποι ανά m2 σε 13.640. Η κατασκευάστρια 

εταιρεία θα είναι υποχρεωτικά κάτοχος πιστοποιητικών ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 

      Πλάτος ρολών: 4.00 m ή 2.00 m 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 29 

(Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ 
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Άρθρο 24: Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο. 

 

Το μεταλλικό αντιβανδαλικό παγκάκι θα είναι υποχρεωτικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτη 

διάτρητη λαμαρίνα. Θα είναι προϊόν το οποίο θα προσδίδει άριστο οπτικό αποτέλεσμα, θα έχει 

κορυφαία αντοχή σε βανδαλισμούς κάθε είδους καθώς και σε χημικά καθαριστικά. Τα πλαϊνά 

υποστηρικτικά θα είναι από χαλυβδόφυλλο, ελάχιστου πάχους 5m.m., ρομποτικά διαμορφωμένα, 

θερμογαλβανισμένα και κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς κυρίως χώρους. Δύο φύλλα 

ανοξείδωτης λαμαρίνας, Ελβετικής προέλευσης, με διάτρηση Φ5 m.m. και γυαλισμένη, θα 

συνθέτουν την πλάτη και το κάθισμα. Το κάθισμα θα είναι εργονομικό και θα στερεώνεται σε κάθε 

πλαϊνό υποστηρικτικό μέσω 3 ανοξείδωτων κοχλιών, ενώ η πλάτη θα στερεώνεται σε κάθε πλαϊνό 

υποστηρικτικό μέσω 2 ανοξείδωτων κοχλιών. Το ολικό μήκος θα ανέρχεται σε 1920 m.m., το 

πλάτος σε 685 m.m., και το ολικό ύψος σε 800 m.m. Το ελάχιστο πάχος της χρησιμοποιούμενης 

ανοξείδωτης λαμαρίνας θα είναι 2 m.m. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: 1920 mm x 685 mm x 800 mm. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 620 

(Ολογράφως):  ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 25: Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων. 

Ο κάδος εναπόθεσης μικρό-απορριμμάτων θα είναι κατάλληλος για ασφαλή απόρριψη ελαφρών 

απορριμμάτων περαστικών. Θα προσφέρει ευκολία και ασφάλεια στον καθαρισμό από τους 

Δημοτικούς υπαλλήλους και θα είναι ανθεκτικός και κατάλληλος για μόνιμη εγκατάσταση σε 

εξωτερικό χώρο. Η χωρητικότητά του θα ανέρχεται σε 63 lt. 

Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος υποχρεωτικά από φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 6 

m.m., θα έχει τετράγωνη διατομή 30 x 30 c.m και ύψος 72 c.m. Στις δύο πλαινές μεριές του θα 

ενισχύεται με ανοξείδωτους κοιλοδοκούς διατομής 50 x 50 m.m. οι οποίοι και θα πακτώνονται στο 

έδαφος ή σε σκυρόδεμα. Επίσης θα φέρει επένδυση από 2 δοκίδες HPL πάχους 45 m.m. σε κάθε 

μεριά φέρουσα ανοξείδωτο κοιλοδοκό.  

Για λόγους σταθερότητας και κατασκευαστικής αρτιότητας οι ανοξείδωτοι κοιλοδοκοί πέρα από 

ηλεκτροσυγκολλημένοι στο σώμα του κάδου θα ενώνονται με αυτόν και με ανοξείδωτους κοχλίες 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: 72 cm x 30 cm x 40 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 405 

(Ολογράφως):  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

                                                                                                                                                                      

Άρθρο 26: Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. 

Η θύρα εισόδου εξόδου θα αποτελείται από ένα ανοιγόμενο φύλλο, κατασκευαστικά όμοιο με την 

υπάρχουσα περίφραξη. Αναλόγως των διαθέσιμων σταθερών σημείων, η θύρα θα στερεώνεται. Θα 

φέρει δύο κατάλληλους ανοξείδωτους μεντεσέδες που θα είναι υπεύθυνοι για την κίνηση. Η θύρα θα 

έχει ελάχιστο άνοιγμα σε κάθε περίπτωση 1 m και θα παραδοθεί με κλειδαριά και κλειδιά. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: - 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 190 

(Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 27: Πίνακας πληροφόρησης. 

Ο πίνακας πληροφόρησης θα έχει ως σκοπό την ανάρτηση των κανονισμών που διέπουν τον 

εκάστοτε χώρο αναψυχής, καθώς και την αναγραφή χρήσιμων πληροφοριών και τηλεφώνων. 

Θα συντίθεται σε δύο ξύλινες, τετράγωνες δοκούς, διατομής 95 x 95 cm οι οποίες θα τοποθετούνται 

σε αντίστοιχες δοκοθήκες αλουμινίου θα την αποφυγή της απευθείας πάκτωσής τους στο έδαφος ή 

σε σκυρόδεμα. 

Σε κατάλληλο ύψος θα αναρτάται πάνελ πολυαιθυλενίου, μη τοξικό, ανακυκλωμένο και 

ανακυκλώσιμο, πάχους 29 m.m., ευδιάκριτο και με διαστάσεις 100 x 70 cm. Στο πάνελ αυτό θα 

αναρτάται η πινακίδα με τις οποιεσδήποτε πληροφορίες και κανονισμούς.  

Στην κορυφή των τετράγωνων δοκών θα δημιουργείται δίριχτο σκέπαστρο από 4 ξύλινες δοκίδες 

μήκους 120 cm, πλάτους 10 cm και πάχους 4,5 cm, προς αποφυγή έκθεσης του πάνελ στις καιρικές 

συνθήκες. 

Όλα τα συνδετικά στοιχεία (βίδες, κοχλίες και παξιμάδια) θα είναι ανοξείδωτα ενώ θα καλύπτονται 

και με κατάλληλες τάπες ικανής διατομής και εξαιρετικής  αντοχής. 
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Ενδεικτικές διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 190 x 120 x 36 c.m. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 280 

(Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 28: Φωτιστικό σώμα LED με ιστό. 

Φωτιστικό σώμα LED συνολικής ισχύος έως 50W, μεταλλικός ιστός ύψους περίπου 4,00m 

κυκλικής διατομής Φ100mm και κορυφή με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm, από  

γαλβανισμένο χάλυβα και πολυεστερική βαφή, σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI EN 40 ή 

ισοδύναμους, σε χρώμα graphite ή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, με πλάκα έδρασης και 

θυρίδα επισκέψεως με καπάκι και αγκύρια μήκους 400mm. 

Το σώμα του φωτιστικού θα έχει σχήμα ανεστραμμένου κώνου, θα είναι κατασκευασμένο από 

αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης 

διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία και σε 

χρώμα anthracite grey ή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας ώστε να ταιριάζει με τον ιστό.  

Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής 

περίπου ίση με Ø60mm και θα φέρει κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) από επίπεδο 

διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή.  

Το φωτιστικό δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη), ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

φαινόμενα βανδαλισμού και η κατανομή φωτισμού να είναι ευρείας δέσμης συμμετρική και στους 

δύο άξονες. 

Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης και θα 

φέρει πολλαπλά LEDs με ανακλαστήρα (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό με μεταλλική 

επίστρωση υψηλής απόδοσης και ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας, έτσι 

ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται 

αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού.  

Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από τις 

διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα/τάσεις αιχμής και διατάξεις που 

επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν 

να λειτουργούν.  

Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 

50W, ενώ ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90lm/W.  

Η συνολική τελική φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 4500lm. 

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000h σύμφωνα με το 
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πρότυπο LM80 ή ισοδύναμο ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 80.000 ωρών 

λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 80% της αρχικής.  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται 

βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει προστασία 

μόνωσης classe ΙΙ, ενώ Θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων 

(συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη αντιβανδαλιστικής προστασίας 

με αντοχή σε κρούση τουλάχιστον ΙΚ08.  

Το φωτιστικό θα φέρει: 

 δήλωση συμμόρφωσης CE,  

 πιστοποιητικό με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 

(photobiological compatibility) ή ισοδύναμο και  

 πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ENEC ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο 

εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 

(luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting), ή 

άλλα ισοδύναμο. 

Επίσης, το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 

9001:2008 ή νεότερο. Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών από τον κατασκευαστή του φωτιστικού. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά ή όποια άλλα απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία, μαζί με το επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο  του φωτιστικού και το επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο 

του χρησιμοποιούμενου Driver, με πλήρη τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να προσκομισθούν. 

Ο μεταλλικός ιστός θα έχει ύψος περίπου 4,00μ. Στο κάτω μέρος του ιστού και σε ύψος 1000 mm 

από το έδαφος θα βρίσκεται η θυρίδα επίσκεψης, η οποία θα έχει διαστάσεις περίπου 45x185mm, 

για την σχετικά άνετη εργασία του ηλεκτροτεχνίτη που θα προβαίνει στις συνδέσεις των καλωδίων ή 

στην συντήρηση των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού. Η θυρίδα θα κλείνει με κλειδί ασφαλείας. 

Η διάμετρος του ιστού θα είναι 100mm και κορυφή με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm. 

Στη βάση του ιστού θα είναι προσαρμοσμένη η πλάκα έδρασης, διαστάσεων περίπου Φ320mm, 

με 4 οπές διέλευσης των αγκυρίων σε άξονες κέντρων 250x250mm. Η συγκόλληση του ελάσματος 

της πλάκας έδρασης με το έλασμα του σώματος του ιστού θα είναι βαθιάς έκχυσης με σύντηξη των 

μετάλλων. Σε ειδικά προετοιμασμένη υποδοχή του κορμού του ιστού συνδέεται ο αγωγός γείωσης 

της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, ενώ στη βάση του ιστού από σκυρόδεμα διαστάσεων 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή του ιστού, θα τοποθετηθούν αγκύρια μήκους περίπου 400mm. 

Θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας CE, το οποίο και θα πρέπει να προσκομισθεί. 

Η βιομηχανία κατασκευής των ιστών πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο 

τόσο για την κατασκευή του μεταλλικού μέρους όσο και για το γαλβάνισμα και την ηλεκτροστατική 

βαφή του ιστού. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση ενός φωτιστικού επί ιστού 

ύψους 4,00m, διατομής Φ100mm και κορυφή με απόληξη διατομής Ø60mm και η βάση από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.350 

(Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
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Άρθρο 29: Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης. 

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελούν μαζί 

με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικές και συμπληρωματικές της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 

931): «όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από 

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 

28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του 

εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της 

επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με 

τα ισχύοντα πρότυπα». 

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρμολόγησης των εξοπλισμών 

παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος επί τόπου σύμφωνα με 

τα ανωτέρω, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί 

σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 

από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόμενα της 

παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, τόσο για τους εξοπλισμούς παιδικής 

χαράς όσο και για τις επιφάνειες πτώσης. Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική 

βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για την έκδοση της βεβαίωσης 

ελέγχου ή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης 

Τιμή ανά έλεγχο 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 250 

(Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 30: Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης 

 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμφωνία των επιφανειών πτώσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι 
των επιφανειών πτώσης των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. 
Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της εγκατάστασης των επιφανειών πτώσης. 

Αναλυτικότερα: 
Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά (χυτά ελαστικά δάπεδα), θα 

πραγματοποιηθούν επί τόπου και με κατάλληλα όργανα δειγματοληπτικές μετρήσεις αναφορικά με 
τον έλεγχο του κρίσιμου ύψους πτώσης (HIC tests). 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για τους πρόσθετους ελέγχους 

 

Τιμή ανά έλεγχο 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 500 

(Ολογράφως):  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
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ΤΜΗΜΑ 3-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Άρθρο 31: Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή ισοδύναμο. 

    

 Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση αποτελούμενη από 2 κύριους πύργους. Θα επρόκειτο για 

μία κατασκευή με υψηλή ποιότητα συναρμογής, σχεδιασμένη να προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον 

χρόνο και την χρήση, διασκέδαση, κοινωνικοποίηση, χαλάρωση και εκγύμναση. Θα απευθύνεται σε 

άτομα ηλικίας από 2 ετών και θα πληροί όλες τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ασφαλείας, σχεδιασμού και ποιότητας. 

Έκαστος εκ των 2 κύριων πύργων θα συντίθεται σε 4 κάθετες, υποχρεωτικά ανοξείδωτες 

δοκούς, διατομής Φ60 m.m.. Ο πρώτος πύργος θα είναι προσβάσιμος μέσω κλίμακας 4 

σκαλοπατιών κατασκευασμένη από πάνελ αντιολισθητικού HPL μέσου πάχους 25 m.m.. Η κλίμακα 

θα φέρει εκατέρωθεν υποστηρικτικές δοκούς, υποχρεωτικά ανοξείδωτου μετάλλου διατομής Φ42 , οι 

οποίες θα επιτελούν ρόλο χειρολαβής και θα αναρτώνται στις κάθετες υποστηρικτικές δοκούς 

υποχρεωτικά μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου. Έκαστο χρησιμοποιούμενο πάνελ HPL θα είναι 

ανακυκλώσιμο και ανακυκλωμένο, μη τοξικό, ενώ η αντιολισθητικότητά του θα διασφαλίζεται μέσω 

της επικάλυψης της πλευράς που δέχεται τους χρήστες με σφαιρίδια ελαστικού μικρής κοκομετρικής 

διαμέτρου. Το πατάρι του πρώτου πύργου θα βρίσκεται σε ύψος 57 c.m από την επιφάνεια του 

εδάφους, θα έχει διαστάσεις 150 x 75 c.m ενώ στις μεριές ευρισκόμενες δεξιά και αριστερά από την 

κλίμακα θα φέρει κάθετα διακοσμητικά πάνελ κατασκευασμένα από μη τοξικό, ανακυκλωμένο και 

ανακυκλώσιμο HDPE. Στο ένα εκ των δύο διακοσμητικών πάνελ θα αναρτάται μέσω αποκοπής 

στρόγγυλος θόλος κατασκευασμένος από άθραυστο και σταθεροποιημένο έναντι της ηλιακής 

ακτινοβολίας, διάφανο πολυκαρμπονικό. Δίπλα από υποστηρικτικό πάνελ και εντός του χώρου 

παταριού θα αναρτάται καθέτως παιχνίδι τρίλιζα, κατασκευασμένο από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής 

σε θραύση και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το πρώτο πατάρι του πύργου θα καλύπτεται εξ ημισείας 

από δίρυχτο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό γωνία σε ύψος 2,93 m, κατασκευασμένο από πάνελ 

HDPE πολυαιθυλενίου. 

Γέφυρα τοποθετημένη υπό γωνία, πλάτους 50 c.m., μήκους 1,2 m,κατασκευασμένη από 

αντιολισθητικό HPL πάχους 25 m.m. θα συνδέει το πατάρι ευρισκόμενο σε ύψος 57 c.m. με το 

πατάρι του δεύτερου πύργου ευρισκόμενο σε ύψος 90 c.m. από το έδαφος και διαστάσεων 75 x 75 

c.m.. Η γέφυρα εκατέρωθεν θα φέρει κάθετα πάνελ πολυαιθυλενίου μήκους 1 m τα οποία θα 

επιτελούν ρόλο υποστηρικτικό για τους χρήστες. Ο πύργος που θα φιλοξενεί το δεύτερο πατάρι θα 

συντίθεται σε 4 δοκούς κατασκευασμένες υποχρεωτικά από ανοξείδωτο μέταλλο και διατομής Φ60, 

και ύψους 1,7 m. 

 Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, τα πατάρια και των δύο πύργων θα αναρτώνται καταρχάς 

στις κύριες δοκούς μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου και κατά δεύτερον μέσω ανοξείδωτων 

κοχλιών ικανής διατομής σε τετράγωνους σκελετούς, οριζοντίως ευρισκόμενοι, μορφής τελάρου, 

κατασκευασμένοι υποχρεωτικά από ανοξείδωτες σωλήνες διατομής Φ42. 

Ο δεύτερος πύργος θα φιλοξενεί την τσουλήθρα της πολυλειτουργικής σύνθεσης η οποία θα είναι 

υποχρεωτικά κατασκευασμένη από πάνελ πολυαιθυλενίου. Οποιοδήποτε άλλο υλικό 

χρησιμοποιούμενο στην επιφάνεια ολίσθησης θα κριθεί απορριπτέο. Η τσουλήθρα θα έχει μήκος 1,5 

m , πλάτος 50 c. m. , ενώ το χρησιμοποιούμενο στην επιφάνεια ολίσθησης πολυαιθυλένιο θα 

εμπλουτίζεται και με αντιστατικό φιλμ. Η επιφάνεια ολίσθησης θα είναι πλήρως απαλλαγμένη από 

ρωγμές, κατασκευαστικές ατέλειες, κοχλίες ή οτιδήποτε άλλο δεν την καθιστά απολύτως λεία. Τα 

πλαϊνά υποστηρικτικά πάνελ της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο 

ελάχιστου πάχους 2 c.m. Η τσουλήθρα θα φέρει τούνελ εισόδου εξοπλισμένο με οριζόντια δοκό 

ανοξείδωτου μετάλλου διατομής Φ26 και διακοσμητικά πάνελ. 



45 
 

Στην μεριά του παταριού ευρισκόμενη απέναντι από την τσουλήθρα, ο πύργος θα φέρει 

παρατηρητήριο σχήματος ημικυκλίου, ακτίνας 42 c.m. Το παρατηρητήριο θα φέρει κιγκλίδωμα-

μεταλλικό σκελετό κατασκευασμένο υποχρεωτικά από 11 καθέτως τοποθετημένες ανοξείδωτες 

σωλήνες διατομής Φ26 , ηλεκτροσυγκολλημένες υποχρεωτικά άνωθεν και κάτωθεν σε 

κουρμπαρισμένες σε μορφή ημικυκλίου ανοξείδωτες σωλήνες διατομής Φ26. 

Στη μεριά του παταριού ευρισκόμενη απέναντι από την γέφυρα θα τοποθετείται ιστός 

αναρρίχησης αποτελούμενος από 2 υποστηρικτικά πάνελ στα οποία θα εδράζονται 3 οριζόντια 

σχοινιά και 1 κάθετο. Θα δημιουργείται έτσι μια αναρριχητική σύνθεση 5 σκαλοπατιών. Η σύνδεση 

μεταξύ των σχοινιών θα επιτυγχάνεται μέσω είτε ίσιων, είτε σφαιρικών, είτε μορφής ¨Τ¨ συνδέσμων.  

Το σχοινί που θα χρησιμοποιείται θα φέρει 48 ατσάλινες ενισχύσεις εσωτερικά, χαρακτηριστικό που 

προσφέρει αντοχή κάθετου φορτίου έως και 4500kg και μέγιστες αντοχές σε βανδαλισμούς 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 

τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 

και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 

μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 

γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 

Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 

είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 

ενδεδειγμένος. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 620 cm x 740 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 404 cm x 346 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 293 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 90 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 21.ΟΟΟ 

(Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

 

     

 

Άρθρο 32: Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα νηπίων ή ισοδύναμο 

H παρούσα περιγραφή αφορά μεταλλική (εν θερμώ γαλβανισμένη) κούνια 2 θέσεων. Το 
ανωτέρω προϊόν θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω. Το προϊόν 
συμμορφώνεται με όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και είναι 
σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση.  
Θα εξοπλίζεται με δύο καθίσματα νηπίων. 
Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από : 
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▪ Δύο ζεύγη μεταλλικών, εν θερμώ γαλβανισμένων σωλήνων, κυκλικής διατομής 
Φ76m.m. , σχήματος Λ. Το κάθε ζεύγος έχει απόσταση με το άλλο 2,50 m.  
▪ Μία οριζόντια σωλήνα με ρόλο υποστήριξης. 
▪ Χαλυβδόφυλλο καταλλήλως διαμορφωμένο. 

Η σύνδεση μεταξύ των οριζόντιων δοκών και των ζευγών σχήματος ¨Λ¨ θα επιτυγχάνεται μέσω 
ειδικά διαμορφωμένου χαλυβδόφυλλου, γαλβανισμένο εν θερμώ υποχρεωτικά, πάχους 4m.m. Το 
χαλυβδόφυλλο θα δημιουργεί το αντίστοιχο περιβάλλον ¨Λ¨ στο οποίο τοποθετούνται οι δοκοί οι 
οποίες στη συνέχεια θα βιδώνονται με 4 τεμάχια βίδες (έκαστη) γαλβανισμένες εν θερμώ. Οι 
οριζόντιες δοκοί συνδέονται στο χαλυβδόφυλλο μέσω τριγωνικής ηλεκτροσυγκολλημένης φλάντζας 
η οποία θα φέρει και 3 τεμάχια βίδες (γαλβανισμένες εν θερμώ) για την μεγαλύτερη δυνατή 
ασφάλεια. 
 
Σε κάθε απόληξη δοκού θα ηλεκτροσυγκολλείται φλάντζα διαμέτρου 76 m.m. για την απόλυτη 
στεγανότητα και προστασία της δοκού από οποιουδήποτε είδους διάβρωση. Κάθε κεφαλή βίδας και 
παξιμάδι ασφαλείας θα καλύπτεται από nylon τάπες (ΡΑ6), οι οποίες δεν ξεθωριάζουν από την 
ηλιακή ακτινοβολία και είναι άθραυστες σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως και +100⁰C. 
Για την πάκτωση των δοκών σχήματος ¨Λ¨ θα προχωρούμε σε διάνοιξη 4 οπών μήκους 60cm, 
πλάτους 40cm και βάθους 80cm, μέσα στις οποίες τοποθετούνται οι δοκοί και στην συνέχεια 
τοποθετείται τσιμέντο. Με αυτόν τον τρόπο πάκτωσης μηδενίζεται ο αριθμός εξαρτημάτων 
ευαίσθητων σε οποιαδήποτε διάβρωση καθώς και σε βανδαλισμό. Μετά την τοποθέτηση το ύψος 
των οριζόντιων δοκών σύνδεσης θα ορίζεται πλέον στα 211cm. 
 
Το κάθισμα νηπίων θα έχει μορφή κλωβού και η επιφάνειά του αποτελείται από φύλλο αλουμινίου 
στον πυρήνα το οποίο καλύπτεται από φυσικό ελαστικό (EPDM) υψηλής αντοχής, αντιβακτηριδιακό, 
ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, βραδύκαυστο και υψηλής πρόσφυσης. Οι 6 οπές που θα 
δημιουργεί ο κλωβός είναι ειδικά μελετημένες ώστε να προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια αλλά 
να αποτρέπουν οποιονδήποτε εγκλωβισμό μέρους του σώματος. Απευθύνεται σε χρήστες από 1 
έτους και αναρτάται στη φέρουσα κατασκευή της κούνιας μέσω θερμολαβανισμένων αλυσίδων.  Οι 
σύνδεσμοι στην κούνια αλλά και στο κάθισμα θα είναι άθραυστοι και χωρίς κινητά μέρη, μηδενίζεται 
έτσι η πιθανότητα αστοχίας υλικού ή μηχανικής 
 
Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. 
Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που θα χρησιμοποιείται 

θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως 

συντήρηση 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 770 x 290 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 290 cm x 211 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 251 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 140 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.500 
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(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

Άρθρο 33: Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο 

 

H παρούσα περιγραφή αφορά μεταλλική (εν θερμώ γαλβανισμένη) κούνια 2 θέσεων. Το 

ανωτέρω προϊόν θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω. Το προϊόν συμμορφώνεται με 

όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και είναι σχεδιασμένο ώστε να 

προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση.  

Θα εξοπλίζεται με δύο καθίσματα παίδων  

Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από : 

▪ Δύο ζεύγη μεταλλικών, εν θερμώ γαλβανισμένων σωλήνων, κυκλικής διατομής Φ76m.m. , 

σχήματος Λ. Το κάθε ζεύγος έχει απόσταση με το άλλο 2,50 m.  

▪ Μία οριζόντια σωλήνα με ρόλο υποστήριξης. 

▪ Χαλυβδόφυλλο καταλλήλως διαμορφωμένο. 

Η σύνδεση μεταξύ των οριζόντιων δοκών και των ζευγών σχήματος ¨Λ¨ θα επιτυγχάνεται μέσω 

ειδικά διαμορφωμένου χαλυβδόφυλλου, γαλβανισμένο εν θερμώ υποχρεωτικά, πάχους 4m.m. Το 

χαλυβδόφυλλο θα δημιουργεί το αντίστοιχο περιβάλλον ¨Λ¨ στο οποίο τοποθετούνται οι δοκοί οι 

οποίες στη συνέχεια θα βιδώνονται με 4 τεμάχια βίδες (έκαστη) γαλβανισμένες εν θερμώ. Οι 

οριζόντιες δοκοί συνδέονται στο χαλυβδόφυλλο μέσω τριγωνικής ηλεκτροσυγκολλημένης φλάντζας 

η οποία θα φέρει και 3 τεμάχια βίδες (γαλβανισμένες εν θερμώ) για την μεγαλύτερη δυνατή 

ασφάλεια. 

Σε κάθε απόληξη δοκού θα ηλεκτροσυγκολλείται φλάντζα διαμέτρου 76 m.m. για την απόλυτη 

στεγανότητα και προστασία της δοκού από οποιουδήποτε είδους διάβρωση. Κάθε κεφαλή βίδας και 

παξιμάδι ασφαλείας θα καλύπτεται από nylon τάπες (ΡΑ6), οι οποίες δεν ξεθωριάζουν από την 

ηλιακή ακτινοβολία και είναι άθραυστες σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως και +100⁰C. 

Για την πάκτωση των δοκών σχήματος ¨Λ¨ θα προχωρούμε σε διάνοιξη 4 οπών μήκους 60cm, 

πλάτους 40cm και βάθους 80cm, μέσα στις οποίες τοποθετούνται οι δοκοί και στην συνέχεια 

τοποθετείται τσιμέντο. Με αυτόν τον τρόπο πάκτωσης μηδενίζεται ο αριθμός εξαρτημάτων 

ευαίσθητων σε οποιαδήποτε διάβρωση καθώς και σε βανδαλισμό. Μετά την τοποθέτηση το ύψος 

των οριζόντιων δοκών σύνδεσης θα ορίζεται πλέον στα 205cm. 

Το κάθισμα παίδων είναι θα κατασκευασμένο από φυσικό καουτσούκ (EPDM)  αντοχής, 

αντιβακτηριδιακό, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, βραδύκαυστο και υψηλής πρόσφυσης. Θα 

φέρει ειδικά σχεδιασμένο πέλμα ώστε τα περιθώρια πρόσφυσης να είναι ακόμη υψηλότερα. Θα 

είναι επίσης εξοπλισμένο με ειδικές νευρώσεις εσωτερικά ώστε να αυξάνονται οι μηχανικές αντοχές 

του. Απευθύνεται σε χρήστες από 2 ετών και θα αναρτάται στη φέρουσα κατασκευή της κούνιας 

μέσω θερμογαλβανισμένων αλυσίδων. Οι σύνδεσμοι στην κούνια αλλά και στο κάθισμα θα είναι 

άθραυστοι και χωρίς κινητά μέρη, μηδενίζεται έτσι η πιθανότητα αστοχίας υλικού ή μηχανικής 

αστοχίας. 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 

τραυματισμοί κάθε είδους. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που θα χρησιμοποιείται 

θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως 

συντήρηση 
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Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 770 x 290 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 290 cm x 211 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 251 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 140 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.300 

(Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Άρθρο 34: Μεταλλική θερμογαλβανιμένη τραμπάλα 4 θέσεων ή ισοδύναμο. 

Η μεταλλική, θερμογαλβανισμένη τραμπάλα θα είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο να προσφέρει 

διασκέδαση, κοινωνικοποίηση σε μικρές ομάδες και θα εξοικειώνει τους χρήστες με την έννοια της 

δράσης-αντίδρασης. Θα πληροί όλες τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και ασφάλειας των 

Ευρωπαϊκών προτύπων. 

Η κύρια μεταλλική θερμογαλβανισμένη δοκός στην οποία θα αναρτώνται και τα καθίσματα θα 

έχει διατομή 100 x 100 m.m.και θα έχει μήκος 3 m. Στο απόλυτο κέντρο της και στην μεριά του 

εδάφους θα προσαρτάται μέσω 4 ανοξείδωτων κοχλιών ειδική φλάντζα η οποία θα φιλοξενεί τον 

ένσφαιρο μεταλλικό τριβέα κλειστού τύπου που θα είναι υπεύθυνος για την παλινδρομική κίνηση. Ο 

ένσφαιρός μεταλλικός τριβέας θα είναι τύπου ¨διπλό ωμέγα¨ και το έδρανό του θα τοποθετείται σε 

κάθετο μεταλλικό και θερμογαλβανισμένο τεμάχιο το οποίο θα εδράζεται στο έδαφος. 

Τα καθίσματα των χρηστών θα αναρτώνται στην δοκό μέσω ανοξείδωτων κοχλιών, θα είναι 

κατασκευασμένα από πάνελ πολυαιθυλενίου μη τοξικό, ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο, πάχους 

25 m.m. ενώ ο σχεδιασμός τους θα είναι πλήρως εργονομικός. 

Έμπροσθεν κάθε καθίσματος θα ηλεκτροσυγκολλάται στρόγγυλη  χειρολαβή εξωτερικής 

διατομής 32 c.m., θερμογαλαβνισμένη υποχρεωτικά, από σωλήνα διατομής Φ26 m.m.  

Στο έδαφος και στα σημεία των καθισμάτων θα τοποθετούνται μασίφ λαστιχένια μπλοκ διακοπής 

κίνησης ώστε κατά την παλινδρομική κίνηση και αν αυτή γίνει με υψηλή κάθετη δύναμη, να υπάρχει 

επαρκής απόσβεση και να μηδενίζονται οι πιθανότητες τραυματισμών. 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 
κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 
γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 
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Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 

είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 

ενδεδειγμένος. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 660 cm x 230 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 361 cm x 35 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 110 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 100 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.700 

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

Άρθρο 35: Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο 

 

Η παρούσα περιγραφή αφορά ελατήριο παιχνίδι και συγκεκριμένα μορφής τίγρη.  
 
Το προϊόν θα απευθύνεται σε χρήστες από 2 ετών και άνω και θα συμμορφώνεται με όλες τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και θα είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει 
ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση. Μέσω της ταλάντωσης, οι χρήστες εξοικειώνονται με 
την ισορροπία, εξασκούνται και αντιλαμβάνονται την έννοια δράσης-αντίδρασης. 
Η κατασκευή θα αποτελείται από ένα πάνελ πολυαιθυλενίου το οποίο θα φέρει διακοσμητικά 
στοιχεία, χειρολαβή, ποδολαβή, εργονομικό αντιολισθητικό κάθισμα και το ελατήριο. 
Το πάνελ πολυαιθυλενίου δεν θα απαιτεί καμία απολύτως συντήρηση, θα είναι ανακυκλώσιμο και 
από ανακυκλωμένα υλικά, δεν θα ξεθωριάζει υπό την υπεριώδη ακτινοβολία και δεν θα 
υπερθερμαίνεται όπως άλλα είδη πολυαιθυλενίου. Το πάνελ θα φέρει προσαρτημένο πάνω του, 
μικρότερα πάνελ τα οποία θα επιτελούν διακοσμητικό ρόλο ,θα δίνουν τρισδιάστατη όψη και θα 
σχηματίζει την μορφή του τίγρη. Το πάχος κάθε πάνελ θα ανέρχεται στα 25 m.m.. Τέλος τα πάνελ 
θα είναι εξαιρετικά βραδύκαυστα και ανθεκτικά σε βανδαλισμούς και τον καθαρισμό με χημικά. 
Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, εργονομικά σχεδιασμένο, ενώ θα φέρει 
αντιολισθητική επένδυση όπου μέσω της επικάλυψής του με σφαιρίδια ελαστικού μικρής 
κοκκομετρικής διαμέτρου παρέχει μεγάλη πρόσφυση ακόμα και αν η επιφάνειά του είναι βρεγμένη ή 
παγωμένη. Το κάθισμα θα έχει διαστάσεις 27 x 32 c.m. και θα  είναι προσαρμοσμένο στο πάνελ 
μέσω 3 τεμαχίων βίδες inox, οι ακμές του τέλος θα είναι καμπυλωμένες για περισσότερη άνεση. Οι 
βίδες και τα παξιμάδια ασφαλείας καλύπτονται θα υποχρεωτικά από τάπες nylon (pa6) υψηλής 

πυκνότητας το οποίο δεν ξεθωριάζει και είναι άθραυστο σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως +100⁰C. 
Οι ποδολαβές και χειρολαβές θα κατασκευάζονται από nylon (pa6) και θα είναι ειδικά μελετημένες 
ώστε να αποφεύγονται οποιουδήποτε είδους τραυματισμοί. Τα δύο αυτά στοιχεία συμβάλλουν 
επίσης στην γενικότερη σταθερότητα και αρτιότητα της κατασκευής.  
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Το ελατήριο θα κατασκευάζεται από ειδικό ατσάλι, κυκλικής διατομής, πάχους 18mm, το οποίο θα 
μπορεί να κυρτωθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετά τη διαδικασία συσπείρωσης, το ατσάλι 
εμποτίζεται με ψευδάργυρο και φώσφορο και καλύπτεται με βερνίκι υψηλής αντοχής σε κρούσεις 
ενώ θα προσφέρεται 5 ετής εγγύηση. Τα ελατήρια επίσης θα κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να είναι πρακτικά αδύνατος ο εγκλωβισμός δαχτύλων και άλλων άκρων. Ο τοποθέτηση με 
προεντατήρα διασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή διάρκεια ζωής του ελατηρίου και θα μηδενίζει τις 
πιθανότητες θραύσης. Το ελατήριο στο ύψος του εδάφους θα καλύπτεται από πλαστικό άθραυστο 
κάλυμμα ευνόητους λόγους ασφαλείας. Τέλος τα ελατήρια που θα χρησιμοποιούνται θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 10270-1. 
Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 
Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται θα 

είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση 

. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: ᴓ 300 c.m 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 157 cm x 27 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 105 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 40 cm 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 990 

(Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΤΑ 

 

Άρθρο 36: Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης εως 1,5 m ή ισοδύναμο. 

Το σύστημα βάσης απορρόφησης πτώσης με επιφάνεια συνθετικού χλοοτάπητα θα είναι 

πιστοποιημένο για την απορρόφηση πτώσεων. 

 Θα είναι προκατασκευασμένο σύστημα αλληλοσυνδεόμενων πάνελ διαστάσεων 1,47 x 1,15m, 

με πάχος 24 m.m., κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυπροπυλένιο, με πυκνότητα 45g/l και με 

επιφάνεια από συνθετικό χλοοτάπητα από ίσια ίνα 5.000 Dtex από 100% πολυαιθυλένιο, με ύψος 

πέλους 22mm και συνολικού ύψους 24mm. 

Η πλήρωση του χλοοτάπητα θα γίνεται με χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,4 - 1,0mm και 

πλήρωση 26-28kg/m2. 

Θα έχει υψηλή υδατοπερατότητα, υψηλή αντίσταση σε όξινα και βασικά υγρά ενώ θα έχει και 

υψηλή αντίσταση στην ανάπτυξη βακτηριδίων. 

Το σύστημα βάσης απορρόφησης κραδασμών, απορροής και μόνωσης δεν θα διαφέρει σε 

πάχος 

σε κανένα σημείο παραπάνω από +/-1.5mm και η εγκατεστημένη επιφάνεια του συστήματος 

βάσης δεν θα αποκλίνει περισσότερο από +/- 3mm ανά 3 μέτρα ίσιας άκρης. Το ποριόν θα είναι 

υποχρεωτικά πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΝ 1177: 2018 ή άλλο ισοδύναμο. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 72 

(Ολογράφως):  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 37: Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1m ή ισοδύναμο. 

Ως επιφάνεια πτώσης για κρίσιμο ύψος <1m θα χρησιμοποιηθεί ποταμίσιο βότσαλο 

κοκκομετρίας 2-8 m.m., χωρίς σωματίδια λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 (Πίνακας 4) ή ισοδύναμου. Πέρα από τα πλεονεκτήματα του 

υλικού αυτού ως προς την φυσική απορροή των υδάτων, καθώς δεν σφραγίζεται το έδαφος από μη 

υδατοπερατά υλικά, και κυρίως ως προς την ασφάλεια και την ικανότητα απορρόφησης κρούσης, 

επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα φυσικά υλικά, ενώ επιπλέον ενισχύει το 

δημιουργικό, απρόσμενο και ελεύθερο παιχνίδι με κουβαδάκια, φτυάρια κοκ. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών παιδικής χαράς, το βότσαλο θα 

τοποθετηθεί σε βάθος 10 εκ. Στην κατώτατη στρώση του σκάμματος θα τοποθετηθεί γεωΰφασμα. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, θα πρέπει να 

έχει ελεγχθεί το μέγεθος των κόκκων του βοτσάλου με δοκιμή κοσκινίσματος σύμφωνα με τη μέθοδο 

δοκιμής ΕΝ 933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – 

Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση). Επίσης, το βότσαλο θα 

πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την απουσία σωματιδίων λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η διαμόρφωση των 

περιοχών εγκιβωτισμού σε βάθος 10-15 c.m., η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, οι 

φορτοεκφορτώσεις, η τοποθέτηση γεωϋφάσματος και η διάστρωση του υλικού στα αντίστοιχα 

σκάμματα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 289 cm x 243 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 89 cm x 43 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 81 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 49 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  (m3) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 120 

(Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 38: Συνθετικός χλοοτάπητας ή ισοδύναμο. 
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     Κάθε επιφάνεια ελεύθερη από σύστημα δαπέδου ασφαλείας, βάσεις οργάνων και άλλα θα 

καλυφθεί υποχρεωτικά με συνθετικό χλοοτάπητα τύπου non-fillament (χωρίς ανάγκη γεμίσματος με 

κόκκους SBR, EPDM ή άλλα). Το ύψος πέλους θα είναι κατ΄ ελάχιστον 17 m.m. , το νήμα θα είναι 

κατασκευασμένο από 100% πολυαιθυλένιο, ενώ το dtex του θα ανέρχεται υποχρεωτικά σε τιμή άνω 

του 14.000. Η δομή που θα παρουσιάζει θα είναι μονόκλωνη ενώ ο χρωματισμός του θα 

παρουσιάζει 2 τόνους πράσινου. Ο χλοοτάπητας θα παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά στον 

εφελκυσμό, στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα έχει υψηλή υδατοπερατότητα. Σημειώνεται ότι το 

συνολικό βάρος θα ανέρχεται σε 1.802 gr/m2  και οι κόμποι ανά m2 σε 13.640. Η κατασκευάστρια 

εταιρεία θα είναι υποχρεωτικά κάτοχος πιστοποιητικών ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 

      Πλάτος ρολών: 4.00 m ή 2.00 m 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 29 

(Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 39: Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο. 

Το μεταλλικό αντιβανδαλικό παγκάκι θα είναι υποχρεωτικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτη 

διάτρητη λαμαρίνα. Θα είναι προϊόν το οποίο θα προσδίδει άριστο οπτικό αποτέλεσμα, θα έχει 

κορυφαία αντοχή σε βανδαλισμούς κάθε είδους καθώς και σε χημικά καθαριστικά. Τα πλαϊνά 

υποστηρικτικά θα είναι από χαλυβδόφυλλο, ελάχιστου πάχους 5m.m., ρομποτικά διαμορφωμένα, 

θερμογαλβανισμένα και κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς κυρίως χώρους. Δύο φύλλα 

ανοξείδωτης λαμαρίνας, Ελβετικής προέλευσης, με διάτρηση Φ5 m.m. και γυαλισμένη, θα 

συνθέτουν την πλάτη και το κάθισμα. Το κάθισμα θα είναι εργονομικό και θα στερεώνεται σε κάθε 

πλαϊνό υποστηρικτικό μέσω 3 ανοξείδωτων κοχλιών, ενώ η πλάτη θα στερεώνεται σε κάθε πλαϊνό 

υποστηρικτικό μέσω 2 ανοξείδωτων κοχλιών. Το ολικό μήκος θα ανέρχεται σε 1920 m.m., το 

πλάτος σε 685 m.m., και το ολικό ύψος σε 800 m.m. Το ελάχιστο πάχος της χρησιμοποιούμενης 

ανοξείδωτης λαμαρίνας θα είναι 2 m.m. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: 1920 mm x 685 mm x 800 mm. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 620 
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(Ολογράφως):  ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 40: Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων. 

Ο κάδος εναπόθεσης μικρό-απορριμμάτων θα είναι κατάλληλος για ασφαλή απόρριψη ελαφρών 

απορριμμάτων περαστικών. Θα προσφέρει ευκολία και ασφάλεια στον καθαρισμό από τους 

Δημοτικούς υπαλλήλους και θα είναι ανθεκτικός και κατάλληλος για μόνιμη εγκατάσταση σε 

εξωτερικό χώρο. Η χωρητικότητά του θα ανέρχεται σε 63 lt. 

Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος υποχρεωτικά από φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 6 

m.m., θα έχει τετράγωνη διατομή 30 x 30 c.m και ύψος 72 c.m. Στις δύο πλαινές μεριές του θα 

ενισχύεται με ανοξείδωτους κοιλοδοκούς διατομής 50 x 50 m.m. οι οποίοι και θα πακτώνονται στο 

έδαφος ή σε σκυρόδεμα. Επίσης θα φέρει επένδυση από 2 δοκίδες HPL πάχους 45 m.m. σε κάθε 

μεριά φέρουσα ανοξείδωτο κοιλοδοκό.  

Για λόγους σταθερότητας και κατασκευαστικής αρτιότητας οι ανοξείδωτοι κοιλοδοκοί πέρα από 

ηλεκτροσυγκολλημένοι στο σώμα του κάδου θα ενώνονται με αυτόν και με ανοξείδωτους κοχλίες 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: 72 cm x 30 cm x 40 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 405 

(Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ 

Άρθρο 41: Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. 

Η θύρα εισόδου εξόδου θα αποτελείται από ένα ανοιγόμενο φύλλο, κατασκευαστικά όμοιο με την 

υπάρχουσα περίφραξη. Αναλόγως των διαθέσιμων σταθερών σημείων, η θύρα θα στερεώνεται. Θα 

φέρει δύο κατάλληλους ανοξείδωτους μεντεσέδες που θα είναι υπεύθυνοι για την κίνηση. Η θύρα θα 

έχει ελάχιστο άνοιγμα σε κάθε περίπτωση 1 m και θα παραδοθεί με κλειδαριά και κλειδιά. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: - 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά):      190 

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 42: Πίνακας πληροφόρησης. 

Ο πίνακας πληροφόρησης θα έχει ως σκοπό την ανάρτηση των κανονισμών που διέπουν τον 

εκάστοτε χώρο αναψυχής, καθώς και την αναγραφή χρήσιμων πληροφοριών και τηλεφώνων. 
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Θα συντίθεται σε δύο ξύλινες, τετράγωνες δοκούς, διατομής 95 x 95 cm οι οποίες θα τοποθετούνται 

σε αντίστοιχες δοκοθήκες αλουμινίου θα την αποφυγή της απευθείας πάκτωσής τους στο έδαφος ή 

σε σκυρόδεμα. 

Σε κατάλληλο ύψος θα αναρτάται πάνελ πολυαιθυλενίου, μη τοξικό, ανακυκλωμένο και 

ανακυκλώσιμο, πάχους 29 m.m., ευδιάκριτο και με διαστάσεις 100 x 70 cm. Στο πάνελ αυτό θα 

αναρτάται η πινακίδα με τις οποιεσδήποτε πληροφορίες και κανονισμούς.  

Στην κορυφή των τετράγωνων δοκών θα δημιουργείται δίριχτο σκέπαστρο από 4 ξύλινες δοκίδες 

μήκους 120 cm, πλάτους 10 cm και πάχους 4,5 cm, προς αποφυγή έκθεσης του πάνελ στις καιρικές 

συνθήκες. 

Όλα τα συνδετικά στοιχεία (βίδες, κοχλίες και παξιμάδια) θα είναι ανοξείδωτα ενώ θα καλύπτονται 

και με κατάλληλες τάπες ικανής διατομής και εξαιρετικής  αντοχής. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 190 x 120 x 36 c.m. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 280  

(Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 43: Φωτιστικό σώμα LED με ιστό. 

Φωτιστικό σώμα LED συνολικής ισχύος έως 50W, μεταλλικός ιστός ύψους περίπου 4,00m 

κυκλικής διατομής Φ100mm και κορυφή με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm, από  

γαλβανισμένο χάλυβα και πολυεστερική βαφή, σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI EN 40 ή 

ισοδύναμους, σε χρώμα graphite ή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, με πλάκα έδρασης και 

θυρίδα επισκέψεως με καπάκι και αγκύρια μήκους 400mm. 

Το σώμα του φωτιστικού θα έχει σχήμα ανεστραμμένου κώνου, θα είναι κατασκευασμένο από 

αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης 

διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία και σε 

χρώμα anthracite grey ή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας ώστε να ταιριάζει με τον ιστό.  

Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής 

περίπου ίση με Ø60mm και θα φέρει κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) από επίπεδο 

διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή.  

Το φωτιστικό δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη), ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

φαινόμενα βανδαλισμού και η κατανομή φωτισμού να είναι ευρείας δέσμης συμμετρική και στους 

δύο άξονες. 

Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης και θα 

φέρει πολλαπλά LEDs με ανακλαστήρα (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό με μεταλλική 
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επίστρωση υψηλής απόδοσης και ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας, έτσι 

ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται 

αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού.  

Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από τις 

διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα/τάσεις αιχμής και διατάξεις που 

επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν 

να λειτουργούν.  

Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 

50W, ενώ ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90lm/W.  

Η συνολική τελική φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 4500lm. 

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000h σύμφωνα με το 

πρότυπο LM80 ή ισοδύναμο ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 80.000 ωρών 

λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 80% της αρχικής.  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται 

βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει προστασία 

μόνωσης classe ΙΙ, ενώ Θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων 

(συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη αντιβανδαλιστικής προστασίας 

με αντοχή σε κρούση τουλάχιστον ΙΚ08.  

Το φωτιστικό θα φέρει: 

 δήλωση συμμόρφωσης CE,  

 πιστοποιητικό με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 

(photobiological compatibility) ή ισοδύναμο και  

 πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ENEC ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο 

εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 

(luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting), ή 

άλλα ισοδύναμο. 

Επίσης, το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 

9001:2008 ή νεότερο. Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών από τον κατασκευαστή του φωτιστικού. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά ή όποια άλλα απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία, μαζί με το επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο  του φωτιστικού και το επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο 

του χρησιμοποιούμενου Driver, με πλήρη τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να προσκομισθούν. 

Ο μεταλλικός ιστός θα έχει ύψος περίπου 4,00μ. Στο κάτω μέρος του ιστού και σε ύψος 1000 mm 

από το έδαφος θα βρίσκεται η θυρίδα επίσκεψης, η οποία θα έχει διαστάσεις περίπου 45x185mm, 

για την σχετικά άνετη εργασία του ηλεκτροτεχνίτη που θα προβαίνει στις συνδέσεις των καλωδίων ή 

στην συντήρηση των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού. Η θυρίδα θα κλείνει με κλειδί ασφαλείας. 

Η διάμετρος του ιστού θα είναι 100mm και κορυφή με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm. 

Στη βάση του ιστού θα είναι προσαρμοσμένη η πλάκα έδρασης, διαστάσεων περίπου Φ320mm, 

με 4 οπές διέλευσης των αγκυρίων σε άξονες κέντρων 250x250mm. Η συγκόλληση του ελάσματος 

της πλάκας έδρασης με το έλασμα του σώματος του ιστού θα είναι βαθιάς έκχυσης με σύντηξη των 

μετάλλων. Σε ειδικά προετοιμασμένη υποδοχή του κορμού του ιστού συνδέεται ο αγωγός γείωσης 

της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, ενώ στη βάση του ιστού από σκυρόδεμα διαστάσεων 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή του ιστού, θα τοποθετηθούν αγκύρια μήκους περίπου 400mm. 

Θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας CE, το οποίο και θα πρέπει να προσκομισθεί. 
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Η βιομηχανία κατασκευής των ιστών πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο 

τόσο για την κατασκευή του μεταλλικού μέρους όσο και για το γαλβάνισμα και την ηλεκτροστατική 

βαφή του ιστού. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση ενός φωτιστικού επί ιστού 

ύψους 4,00m, διατομής Φ100mm και κορυφή με απόληξη διατομής Ø60mm και η βάση από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.350 

(Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

 

Άρθρο 44: Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης. 

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελούν μαζί 

με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικές και συμπληρωματικές της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 

931): «όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από 

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 

28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του 

εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της 

επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με 

τα ισχύοντα πρότυπα». 

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρμολόγησης των εξοπλισμών 

παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος επί τόπου σύμφωνα με 

τα ανωτέρω, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί 

σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 

από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόμενα της 

παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, τόσο για τους εξοπλισμούς παιδικής 

χαράς όσο και για τις επιφάνειες πτώσης. Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική 

βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για την έκδοση της βεβαίωσης 

ελέγχου ή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης 

Τιμή ανά έλεγχο 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 250 

(Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
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Άρθρο 45: Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης 

 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμφωνία των επιφανειών πτώσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι 
των επιφανειών πτώσης των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. 
Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της εγκατάστασης των επιφανειών πτώσης. 

Αναλυτικότερα: 
Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά (χυτά ελαστικά δάπεδα), θα 

πραγματοποιηθούν επί τόπου και με κατάλληλα όργανα δειγματοληπτικές μετρήσεις αναφορικά με 
τον έλεγχο του κρίσιμου ύψους πτώσης (HIC tests). 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για τους πρόσθετους ελέγχους 

 

Τιμή ανά έλεγχο 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 500 

(Ολογράφως):  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

ΤΜΗΜΑ 4-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ 

Άρθρο 46: Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση 2 πύργων ή ισοδύναμο 

Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση αποτελούμενη από 2 κύριους πύργους και 1 βοηθητικό. 
Θα επρόκειτο για μία κατασκευή με υψηλή ποιότητα συναρμογής, σχεδιασμένη να προσφέρει 
ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και την χρήση, διασκέδαση, κοινωνικοποίηση, χαλάρωση και 
εκγύμναση. Θα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας από 2 ετών και θα πληροί όλες τις απαραίτητες 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, σχεδιασμού και ποιότητας. 

Έκαστος εκ των 2 κύριων πύργων και ο βοηθητικός θα συντίθεται σε 4 κάθετες, υποχρεωτικά 
ανοξείδωτες δοκούς, διατομής Φ60 m.m.. Ο πρώτος πύργος θα είναι προσβάσιμος μέσω κλίμακας 
4 σκαλοπατιών κατασκευασμένη από πάνελ αντιολισθητικού HPL μέσου πάχους 25 m.m.. Η 
κλίμακα θα φέρει εκατέρωθεν υποστηρικτικές δοκούς, υποχρεωτικά ανοξείδωτου μετάλλου διατομής 
Φ42 , οι οποίες θα επιτελούν ρόλο χειρολαβής και θα αναρτώνται στις κάθετες υποστηρικτικές 
δοκούς υποχρεωτικά μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου. Έκαστο χρησιμοποιούμενο πάνελ HPL 
θα είναι ανακυκλώσιμο και ανακυκλωμένο, μη τοξικό, ενώ η αντιολισθητικότητά του θα 
διασφαλίζεται μέσω της επικάλυψης της πλευράς που δέχεται τους χρήστες με σφαιρίδια ελαστικού 
μικρής κοκομετρικής διαμέτρου. Το πατάρι του πρώτου πύργου θα βρίσκεται σε ύψος 57 c.m από 
την επιφάνεια του εδάφους, θα έχει διαστάσεις 75 x 75 c.m ενώ στην μεριά ευρισκόμενη απέναντι 
από την κλίμακα θα φέρει κάθετο διακοσμητικό πάνελ κατασκευασμένο από μη τοξικό, 
ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο HDPE στο οποίο θα βρίσκεται παιχνίδι αντιστοίχισης. Ο χρήστης 
κινούμενος προς τον δεύτερο πύργο θα οδηγείται σε γέφυρα σχοινιών μήκους 1,60 m και πλάτους 
85 c.m. H γέφυρα θα είναι κατασκευασμένη από 10 τεμάχια σχοινί τοποθετημένα κατά πλάτος και 5 
τεμάχια σχοινί τοποθετημένα κατά μήκος. Η σύνδεση μεταξύ των σχοινιών θα επιτυγχάνεται μέσω 
είτε ίσιων, είτε σφαιρικών, είτε μορφής ¨Τ¨ συνδέσμων.  Το σχοινί που θα χρησιμοποιείται θα φέρει 
48 ατσάλινες ενισχύσεις εσωτερικά, χαρακτηριστικό που προσφέρει αντοχή κάθετου φορτίου έως 
και 4500kg και μέγιστες αντοχές σε βανδαλισμούς. 

Η γέφυρα εκατέρωθεν θα φέρει οριζόντιες υποστηρικτικές δοκούς μήκους 1,60 m, υποχρεωτικά 
ανοξείδωτες, οι οποίες θα επιτελούν ρόλο χειρολαβών ενώ υποστηρικτικό ρόλο θα διατελούν και 4 
σχοινιά τοποθετημένα καθέτως. Ο πύργος που θα φιλοξενεί το δεύτερο πατάρι θα συντίθεται σε 4 
δοκούς κατασκευασμένες υποχρεωτικά από ανοξείδωτο μέταλλο και διατομής Φ60, και ύψους 1,7 
m. 

 Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, τα πατάρια και των δύο πύργων θα αναρτώνται καταρχάς 
στις κύριες δοκούς μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου και κατά δεύτερον μέσω ανοξείδωτων 
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κοχλιών ικανής διατομής σε τετράγωνους σκελετούς, οριζοντίως ευρισκόμενοι, μορφής τελάρου, 
κατασκευασμένοι υποχρεωτικά από ανοξείδωτες σωλήνες διατομής Φ42. 

Ο δεύτερος πύργος θα επικοινωνεί με τον τρίτο μέσω ενός σκαλοπατιού και στην μεριά 
ευρισκόμενη απέναντι της γέφυρας σχοινιών θα φέρει λειτουργικό παιχνίδι ρολόι. Ο τρίτος πύργος 
θα φιλοξενεί την τσουλήθρα της πολυλειτουργικής σύνθεσης η οποία θα είναι υποχρεωτικά 
κατασκευασμένη από πάνελ πολυαιθυλενίου. Οποιοδήποτε άλλο υλικό χρησιμοποιούμενο στην 
επιφάνεια ολίσθησης θα κριθεί απορριπτέο. Η τσουλήθρα θα έχει μήκος 1,5 m , πλάτος 50 c. m. , 
ενώ το χρησιμοποιούμενο στην επιφάνεια ολίσθησης πολυαιθυλένιο θα εμπλουτίζεται και με 
αντιστατικό φιλμ. Η επιφάνεια ολίσθησης θα είναι πλήρως απαλλαγμένη από ρωγμές, 
κατασκευαστικές ατέλειες, κοχλίες ή οτιδήποτε άλλο δεν την καθιστά απολύτως λεία. Τα πλαϊνά 
υποστηρικτικά πάνελ της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο ελάχιστου 
πάχους 2 c.m. Η τσουλήθρα θα φέρει τούνελ εισόδου εξοπλισμένο με οριζόντια δοκό ανοξείδωτου 
μετάλλου διατομής Φ26 και διακοσμητικά πάνελ. Τέλος, σε κάθετο πάνελ πολυαιθυλενίου του 
πύργου που θα φιλοξενεί την τσουλήθρα, θα τοποθετείται μέσω αποκοπής θόλος κατασκευασμένος 
από διάφανο άθραυστο πολυκαρμπονικό, σταθεροποιημένο ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία. 

 
Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 

τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 
κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 
γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 

Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 

είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 

ενδεδειγμένος. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 
Επιφάνεια πρόσκρουσης: 740 cm x 660 cm 
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 400 cm x 404 cm 
Μέγιστο ύψος οργάνου: 298 cm 
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 90 cm 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 
απαιτούμενα εργαλεία. 

 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 26.000 
(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

  

Άρθρο 47: Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή ισοδύναμο. 

Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση αποτελούμενη από 2 κύριους πύργους. Θα επρόκειτο για 

μία κατασκευή με υψηλή ποιότητα συναρμογής, σχεδιασμένη να προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον 

χρόνο και την χρήση, διασκέδαση, κοινωνικοποίηση, χαλάρωση και εκγύμναση. Θα απευθύνεται σε 

άτομα ηλικίας από 2 ετών και θα πληροί όλες τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ασφαλείας, σχεδιασμού και ποιότητας. 

Έκαστος εκ των 2 κύριων πύργων θα συντίθεται σε 4 κάθετες, υποχρεωτικά ανοξείδωτες 

δοκούς, διατομής Φ60 m.m.. Ο πρώτος πύργος θα είναι προσβάσιμος μέσω κλίμακας 4 

σκαλοπατιών κατασκευασμένη από πάνελ αντιολισθητικού HPL μέσου πάχους 25 m.m.. Η κλίμακα 
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θα φέρει εκατέρωθεν υποστηρικτικές δοκούς, υποχρεωτικά ανοξείδωτου μετάλλου διατομής Φ42 , οι 

οποίες θα επιτελούν ρόλο χειρολαβής και θα αναρτώνται στις κάθετες υποστηρικτικές δοκούς 

υποχρεωτικά μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου. Έκαστο χρησιμοποιούμενο πάνελ HPL θα είναι 

ανακυκλώσιμο και ανακυκλωμένο, μη τοξικό, ενώ η αντιολισθητικότητά του θα διασφαλίζεται μέσω 

της επικάλυψης της πλευράς που δέχεται τους χρήστες με σφαιρίδια ελαστικού μικρής κοκομετρικής 

διαμέτρου. Το πατάρι του πρώτου πύργου θα βρίσκεται σε ύψος 57 c.m από την επιφάνεια του 

εδάφους, θα έχει διαστάσεις 150 x 75 c.m ενώ στις μεριές ευρισκόμενες δεξιά και αριστερά από την 

κλίμακα θα φέρει κάθετα διακοσμητικά πάνελ κατασκευασμένα από μη τοξικό, ανακυκλωμένο και 

ανακυκλώσιμο HDPE. Στο ένα εκ των δύο διακοσμητικών πάνελ θα αναρτάται μέσω αποκοπής 

στρόγγυλος θόλος κατασκευασμένος από άθραυστο και σταθεροποιημένο έναντι της ηλιακής 

ακτινοβολίας, διάφανο πολυκαρμπονικό. Δίπλα από υποστηρικτικό πάνελ και εντός του χώρου 

παταριού θα αναρτάται καθέτως παιχνίδι τρίλιζα, κατασκευασμένο από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής 

σε θραύση και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το πρώτο πατάρι του πύργου θα καλύπτεται εξ ημισείας 

από δίρυχτο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό γωνία σε ύψος 2,93 m, κατασκευασμένο από πάνελ 

HDPE πολυαιθυλενίου. 

Γέφυρα τοποθετημένη υπό γωνία, πλάτους 50 c.m., μήκους 1,2 m,κατασκευασμένη από 

αντιολισθητικό HPL πάχους 25 m.m. θα συνδέει το πατάρι ευρισκόμενο σε ύψος 57 c.m. με το 

πατάρι του δεύτερου πύργου ευρισκόμενο σε ύψος 90 c.m. από το έδαφος και διαστάσεων 75 x 75 

c.m.. Η γέφυρα εκατέρωθεν θα φέρει κάθετα πάνελ πολυαιθυλενίου μήκους 1 m τα οποία θα 

επιτελούν ρόλο υποστηρικτικό για τους χρήστες. Ο πύργος που θα φιλοξενεί το δεύτερο πατάρι θα 

συντίθεται σε 4 δοκούς κατασκευασμένες υποχρεωτικά από ανοξείδωτο μέταλλο και διατομής Φ60, 

και ύψους 1,7 m. 

 Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, τα πατάρια και των δύο πύργων θα αναρτώνται καταρχάς 

στις κύριες δοκούς μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου και κατά δεύτερον μέσω ανοξείδωτων 

κοχλιών ικανής διατομής σε τετράγωνους σκελετούς, οριζοντίως ευρισκόμενοι, μορφής τελάρου, 

κατασκευασμένοι υποχρεωτικά από ανοξείδωτες σωλήνες διατομής Φ42. 

Ο δεύτερος πύργος θα φιλοξενεί την τσουλήθρα της πολυλειτουργικής σύνθεσης η οποία θα είναι 

υποχρεωτικά κατασκευασμένη από πάνελ πολυαιθυλενίου. Οποιοδήποτε άλλο υλικό 

χρησιμοποιούμενο στην επιφάνεια ολίσθησης θα κριθεί απορριπτέο. Η τσουλήθρα θα έχει μήκος 1,5 

m , πλάτος 50 c. m. , ενώ το χρησιμοποιούμενο στην επιφάνεια ολίσθησης πολυαιθυλένιο θα 

εμπλουτίζεται και με αντιστατικό φιλμ. Η επιφάνεια ολίσθησης θα είναι πλήρως απαλλαγμένη από 

ρωγμές, κατασκευαστικές ατέλειες, κοχλίες ή οτιδήποτε άλλο δεν την καθιστά απολύτως λεία. Τα 

πλαϊνά υποστηρικτικά πάνελ της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο 

ελάχιστου πάχους 2 c.m. Η τσουλήθρα θα φέρει τούνελ εισόδου εξοπλισμένο με οριζόντια δοκό 

ανοξείδωτου μετάλλου διατομής Φ26 και διακοσμητικά πάνελ. 

Στην μεριά του παταριού ευρισκόμενη απέναντι από την τσουλήθρα, ο πύργος θα φέρει 

παρατηρητήριο σχήματος ημικυκλίου, ακτίνας 42 c.m. Το παρατηρητήριο θα φέρει κιγκλίδωμα-

μεταλλικό σκελετό κατασκευασμένο υποχρεωτικά από 11 καθέτως τοποθετημένες ανοξείδωτες 

σωλήνες διατομής Φ26 , ηλεκτροσυγκολλημένες υποχρεωτικά άνωθεν και κάτωθεν σε 

κουρμπαρισμένες σε μορφή ημικυκλίου ανοξείδωτες σωλήνες διατομής Φ26. 

Στη μεριά του παταριού ευρισκόμενη απέναντι από την γέφυρα θα τοποθετείται ιστός 

αναρρίχησης αποτελούμενος από 2 υποστηρικτικά πάνελ στα οποία θα εδράζονται 3 οριζόντια 

σχοινιά και 1 κάθετο. Θα δημιουργείται έτσι μια αναρριχητική σύνθεση 5 σκαλοπατιών. Η σύνδεση 

μεταξύ των σχοινιών θα επιτυγχάνεται μέσω είτε ίσιων, είτε σφαιρικών, είτε μορφής ¨Τ¨ συνδέσμων.  

Το σχοινί που θα χρησιμοποιείται θα φέρει 48 ατσάλινες ενισχύσεις εσωτερικά, χαρακτηριστικό που 

προσφέρει αντοχή κάθετου φορτίου έως και 4500kg και μέγιστες αντοχές σε βανδαλισμούς 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 

τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
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και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 

μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 

γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 

Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 

είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 

ενδεδειγμένος. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 620 cm x 740 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 404 cm x 346 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 293 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 90 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 21.000 

(Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 48: Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα νηπίων ή ισοδύναμο 

H παρούσα περιγραφή αφορά μεταλλική (εν θερμώ γαλβανισμένη) κούνια 2 θέσεων. Το 
ανωτέρω προϊόν θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω. Το προϊόν 
συμμορφώνεται με όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και είναι 
σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση.  
Θα εξοπλίζεται με δύο καθίσματα νηπίων. 
Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από : 
▪ Δύο ζεύγη μεταλλικών, εν θερμώ γαλβανισμένων σωλήνων, κυκλικής διατομής 
Φ76m.m. , σχήματος Λ. Το κάθε ζεύγος έχει απόσταση με το άλλο 2,50 m.  
▪ Μία οριζόντια σωλήνα με ρόλο υποστήριξης. 
▪ Χαλυβδόφυλλο καταλλήλως διαμορφωμένο. 

Η σύνδεση μεταξύ των οριζόντιων δοκών και των ζευγών σχήματος ¨Λ¨ θα επιτυγχάνεται μέσω 
ειδικά διαμορφωμένου χαλυβδόφυλλου, γαλβανισμένο εν θερμώ υποχρεωτικά, πάχους 4m.m. Το 
χαλυβδόφυλλο θα δημιουργεί το αντίστοιχο περιβάλλον ¨Λ¨ στο οποίο τοποθετούνται οι δοκοί οι 
οποίες στη συνέχεια θα βιδώνονται με 4 τεμάχια βίδες (έκαστη) γαλβανισμένες εν θερμώ. Οι 
οριζόντιες δοκοί συνδέονται στο χαλυβδόφυλλο μέσω τριγωνικής ηλεκτροσυγκολλημένης φλάντζας 
η οποία θα φέρει και 3 τεμάχια βίδες (γαλβανισμένες εν θερμώ) για την μεγαλύτερη δυνατή 
ασφάλεια. 
 
Σε κάθε απόληξη δοκού θα ηλεκτροσυγκολλείται φλάντζα διαμέτρου 76 m.m. για την απόλυτη 
στεγανότητα και προστασία της δοκού από οποιουδήποτε είδους διάβρωση. Κάθε κεφαλή βίδας και 
παξιμάδι ασφαλείας θα καλύπτεται από nylon τάπες (ΡΑ6), οι οποίες δεν ξεθωριάζουν από την 
ηλιακή ακτινοβολία και είναι άθραυστες σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως και +100⁰C. 
Για την πάκτωση των δοκών σχήματος ¨Λ¨ θα προχωρούμε σε διάνοιξη 4 οπών μήκους 60cm, 
πλάτους 40cm και βάθους 80cm, μέσα στις οποίες τοποθετούνται οι δοκοί και στην συνέχεια 
τοποθετείται τσιμέντο. Με αυτόν τον τρόπο πάκτωσης μηδενίζεται ο αριθμός εξαρτημάτων 
ευαίσθητων σε οποιαδήποτε διάβρωση καθώς και σε βανδαλισμό. Μετά την τοποθέτηση το ύψος 
των οριζόντιων δοκών σύνδεσης θα ορίζεται πλέον στα 211cm. 
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Το κάθισμα νηπίων θα έχει μορφή κλωβού και η επιφάνειά του αποτελείται από φύλλο αλουμινίου 
στον πυρήνα το οποίο καλύπτεται από φυσικό ελαστικό (EPDM) υψηλής αντοχής, αντιβακτηριδιακό, 
ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, βραδύκαυστο και υψηλής πρόσφυσης. Οι 6 οπές που θα 
δημιουργεί ο κλωβός είναι ειδικά μελετημένες ώστε να προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια αλλά 
να αποτρέπουν οποιονδήποτε εγκλωβισμό μέρους του σώματος. Απευθύνεται σε χρήστες από 1 
έτους και αναρτάται στη φέρουσα κατασκευή της κούνιας μέσω θερμολαβανισμένων αλυσίδων.  Οι 
σύνδεσμοι στην κούνια αλλά και στο κάθισμα θα είναι άθραυστοι και χωρίς κινητά μέρη, μηδενίζεται 
έτσι η πιθανότητα αστοχίας υλικού ή μηχανικής 
 
Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. 
Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που θα χρησιμοποιείται 

θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως 

συντήρηση 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 770 x 290 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 290 cm x 211 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 251 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 140 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.500 

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 49: Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο 

 

H παρούσα περιγραφή αφορά μεταλλική (εν θερμώ γαλβανισμένη) κούνια 2 θέσεων. Το 

ανωτέρω προϊόν θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω. Το προϊόν συμμορφώνεται με 

όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και είναι σχεδιασμένο ώστε να 

προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση.  

Θα εξοπλίζεται με δύο καθίσματα παίδων  

Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από : 

▪ Δύο ζεύγη μεταλλικών, εν θερμώ γαλβανισμένων σωλήνων, κυκλικής διατομής Φ76m.m. , 

σχήματος Λ. Το κάθε ζεύγος έχει απόσταση με το άλλο 2,50 m.  

▪ Μία οριζόντια σωλήνα με ρόλο υποστήριξης. 

▪ Χαλυβδόφυλλο καταλλήλως διαμορφωμένο. 

Η σύνδεση μεταξύ των οριζόντιων δοκών και των ζευγών σχήματος ¨Λ¨ θα επιτυγχάνεται μέσω 

ειδικά διαμορφωμένου χαλυβδόφυλλου, γαλβανισμένο εν θερμώ υποχρεωτικά, πάχους 4m.m. Το 

χαλυβδόφυλλο θα δημιουργεί το αντίστοιχο περιβάλλον ¨Λ¨ στο οποίο τοποθετούνται οι δοκοί οι 

οποίες στη συνέχεια θα βιδώνονται με 4 τεμάχια βίδες (έκαστη) γαλβανισμένες εν θερμώ. Οι 
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οριζόντιες δοκοί συνδέονται στο χαλυβδόφυλλο μέσω τριγωνικής ηλεκτροσυγκολλημένης φλάντζας 

η οποία θα φέρει και 3 τεμάχια βίδες (γαλβανισμένες εν θερμώ) για την μεγαλύτερη δυνατή 

ασφάλεια. 

Σε κάθε απόληξη δοκού θα ηλεκτροσυγκολλείται φλάντζα διαμέτρου 76 m.m. για την απόλυτη 

στεγανότητα και προστασία της δοκού από οποιουδήποτε είδους διάβρωση. Κάθε κεφαλή βίδας και 

παξιμάδι ασφαλείας θα καλύπτεται από nylon τάπες (ΡΑ6), οι οποίες δεν ξεθωριάζουν από την 

ηλιακή ακτινοβολία και είναι άθραυστες σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως και +100⁰C. 

Για την πάκτωση των δοκών σχήματος ¨Λ¨ θα προχωρούμε σε διάνοιξη 4 οπών μήκους 60cm, 

πλάτους 40cm και βάθους 80cm, μέσα στις οποίες τοποθετούνται οι δοκοί και στην συνέχεια 

τοποθετείται τσιμέντο. Με αυτόν τον τρόπο πάκτωσης μηδενίζεται ο αριθμός εξαρτημάτων 

ευαίσθητων σε οποιαδήποτε διάβρωση καθώς και σε βανδαλισμό. Μετά την τοποθέτηση το ύψος 

των οριζόντιων δοκών σύνδεσης θα ορίζεται πλέον στα 205cm. 

Το κάθισμα παίδων είναι θα κατασκευασμένο από φυσικό καουτσούκ (EPDM)  αντοχής, 

αντιβακτηριδιακό, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, βραδύκαυστο και υψηλής πρόσφυσης. Θα 

φέρει ειδικά σχεδιασμένο πέλμα ώστε τα περιθώρια πρόσφυσης να είναι ακόμη υψηλότερα. Θα 

είναι επίσης εξοπλισμένο με ειδικές νευρώσεις εσωτερικά ώστε να αυξάνονται οι μηχανικές αντοχές 

του. Απευθύνεται σε χρήστες από 2 ετών και θα αναρτάται στη φέρουσα κατασκευή της κούνιας 

μέσω θερμογαλβανισμένων αλυσίδων. Οι σύνδεσμοι στην κούνια αλλά και στο κάθισμα θα είναι 

άθραυστοι και χωρίς κινητά μέρη, μηδενίζεται έτσι η πιθανότητα αστοχίας υλικού ή μηχανικής 

αστοχίας. 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 

τραυματισμοί κάθε είδους. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που θα χρησιμοποιείται 

θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως 

συντήρηση 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 770 x 290 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 290 cm x 211 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 251 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 140 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.300 

(Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 50: Μεταλλική θερμογαλβανισμένη τραμπάλα 4 θέσεων ή ισοδύναμο. 

Η μεταλλική, θερμογαλβανισμένη τραμπάλα θα είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο να προσφέρει 

διασκέδαση, κοινωνικοποίηση σε μικρές ομάδες και θα εξοικειώνει τους χρήστες με την έννοια της 
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δράσης-αντίδρασης. Θα πληροί όλες τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και ασφάλειας των 

Ευρωπαϊκών προτύπων. 

Η κύρια μεταλλική θερμογαλβανισμένη δοκός στην οποία θα αναρτώνται και τα καθίσματα θα 

έχει διατομή 100 x 100 m.m.και θα έχει μήκος 3,6 m. Στο απόλυτο κέντρο της και στην μεριά του 

εδάφους θα προσαρτάται μέσω 4 ανοξείδωτων κοχλιών ειδική φλάντζα η οποία θα φιλοξενεί τον 

ένσφαιρο μεταλλικό τριβέα κλειστού τύπου που θα είναι υπεύθυνος για την παλινδρομική κίνηση. Ο 

ένσφαιρός μεταλλικός τριβέας θα είναι τύπου ¨διπλό ωμέγα¨ και το έδρανό του θα τοποθετείται σε 

κάθετο μεταλλικό και θερμογαλβανισμένο τεμάχιο το οποίο θα εδράζεται στο έδαφος. 

Τα καθίσματα των χρηστών θα αναρτώνται στην δοκό μέσω ανοξείδωτων κοχλιών, θα είναι 

κατασκευασμένα από πάνελ πολυαιθυλενίου μη τοξικό, ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο, πάχους 

25 m.m. ενώ ο σχεδιασμός τους θα είναι πλήρως εργονομικός. 

Έμπροσθεν κάθε καθίσματος θα ηλεκτροσυγκολλάται στρόγγυλη  χειρολαβή εξωτερικής 

διατομής 32 c.m., θερμογαλαβνισμένη υποχρεωτικά, από σωλήνα διατομής Φ26 m.m.  

Στο έδαφος και στα σημεία των καθισμάτων θα τοποθετούνται μασίφ λαστιχένια μπλοκ διακοπής 

κίνησης ώστε κατά την παλινδρομική κίνηση και αν αυτή γίνει με υψηλή κάθετη δύναμη, να υπάρχει 

επαρκής απόσβεση και να μηδενίζονται οι πιθανότητες τραυματισμών. 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 
κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 
γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 

Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 

είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 

ενδεδειγμένος. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 660 cm x 230 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 361 cm x 35 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 110 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 100 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.700 

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 51: Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο 

 

Η παρούσα περιγραφή αφορά ελατήριο παιχνίδι και συγκεκριμένα μορφής ψάρι.  
 
Το προϊόν θα απευθύνεται σε χρήστες από 2 ετών και άνω και θα συμμορφώνεται με όλες τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και θα είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει 
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ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση. Μέσω της ταλάντωσης, οι χρήστες εξοικειώνονται με 
την ισορροπία, εξασκούνται και αντιλαμβάνονται την έννοια δράσης-αντίδρασης. 
Η κατασκευή θα αποτελείται από ένα πάνελ πολυαιθυλενίου το οποίο θα φέρει διακοσμητικά 
στοιχεία, χειρολαβή, ποδολαβή, εργονομικό αντιολισθητικό κάθισμα και το ελατήριο. 
Το πάνελ πολυαιθυλενίου δεν θα απαιτεί καμία απολύτως συντήρηση, θα είναι ανακυκλώσιμο και 
από ανακυκλωμένα υλικά, δεν θα ξεθωριάζει υπό την υπεριώδη ακτινοβολία και δεν θα 
υπερθερμαίνεται όπως άλλα είδη πολυαιθυλενίου. Το πάνελ θα φέρει προσαρτημένο πάνω του, 
μικρότερα πάνελ τα οποία θα επιτελούν διακοσμητικό ρόλο ,θα δίνουν τρισδιάστατη όψη και θα 
σχηματίζει την μορφή του τίγρη. Το πάχος κάθε πάνελ θα ανέρχεται στα 25 m.m.. Τέλος τα πάνελ 
θα είναι εξαιρετικά βραδύκαυστα και ανθεκτικά σε βανδαλισμούς και τον καθαρισμό με χημικά. 
Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, εργονομικά σχεδιασμένο, ενώ θα φέρει 
αντιολισθητική επένδυση όπου μέσω της επικάλυψής του με σφαιρίδια ελαστικού μικρής 
κοκκομετρικής διαμέτρου παρέχει μεγάλη πρόσφυση ακόμα και αν η επιφάνειά του είναι βρεγμένη ή 
παγωμένη. Το κάθισμα θα έχει διαστάσεις 27 x 32 c.m. και θα  είναι προσαρμοσμένο στο πάνελ 
μέσω 3 τεμαχίων βίδες inox, οι ακμές του τέλος θα είναι καμπυλωμένες για περισσότερη άνεση. Οι 
βίδες και τα παξιμάδια ασφαλείας καλύπτονται θα υποχρεωτικά από τάπες nylon (pa6) υψηλής 

πυκνότητας το οποίο δεν ξεθωριάζει και είναι άθραυστο σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως +100⁰C. 
Οι ποδολαβές και χειρολαβές θα κατασκευάζονται από nylon (pa6) και θα είναι ειδικά μελετημένες 
ώστε να αποφεύγονται οποιουδήποτε είδους τραυματισμοί. Τα δύο αυτά στοιχεία συμβάλλουν 
επίσης στην γενικότερη σταθερότητα και αρτιότητα της κατασκευής.  
Το ελατήριο θα κατασκευάζεται από ειδικό ατσάλι, κυκλικής διατομής, πάχους 18mm, το οποίο θα 
μπορεί να κυρτωθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετά τη διαδικασία συσπείρωσης, το ατσάλι 
εμποτίζεται με ψευδάργυρο και φώσφορο και καλύπτεται με βερνίκι υψηλής αντοχής σε κρούσεις 
ενώ θα προσφέρεται 5 ετής εγγύηση. Τα ελατήρια επίσης θα κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να είναι πρακτικά αδύνατος ο εγκλωβισμός δαχτύλων και άλλων άκρων. Ο τοποθέτηση με 
προεντατήρα διασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή διάρκεια ζωής του ελατηρίου και θα μηδενίζει τις 
πιθανότητες θραύσης. Το ελατήριο στο ύψος του εδάφους θα καλύπτεται από πλαστικό άθραυστο 
κάλυμμα ευνόητους λόγους ασφαλείας. Τέλος τα ελατήρια που θα χρησιμοποιούνται θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 10270-1. 
Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 
Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται θα 

είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση 

. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: ᴓ 300 c.m 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 157 cm x 27 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 105 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 40 cm 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 990 

(Ολογράφως):ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 52: Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης εως 1,5 m ή ισοδύναμο. 
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Το σύστημα βάσης απορρόφησης πτώσης με επιφάνεια συνθετικού χλοοτάπητα θα είναι 

πιστοποιημένο για την απορρόφηση πτώσεων. 

 Θα είναι προκατασκευασμένο σύστημα αλληλοσυνδεόμενων πάνελ διαστάσεων 1,47 x 1,15m, 

με πάχος 24 m.m., κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυπροπυλένιο, με πυκνότητα 45g/l και με 

επιφάνεια από συνθετικό χλοοτάπητα από ίσια ίνα 5.000 Dtex από 100% πολυαιθυλένιο, με ύψος 

πέλους 22mm και συνολικού ύψους 24mm. 

Η πλήρωση του χλοοτάπητα θα γίνεται με χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,4 - 1,0mm και 

πλήρωση 26-28kg/m2. 

Θα έχει υψηλή υδατοπερατότητα, υψηλή αντίσταση σε όξινα και βασικά υγρά ενώ θα έχει και 

υψηλή αντίσταση στην ανάπτυξη βακτηριδίων. 

Το σύστημα βάσης απορρόφησης κραδασμών, απορροής και μόνωσης δεν θα διαφέρει σε 

πάχος 

σε κανένα σημείο παραπάνω από +/-1.5mm και η εγκατεστημένη επιφάνεια του συστήματος 

βάσης δεν θα αποκλίνει περισσότερο από +/- 3mm ανά 3 μέτρα ίσιας άκρης. Το ποριόν θα είναι 

υποχρεωτικά πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΝ 1177: 2018 ή άλλο ισοδύναμο. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 72 

(Ολογράφως):  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 53: Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1m ή ισοδύναμο. 

Ως επιφάνεια πτώσης για κρίσιμο ύψος <1m θα χρησιμοποιηθεί ποταμίσιο βότσαλο 

κοκκομετρίας 2-8 m.m., χωρίς σωματίδια λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 (Πίνακας 4) ή ισοδύναμου. Πέρα από τα πλεονεκτήματα του 

υλικού αυτού ως προς την φυσική απορροή των υδάτων, καθώς δεν σφραγίζεται το έδαφος από μη 

υδατοπερατά υλικά, και κυρίως ως προς την ασφάλεια και την ικανότητα απορρόφησης κρούσης, 

επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα φυσικά υλικά, ενώ επιπλέον ενισχύει το 

δημιουργικό, απρόσμενο και ελεύθερο παιχνίδι με κουβαδάκια, φτυάρια κοκ. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών παιδικής χαράς, το βότσαλο θα 

τοποθετηθεί σε βάθος 10 εκ. Στην κατώτατη στρώση του σκάμματος θα τοποθετηθεί γεωΰφασμα. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, θα πρέπει να 

έχει ελεγχθεί το μέγεθος των κόκκων του βοτσάλου με δοκιμή κοσκινίσματος σύμφωνα με τη μέθοδο 

δοκιμής ΕΝ 933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – 

Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση). Επίσης, το βότσαλο θα 

πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την απουσία σωματιδίων λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η διαμόρφωση των 

περιοχών εγκιβωτισμού σε βάθος 10-15 c.m., η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, οι 

φορτοεκφορτώσεις, η τοποθέτηση γεωϋφάσματος και η διάστρωση του υλικού στα αντίστοιχα 

σκάμματα. 
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Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 289 cm x 243 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 89 cm x 43 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 81 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 49 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  (m3) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 120 

(Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ  

Άρθρο 54: Συνθετικός χλοοτάπητας ή ισοδύναμο. 

     Κάθε επιφάνεια ελεύθερη από σύστημα δαπέδου ασφαλείας, βάσεις οργάνων και άλλα θα 

καλυφθεί υποχρεωτικά με συνθετικό χλοοτάπητα τύπου non-fillament (χωρίς ανάγκη γεμίσματος με 

κόκκους SBR, EPDM ή άλλα). Το ύψος πέλους θα είναι κατ΄ ελάχιστον 17 m.m. , το νήμα θα είναι 

κατασκευασμένο από 100% πολυαιθυλένιο, ενώ το dtex του θα ανέρχεται υποχρεωτικά σε τιμή άνω 

του 14.000. Η δομή που θα παρουσιάζει θα είναι μονόκλωνη ενώ ο χρωματισμός του θα 

παρουσιάζει 2 τόνους πράσινου. Ο χλοοτάπητας θα παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά στον 

εφελκυσμό, στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα έχει υψηλή υδατοπερατότητα. Σημειώνεται ότι το 

συνολικό βάρος θα ανέρχεται σε 1.802 gr/m2  και οι κόμποι ανά m2 σε 13.640. Η κατασκευάστρια 

εταιρεία θα είναι υποχρεωτικά κάτοχος πιστοποιητικών ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 

      Πλάτος ρολών: 4.00 m ή 2.00 m 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 29 

(Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 55: Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο. 

Το μεταλλικό αντιβανδαλικό παγκάκι θα είναι υποχρεωτικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτη 

διάτρητη λαμαρίνα. Θα είναι προϊόν το οποίο θα προσδίδει άριστο οπτικό αποτέλεσμα, θα έχει 

κορυφαία αντοχή σε βανδαλισμούς κάθε είδους καθώς και σε χημικά καθαριστικά. Τα πλαϊνά 

υποστηρικτικά θα είναι από χαλυβδόφυλλο, ελάχιστου πάχους 5m.m., ρομποτικά διαμορφωμένα, 

θερμογαλβανισμένα και κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς κυρίως χώρους. Δύο φύλλα 

ανοξείδωτης λαμαρίνας, Ελβετικής προέλευσης, με διάτρηση Φ5 m.m. και γυαλισμένη, θα 
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συνθέτουν την πλάτη και το κάθισμα. Το κάθισμα θα είναι εργονομικό και θα στερεώνεται σε κάθε 

πλαϊνό υποστηρικτικό μέσω 3 ανοξείδωτων κοχλιών, ενώ η πλάτη θα στερεώνεται σε κάθε πλαϊνό 

υποστηρικτικό μέσω 2 ανοξείδωτων κοχλιών. Το ολικό μήκος θα ανέρχεται σε 1920 m.m., το 

πλάτος σε 685 m.m., και το ολικό ύψος σε 800 m.m. Το ελάχιστο πάχος της χρησιμοποιούμενης 

ανοξείδωτης λαμαρίνας θα είναι 2 m.m. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: 1920 mm x 685 mm x 800 mm. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 620 

(Ολογράφως):  ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 56: Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων. 

Ο κάδος εναπόθεσης μικρό-απορριμμάτων θα είναι κατάλληλος για ασφαλή απόρριψη ελαφρών 

απορριμμάτων περαστικών. Θα προσφέρει ευκολία και ασφάλεια στον καθαρισμό από τους 

Δημοτικούς υπαλλήλους και θα είναι ανθεκτικός και κατάλληλος για μόνιμη εγκατάσταση σε 

εξωτερικό χώρο. Η χωρητικότητά του θα ανέρχεται σε 63 lt. 

Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος υποχρεωτικά από φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 6 

m.m., θα έχει τετράγωνη διατομή 30 x 30 c.m και ύψος 72 c.m. Στις δύο πλαινές μεριές του θα 

ενισχύεται με ανοξείδωτους κοιλοδοκούς διατομής 50 x 50 m.m. οι οποίοι και θα πακτώνονται στο 

έδαφος ή σε σκυρόδεμα. Επίσης θα φέρει επένδυση από 2 δοκίδες HPL πάχους 45 m.m. σε κάθε 

μεριά φέρουσα ανοξείδωτο κοιλοδοκό.  

Για λόγους σταθερότητας και κατασκευαστικής αρτιότητας οι ανοξείδωτοι κοιλοδοκοί πέρα από 

ηλεκτροσυγκολλημένοι στο σώμα του κάδου θα ενώνονται με αυτόν και με ανοξείδωτους κοχλίες 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: 72 cm x 30 cm x 40 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 405 

(Ολογράφως):  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 57: Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. 

Η θύρα εισόδου εξόδου θα αποτελείται από ένα ανοιγόμενο φύλλο, κατασκευαστικά όμοιο με την 

υπάρχουσα περίφραξη. Αναλόγως των διαθέσιμων σταθερών σημείων, η θύρα θα στερεώνεται. Θα 

φέρει δύο κατάλληλους ανοξείδωτους μεντεσέδες που θα είναι υπεύθυνοι για την κίνηση. Η θύρα θα 

έχει ελάχιστο άνοιγμα σε κάθε περίπτωση 1 m και θα παραδοθεί με κλειδαριά και κλειδιά. 
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Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: - 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 190 

(Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΤΑ ΕΥΡΩ  

Άρθρο 58: Μεταλλική περίφραξη. 

     Η μεταλλική περίφραξη θα αποτελείται από μεταλλικούς ορθοστάτες κατάλληλης διατομής, 

τοποθετημένους περίπου ανά 2 m φέροντες τις βάσεις πάκτωσης. Σε κάθε ζεύγος ορθοστατών θα 

προσαρμόζονται 3 μεταλλικές, ενωτικές και ισαπέχουσες τραβέρσες ( λάμα 40 x 8 m.m.) τις οποίες 

καθέτως θα διαπερνά κουρμπαρισμένο τεμάχιο χαλυβδοσωλήνας διατομής Φ21. Τα κέντρα του 

κουρμπαρισμένου τεμαχίου θα απέχουν 14 c.m.  

      Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις ανά τελάρο: 2 x 1,5 m.  

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 138 

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 59: Πίνακας πληροφόρησης. 

Ο πίνακας πληροφόρησης θα έχει ως σκοπό την ανάρτηση των κανονισμών που διέπουν τον 

εκάστοτε χώρο αναψυχής, καθώς και την αναγραφή χρήσιμων πληροφοριών και τηλεφώνων. 

Θα συντίθεται σε δύο ξύλινες, τετράγωνες δοκούς, διατομής 95 x 95 cm οι οποίες θα τοποθετούνται 

σε αντίστοιχες δοκοθήκες αλουμινίου θα την αποφυγή της απευθείας πάκτωσής τους στο έδαφος ή 

σε σκυρόδεμα. 

Σε κατάλληλο ύψος θα αναρτάται πάνελ πολυαιθυλενίου, μη τοξικό, ανακυκλωμένο και 

ανακυκλώσιμο, πάχους 29 m.m., ευδιάκριτο και με διαστάσεις 100 x 70 cm. Στο πάνελ αυτό θα 

αναρτάται η πινακίδα με τις οποιεσδήποτε πληροφορίες και κανονισμούς.  
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Στην κορυφή των τετράγωνων δοκών θα δημιουργείται δίριχτο σκέπαστρο από 4 ξύλινες δοκίδες 

μήκους 120 cm, πλάτους 10 cm και πάχους 4,5 cm, προς αποφυγή έκθεσης του πάνελ στις καιρικές 

συνθήκες. 

Όλα τα συνδετικά στοιχεία (βίδες, κοχλίες και παξιμάδια) θα είναι ανοξείδωτα ενώ θα καλύπτονται 

και με κατάλληλες τάπες ικανής διατομής και εξαιρετικής  αντοχής. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 190 x 120 x 36 c.m. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 280 

(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 60: Φωτιστικό σώμα LED με ιστό. 

Φωτιστικό σώμα LED συνολικής ισχύος έως 50W, μεταλλικός ιστός ύψους περίπου 4,00m 

κυκλικής διατομής Φ100mm και κορυφή με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm, από  

γαλβανισμένο χάλυβα και πολυεστερική βαφή, σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI EN 40 ή 

ισοδύναμους, σε χρώμα graphite ή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, με πλάκα έδρασης και 

θυρίδα επισκέψεως με καπάκι και αγκύρια μήκους 400mm. 

Το σώμα του φωτιστικού θα έχει σχήμα ανεστραμμένου κώνου, θα είναι κατασκευασμένο από 

αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης 

διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία και σε 

χρώμα anthracite grey ή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας ώστε να ταιριάζει με τον ιστό.  

Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής 

περίπου ίση με Ø60mm και θα φέρει κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) από επίπεδο 

διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή.  

Το φωτιστικό δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη), ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

φαινόμενα βανδαλισμού και η κατανομή φωτισμού να είναι ευρείας δέσμης συμμετρική και στους 

δύο άξονες. 

Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης και θα 

φέρει πολλαπλά LEDs με ανακλαστήρα (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό με μεταλλική 

επίστρωση υψηλής απόδοσης και ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας, έτσι 

ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται 

αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού.  

Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από τις 

διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα/τάσεις αιχμής και διατάξεις που 

επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν 

να λειτουργούν.  
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Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 

50W, ενώ ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90lm/W.  

Η συνολική τελική φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 4500lm. 

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000h σύμφωνα με το 

πρότυπο LM80 ή ισοδύναμο ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 80.000 ωρών 

λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 80% της αρχικής.  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται 

βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει προστασία 

μόνωσης classe ΙΙ, ενώ Θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων 

(συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη αντιβανδαλιστικής προστασίας 

με αντοχή σε κρούση τουλάχιστον ΙΚ08.  

Το φωτιστικό θα φέρει: 

 δήλωση συμμόρφωσης CE,  

 πιστοποιητικό με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 

(photobiological compatibility) ή ισοδύναμο και  

 πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ENEC ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο 

εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 

(luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting), ή 

άλλα ισοδύναμο. 

Επίσης, το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 

9001:2008 ή νεότερο. Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών από τον κατασκευαστή του φωτιστικού. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά ή όποια άλλα απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία, μαζί με το επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο  του φωτιστικού και το επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο 

του χρησιμοποιούμενου Driver, με πλήρη τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να προσκομισθούν. 

Ο μεταλλικός ιστός θα έχει ύψος περίπου 4,00μ. Στο κάτω μέρος του ιστού και σε ύψος 1000 mm 

από το έδαφος θα βρίσκεται η θυρίδα επίσκεψης, η οποία θα έχει διαστάσεις περίπου 45x185mm, 

για την σχετικά άνετη εργασία του ηλεκτροτεχνίτη που θα προβαίνει στις συνδέσεις των καλωδίων ή 

στην συντήρηση των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού. Η θυρίδα θα κλείνει με κλειδί ασφαλείας. 

Η διάμετρος του ιστού θα είναι 100mm και κορυφή με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm. 

Στη βάση του ιστού θα είναι προσαρμοσμένη η πλάκα έδρασης, διαστάσεων περίπου Φ320mm, 

με 4 οπές διέλευσης των αγκυρίων σε άξονες κέντρων 250x250mm. Η συγκόλληση του ελάσματος 

της πλάκας έδρασης με το έλασμα του σώματος του ιστού θα είναι βαθιάς έκχυσης με σύντηξη των 

μετάλλων. Σε ειδικά προετοιμασμένη υποδοχή του κορμού του ιστού συνδέεται ο αγωγός γείωσης 

της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, ενώ στη βάση του ιστού από σκυρόδεμα διαστάσεων 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή του ιστού, θα τοποθετηθούν αγκύρια μήκους περίπου 400mm. 

Θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας CE, το οποίο και θα πρέπει να προσκομισθεί. 

Η βιομηχανία κατασκευής των ιστών πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο 

τόσο για την κατασκευή του μεταλλικού μέρους όσο και για το γαλβάνισμα και την ηλεκτροστατική 

βαφή του ιστού. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση ενός φωτιστικού επί ιστού 

ύψους 4,00m, διατομής Φ100mm και κορυφή με απόληξη διατομής Ø60mm και η βάση από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.350 

(Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 61: Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελούν μαζί 

με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικές και συμπληρωματικές της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 

931): «όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από 

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 

28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του 

εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της 

επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με 

τα ισχύοντα πρότυπα». 

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρμολόγησης των εξοπλισμών 

παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος επί τόπου σύμφωνα με 

τα ανωτέρω, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί 

σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 

από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόμενα της 

παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, τόσο για τους εξοπλισμούς παιδικής 

χαράς όσο και για τις επιφάνειες πτώσης. Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική 

βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για την έκδοση της βεβαίωσης 

ελέγχου ή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης 

Τιμή ανά έλεγχο 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 250 

(Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 62: Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμφωνία των επιφανειών πτώσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι 
των επιφανειών πτώσης των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. 
Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της εγκατάστασης των επιφανειών πτώσης. 

Αναλυτικότερα: 
Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά (χυτά ελαστικά δάπεδα), θα 

πραγματοποιηθούν επί τόπου και με κατάλληλα όργανα δειγματοληπτικές μετρήσεις αναφορικά με 
τον έλεγχο του κρίσιμου ύψους πτώσης (HIC tests). 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για τους πρόσθετους ελέγχους 

 

Τιμή ανά έλεγχο 
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ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 500 

(Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

ΤΜΗΜΑ 5-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

Άρθρο 63 Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή ισοδύναμο 

Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση αποτελούμενη από 2 κύριους πύργους. Θα επρόκειτο για 

μία κατασκευή με υψηλή ποιότητα συναρμογής, σχεδιασμένη να προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον 

χρόνο και την χρήση, διασκέδαση, κοινωνικοποίηση, χαλάρωση και εκγύμναση. Θα απευθύνεται σε 

άτομα ηλικίας από 2 ετών και θα πληροί όλες τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ασφαλείας, σχεδιασμού και ποιότητας. 

Έκαστος εκ των 2 κύριων πύργων θα συντίθεται σε 4 κάθετες, υποχρεωτικά ανοξείδωτες 

δοκούς, διατομής Φ60 m.m.. Ο πρώτος πύργος θα είναι προσβάσιμος μέσω κλίμακας 4 

σκαλοπατιών κατασκευασμένη από πάνελ αντιολισθητικού HPL μέσου πάχους 25 m.m.. Η κλίμακα 

θα φέρει εκατέρωθεν υποστηρικτικές δοκούς, υποχρεωτικά ανοξείδωτου μετάλλου διατομής Φ42 , οι 

οποίες θα επιτελούν ρόλο χειρολαβής και θα αναρτώνται στις κάθετες υποστηρικτικές δοκούς 

υποχρεωτικά μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου. Έκαστο χρησιμοποιούμενο πάνελ HPL θα είναι 

ανακυκλώσιμο και ανακυκλωμένο, μη τοξικό, ενώ η αντιολισθητικότητά του θα διασφαλίζεται μέσω 

της επικάλυψης της πλευράς που δέχεται τους χρήστες με σφαιρίδια ελαστικού μικρής κοκομετρικής 

διαμέτρου. Το πατάρι του πρώτου πύργου θα βρίσκεται σε ύψος 57 c.m από την επιφάνεια του 

εδάφους, θα έχει διαστάσεις 150 x 75 c.m ενώ στις μεριές ευρισκόμενες δεξιά και αριστερά από την 

κλίμακα θα φέρει κάθετα διακοσμητικά πάνελ κατασκευασμένα από μη τοξικό, ανακυκλωμένο και 

ανακυκλώσιμο HDPE. Στο ένα εκ των δύο διακοσμητικών πάνελ θα αναρτάται μέσω αποκοπής 

στρόγγυλος θόλος κατασκευασμένος από άθραυστο και σταθεροποιημένο έναντι της ηλιακής 

ακτινοβολίας, διάφανο πολυκαρμπονικό. Δίπλα από υποστηρικτικό πάνελ και εντός του χώρου 

παταριού θα αναρτάται καθέτως παιχνίδι τρίλιζα, κατασκευασμένο από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής 

σε θραύση και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το πρώτο πατάρι του πύργου θα καλύπτεται εξ ημισείας 

από δίρυχτο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό γωνία σε ύψος 2,93 m, κατασκευασμένο από πάνελ 

HDPE πολυαιθυλενίου. 

Γέφυρα τοποθετημένη υπό γωνία, πλάτους 50 c.m., μήκους 1,2 m,κατασκευασμένη από 

αντιολισθητικό HPL πάχους 25 m.m. θα συνδέει το πατάρι ευρισκόμενο σε ύψος 57 c.m. με το 

πατάρι του δεύτερου πύργου ευρισκόμενο σε ύψος 90 c.m. από το έδαφος και διαστάσεων 75 x 75 

c.m.. Η γέφυρα εκατέρωθεν θα φέρει κάθετα πάνελ πολυαιθυλενίου μήκους 1 m τα οποία θα 

επιτελούν ρόλο υποστηρικτικό για τους χρήστες. Ο πύργος που θα φιλοξενεί το δεύτερο πατάρι θα 

συντίθεται σε 4 δοκούς κατασκευασμένες υποχρεωτικά από ανοξείδωτο μέταλλο και διατομής Φ60, 

και ύψους 1,7 m. 

 Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, τα πατάρια και των δύο πύργων θα αναρτώνται καταρχάς 

στις κύριες δοκούς μέσω μασίφ σφιγκτήρων αλουμινίου και κατά δεύτερον μέσω ανοξείδωτων 

κοχλιών ικανής διατομής σε τετράγωνους σκελετούς, οριζοντίως ευρισκόμενοι, μορφής τελάρου, 

κατασκευασμένοι υποχρεωτικά από ανοξείδωτες σωλήνες διατομής Φ42. 

Ο δεύτερος πύργος θα φιλοξενεί την τσουλήθρα της πολυλειτουργικής σύνθεσης η οποία θα είναι 

υποχρεωτικά κατασκευασμένη από πάνελ πολυαιθυλενίου. Οποιοδήποτε άλλο υλικό 

χρησιμοποιούμενο στην επιφάνεια ολίσθησης θα κριθεί απορριπτέο. Η τσουλήθρα θα έχει μήκος 1,5 

m , πλάτος 50 c. m. , ενώ το χρησιμοποιούμενο στην επιφάνεια ολίσθησης πολυαιθυλένιο θα 

εμπλουτίζεται και με αντιστατικό φιλμ. Η επιφάνεια ολίσθησης θα είναι πλήρως απαλλαγμένη από 

ρωγμές, κατασκευαστικές ατέλειες, κοχλίες ή οτιδήποτε άλλο δεν την καθιστά απολύτως λεία. Τα 
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πλαϊνά υποστηρικτικά πάνελ της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο 

ελάχιστου πάχους 2 c.m. Η τσουλήθρα θα φέρει τούνελ εισόδου εξοπλισμένο με οριζόντια δοκό 

ανοξείδωτου μετάλλου διατομής Φ26 και διακοσμητικά πάνελ. 

Στην μεριά του παταριού ευρισκόμενη απέναντι από την τσουλήθρα, ο πύργος θα φέρει 

παρατηρητήριο σχήματος ημικυκλίου, ακτίνας 42 c.m. Το παρατηρητήριο θα φέρει κιγκλίδωμα-

μεταλλικό σκελετό κατασκευασμένο υποχρεωτικά από 11 καθέτως τοποθετημένες ανοξείδωτες 

σωλήνες διατομής Φ26 , ηλεκτροσυγκολλημένες υποχρεωτικά άνωθεν και κάτωθεν σε 

κουρμπαρισμένες σε μορφή ημικυκλίου ανοξείδωτες σωλήνες διατομής Φ26. 

Στη μεριά του παταριού ευρισκόμενη απέναντι από την γέφυρα θα τοποθετείται ιστός 

αναρρίχησης αποτελούμενος από 2 υποστηρικτικά πάνελ στα οποία θα εδράζονται 3 οριζόντια 

σχοινιά και 1 κάθετο. Θα δημιουργείται έτσι μια αναρριχητική σύνθεση 5 σκαλοπατιών. Η σύνδεση 

μεταξύ των σχοινιών θα επιτυγχάνεται μέσω είτε ίσιων, είτε σφαιρικών, είτε μορφής ¨Τ¨ συνδέσμων.  

Το σχοινί που θα χρησιμοποιείται θα φέρει 48 ατσάλινες ενισχύσεις εσωτερικά, χαρακτηριστικό που 

προσφέρει αντοχή κάθετου φορτίου έως και 4500kg και μέγιστες αντοχές σε βανδαλισμούς 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 

τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 

και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 

μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 

γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 

Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 

είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 

ενδεδειγμένος. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 620 cm x 740 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 404 cm x 346 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 293 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 90 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 21.000 

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 64: Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο 

 

H παρούσα περιγραφή αφορά μεταλλική (εν θερμώ γαλβανισμένη) κούνια 2 θέσεων. Το 

ανωτέρω προϊόν θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω. Το προϊόν συμμορφώνεται με 

όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και είναι σχεδιασμένο ώστε να 

προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση.  

Θα εξοπλίζεται με δύο καθίσματα παίδων  

Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από : 
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▪ Δύο ζεύγη μεταλλικών, εν θερμώ γαλβανισμένων σωλήνων, κυκλικής διατομής Φ76m.m. , 

σχήματος Λ. Το κάθε ζεύγος έχει απόσταση με το άλλο 2,50 m.  

▪ Μία οριζόντια σωλήνα με ρόλο υποστήριξης. 

▪ Χαλυβδόφυλλο καταλλήλως διαμορφωμένο. 

Η σύνδεση μεταξύ των οριζόντιων δοκών και των ζευγών σχήματος ¨Λ¨ θα επιτυγχάνεται μέσω 

ειδικά διαμορφωμένου χαλυβδόφυλλου, γαλβανισμένο εν θερμώ υποχρεωτικά, πάχους 4m.m. Το 

χαλυβδόφυλλο θα δημιουργεί το αντίστοιχο περιβάλλον ¨Λ¨ στο οποίο τοποθετούνται οι δοκοί οι 

οποίες στη συνέχεια θα βιδώνονται με 4 τεμάχια βίδες (έκαστη) γαλβανισμένες εν θερμώ. Οι 

οριζόντιες δοκοί συνδέονται στο χαλυβδόφυλλο μέσω τριγωνικής ηλεκτροσυγκολλημένης φλάντζας 

η οποία θα φέρει και 3 τεμάχια βίδες (γαλβανισμένες εν θερμώ) για την μεγαλύτερη δυνατή 

ασφάλεια. 

Σε κάθε απόληξη δοκού θα ηλεκτροσυγκολλείται φλάντζα διαμέτρου 76 m.m. για την απόλυτη 

στεγανότητα και προστασία της δοκού από οποιουδήποτε είδους διάβρωση. Κάθε κεφαλή βίδας και 

παξιμάδι ασφαλείας θα καλύπτεται από nylon τάπες (ΡΑ6), οι οποίες δεν ξεθωριάζουν από την 

ηλιακή ακτινοβολία και είναι άθραυστες σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως και +100⁰C. 

Για την πάκτωση των δοκών σχήματος ¨Λ¨ θα προχωρούμε σε διάνοιξη 4 οπών μήκους 60cm, 

πλάτους 40cm και βάθους 80cm, μέσα στις οποίες τοποθετούνται οι δοκοί και στην συνέχεια 

τοποθετείται τσιμέντο. Με αυτόν τον τρόπο πάκτωσης μηδενίζεται ο αριθμός εξαρτημάτων 

ευαίσθητων σε οποιαδήποτε διάβρωση καθώς και σε βανδαλισμό. Μετά την τοποθέτηση το ύψος 

των οριζόντιων δοκών σύνδεσης θα ορίζεται πλέον στα 205cm. 

Το κάθισμα παίδων είναι θα κατασκευασμένο από φυσικό καουτσούκ (EPDM)  αντοχής, 

αντιβακτηριδιακό, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, βραδύκαυστο και υψηλής πρόσφυσης. Θα 

φέρει ειδικά σχεδιασμένο πέλμα ώστε τα περιθώρια πρόσφυσης να είναι ακόμη υψηλότερα. Θα 

είναι επίσης εξοπλισμένο με ειδικές νευρώσεις εσωτερικά ώστε να αυξάνονται οι μηχανικές αντοχές 

του. Απευθύνεται σε χρήστες από 2 ετών και θα αναρτάται στη φέρουσα κατασκευή της κούνιας 

μέσω θερμογαλβανισμένων αλυσίδων. Οι σύνδεσμοι στην κούνια αλλά και στο κάθισμα θα είναι 

άθραυστοι και χωρίς κινητά μέρη, μηδενίζεται έτσι η πιθανότητα αστοχίας υλικού ή μηχανικής 

αστοχίας. 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 

τραυματισμοί κάθε είδους. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που θα χρησιμοποιείται 

θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως 

συντήρηση 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 770 x 290 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 290 cm x 211 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 251 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 140 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.300 

(Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Άρθρο 65: Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα νηπίων ή ισοδύναμο 

H παρούσα περιγραφή αφορά μεταλλική (εν θερμώ γαλβανισμένη) κούνια 2 θέσεων. Το 
ανωτέρω προϊόν θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω. Το προϊόν 
συμμορφώνεται με όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και είναι 
σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση.  
Θα εξοπλίζεται με δύο καθίσματα νηπίων. 
Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από : 
▪ Δύο ζεύγη μεταλλικών, εν θερμώ γαλβανισμένων σωλήνων, κυκλικής διατομής 
Φ76m.m. , σχήματος Λ. Το κάθε ζεύγος έχει απόσταση με το άλλο 2,50 m.  
▪ Μία οριζόντια σωλήνα με ρόλο υποστήριξης. 
▪ Χαλυβδόφυλλο καταλλήλως διαμορφωμένο. 

Η σύνδεση μεταξύ των οριζόντιων δοκών και των ζευγών σχήματος ¨Λ¨ θα επιτυγχάνεται μέσω 
ειδικά διαμορφωμένου χαλυβδόφυλλου, γαλβανισμένο εν θερμώ υποχρεωτικά, πάχους 4m.m. Το 
χαλυβδόφυλλο θα δημιουργεί το αντίστοιχο περιβάλλον ¨Λ¨ στο οποίο τοποθετούνται οι δοκοί οι 
οποίες στη συνέχεια θα βιδώνονται με 4 τεμάχια βίδες (έκαστη) γαλβανισμένες εν θερμώ. Οι 
οριζόντιες δοκοί συνδέονται στο χαλυβδόφυλλο μέσω τριγωνικής ηλεκτροσυγκολλημένης φλάντζας 
η οποία θα φέρει και 3 τεμάχια βίδες (γαλβανισμένες εν θερμώ) για την μεγαλύτερη δυνατή 
ασφάλεια. 
 
Σε κάθε απόληξη δοκού θα ηλεκτροσυγκολλείται φλάντζα διαμέτρου 76 m.m. για την απόλυτη 
στεγανότητα και προστασία της δοκού από οποιουδήποτε είδους διάβρωση. Κάθε κεφαλή βίδας και 
παξιμάδι ασφαλείας θα καλύπτεται από nylon τάπες (ΡΑ6), οι οποίες δεν ξεθωριάζουν από την 
ηλιακή ακτινοβολία και είναι άθραυστες σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως και +100⁰C. 
Για την πάκτωση των δοκών σχήματος ¨Λ¨ θα προχωρούμε σε διάνοιξη 4 οπών μήκους 60cm, 
πλάτους 40cm και βάθους 80cm, μέσα στις οποίες τοποθετούνται οι δοκοί και στην συνέχεια 
τοποθετείται τσιμέντο. Με αυτόν τον τρόπο πάκτωσης μηδενίζεται ο αριθμός εξαρτημάτων 
ευαίσθητων σε οποιαδήποτε διάβρωση καθώς και σε βανδαλισμό. Μετά την τοποθέτηση το ύψος 
των οριζόντιων δοκών σύνδεσης θα ορίζεται πλέον στα 211cm. 
 
Το κάθισμα νηπίων θα έχει μορφή κλωβού και η επιφάνειά του αποτελείται από φύλλο αλουμινίου 
στον πυρήνα το οποίο καλύπτεται από φυσικό ελαστικό (EPDM) υψηλής αντοχής, αντιβακτηριδιακό, 
ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, βραδύκαυστο και υψηλής πρόσφυσης. Οι 6 οπές που θα 
δημιουργεί ο κλωβός είναι ειδικά μελετημένες ώστε να προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια αλλά 
να αποτρέπουν οποιονδήποτε εγκλωβισμό μέρους του σώματος. Απευθύνεται σε χρήστες από 1 
έτους και αναρτάται στη φέρουσα κατασκευή της κούνιας μέσω θερμολαβανισμένων αλυσίδων.  Οι 
σύνδεσμοι στην κούνια αλλά και στο κάθισμα θα είναι άθραυστοι και χωρίς κινητά μέρη, μηδενίζεται 
έτσι η πιθανότητα αστοχίας υλικού ή μηχανικής 
 
Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. 
Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που θα χρησιμοποιείται 

θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως 

συντήρηση 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 770 x 290 cm 
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Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 290 cm x 211 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 251 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 140 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.500 

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

 

Άρθρο 66: Μεταλλική θερμογαλβανιμένη τραμπάλα 4 θέσεων ή ισοδύναμο. 

Η μεταλλική, θερμογαλβανισμένη τραμπάλα θα είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο να προσφέρει 

διασκέδαση, κοινωνικοποίηση σε μικρές ομάδες και θα εξοικειώνει τους χρήστες με την έννοια της 

δράσης-αντίδρασης. Θα πληροί όλες τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και ασφάλειας των 

Ευρωπαϊκών προτύπων. 

Η κύρια μεταλλική θερμογαλβανισμένη δοκός στην οποία θα αναρτώνται και τα καθίσματα θα 

έχει διατομή 100 x 100 m.m.και θα έχει μήκος 3 m. Στο απόλυτο κέντρο της και στην μεριά του 

εδάφους θα προσαρτάται μέσω 4 ανοξείδωτων κοχλιών ειδική φλάντζα η οποία θα φιλοξενεί τον 

ένσφαιρο μεταλλικό τριβέα κλειστού τύπου που θα είναι υπεύθυνος για την παλινδρομική κίνηση. Ο 

ένσφαιρός μεταλλικός τριβέας θα είναι τύπου ¨διπλό ωμέγα¨ και το έδρανό του θα τοποθετείται σε 

κάθετο μεταλλικό και θερμογαλβανισμένο τεμάχιο το οποίο θα εδράζεται στο έδαφος. 

Τα καθίσματα των χρηστών θα αναρτώνται στην δοκό μέσω ανοξείδωτων κοχλιών, θα είναι 

κατασκευασμένα από πάνελ πολυαιθυλενίου μη τοξικό, ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο, πάχους 

25 m.m. ενώ ο σχεδιασμός τους θα είναι πλήρως εργονομικός. 

Έμπροσθεν κάθε καθίσματος θα ηλεκτροσυγκολλάται στρόγγυλη  χειρολαβή εξωτερικής 

διατομής 32 c.m., θερμογαλαβνισμένη υποχρεωτικά, από σωλήνα διατομής Φ26 m.m.  

Στο έδαφος και στα σημεία των καθισμάτων θα τοποθετούνται μασίφ λαστιχένια μπλοκ διακοπής 

κίνησης ώστε κατά την παλινδρομική κίνηση και αν αυτή γίνει με υψηλή κάθετη δύναμη, να υπάρχει 

επαρκής απόσβεση και να μηδενίζονται οι πιθανότητες τραυματισμών. 

Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 

Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 
κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται είναι 
γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση. 

Η τελική μορφή της σύνθεσης θα είναι άρτια, δεν θα παρουσιάζονται αποχρωματισμοί κανενός 

είδος, το ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι γυαλισμένο και ο τρόπος τοποθέτησης θα είναι ο 

ενδεδειγμένος. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 



77 
 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 660 cm x 230 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 361 cm x 35 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 110 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 100 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.700 

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Άρθρο 67: Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο 

 

Η παρούσα περιγραφή αφορά ελατήριο παιχνίδι και συγκεκριμένα μορφής τίγρη.  
 
Το προϊόν θα απευθύνεται σε χρήστες από 2 ετών και άνω και θα συμμορφώνεται με όλες τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας και θα είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει 
ασφάλεια, αντοχή στον χρόνο και διασκέδαση. Μέσω της ταλάντωσης, οι χρήστες εξοικειώνονται με 
την ισορροπία, εξασκούνται και αντιλαμβάνονται την έννοια δράσης-αντίδρασης. 
Η κατασκευή θα αποτελείται από ένα πάνελ πολυαιθυλενίου το οποίο θα φέρει διακοσμητικά 
στοιχεία, χειρολαβή, ποδολαβή, εργονομικό αντιολισθητικό κάθισμα και το ελατήριο. 
Το πάνελ πολυαιθυλενίου δεν θα απαιτεί καμία απολύτως συντήρηση, θα είναι ανακυκλώσιμο και 
από ανακυκλωμένα υλικά, δεν θα ξεθωριάζει υπό την υπεριώδη ακτινοβολία και δεν θα 
υπερθερμαίνεται όπως άλλα είδη πολυαιθυλενίου. Το πάνελ θα φέρει προσαρτημένο πάνω του, 
μικρότερα πάνελ τα οποία θα επιτελούν διακοσμητικό ρόλο ,θα δίνουν τρισδιάστατη όψη και θα 
σχηματίζει την μορφή του τίγρη. Το πάχος κάθε πάνελ θα ανέρχεται στα 25 m.m.. Τέλος τα πάνελ 
θα είναι εξαιρετικά βραδύκαυστα και ανθεκτικά σε βανδαλισμούς και τον καθαρισμό με χημικά. 
Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, εργονομικά σχεδιασμένο, ενώ θα φέρει 
αντιολισθητική επένδυση όπου μέσω της επικάλυψής του με σφαιρίδια ελαστικού μικρής 
κοκκομετρικής διαμέτρου παρέχει μεγάλη πρόσφυση ακόμα και αν η επιφάνειά του είναι βρεγμένη ή 
παγωμένη. Το κάθισμα θα έχει διαστάσεις 27 x 32 c.m. και θα  είναι προσαρμοσμένο στο πάνελ 
μέσω 3 τεμαχίων βίδες inox, οι ακμές του τέλος θα είναι καμπυλωμένες για περισσότερη άνεση. Οι 
βίδες και τα παξιμάδια ασφαλείας καλύπτονται θα υποχρεωτικά από τάπες nylon (pa6) υψηλής 
πυκνότητας το οποίο δεν ξεθωριάζει και είναι άθραυστο σε θερμοκρασίες από -40⁰C έως +100⁰C. 
Οι ποδολαβές και χειρολαβές θα κατασκευάζονται από nylon (pa6) και θα είναι ειδικά μελετημένες 
ώστε να αποφεύγονται οποιουδήποτε είδους τραυματισμοί. Τα δύο αυτά στοιχεία συμβάλλουν 
επίσης στην γενικότερη σταθερότητα και αρτιότητα της κατασκευής.  
Το ελατήριο θα κατασκευάζεται από ειδικό ατσάλι, κυκλικής διατομής, πάχους 18mm, το οποίο θα 
μπορεί να κυρτωθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετά τη διαδικασία συσπείρωσης, το ατσάλι 
εμποτίζεται με ψευδάργυρο και φώσφορο και καλύπτεται με βερνίκι υψηλής αντοχής σε κρούσεις 
ενώ θα προσφέρεται 5 ετής εγγύηση. Τα ελατήρια επίσης θα κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να είναι πρακτικά αδύνατος ο εγκλωβισμός δαχτύλων και άλλων άκρων. Ο τοποθέτηση με 
προεντατήρα διασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή διάρκεια ζωής του ελατηρίου και θα μηδενίζει τις 
πιθανότητες θραύσης. Το ελατήριο στο ύψος του εδάφους θα καλύπτεται από πλαστικό άθραυστο 
κάλυμμα ευνόητους λόγους ασφαλείας. Τέλος τα ελατήρια που θα χρησιμοποιούνται θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 10270-1. 
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Σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής οι ακμές θα είναι καμπυλωμένες ώστε να αποφεύγονται 
τραυματισμοί κάθε είδους. Τα πάνελ πολυαιθυλενίου δεν ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού από ακίδες 
και η ποιότητα συναρμογής τους δεν θα επιτρέπει κενά που δύναται να εγκλωβίσουν δάχτυλα και 
μέρη ρουχισμού, τηρούνται έτσι πολλές και απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. 
Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα λοιπά συνδετικά υλικά θα καλύπτονται από ειδικές τάπες 

κατασκευασμένες από nylon υψηλής πυκνότητας (PA6). Κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται θα 

είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και μελετημένος ώστε να μην χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση 

. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: ᴓ 300 c.m 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 157 cm x 27 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 105 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 40 cm 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 990 

(Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 68: Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης εως 1,5 m ή ισοδύναμο. 

Το σύστημα βάσης απορρόφησης πτώσης με επιφάνεια συνθετικού χλοοτάπητα θα είναι 

πιστοποιημένο για την απορρόφηση πτώσεων. 

 Θα είναι προκατασκευασμένο σύστημα αλληλοσυνδεόμενων πάνελ διαστάσεων 1,47 x 1,15m, 

με πάχος 24 m.m., κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυπροπυλένιο, με πυκνότητα 45g/l και με 

επιφάνεια από συνθετικό χλοοτάπητα από ίσια ίνα 5.000 Dtex από 100% πολυαιθυλένιο, με ύψος 

πέλους 22mm και συνολικού ύψους 24mm. 

Η πλήρωση του χλοοτάπητα θα γίνεται με χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,4 - 1,0mm και 

πλήρωση 26-28kg/m2. 

Θα έχει υψηλή υδατοπερατότητα, υψηλή αντίσταση σε όξινα και βασικά υγρά ενώ θα έχει και 

υψηλή αντίσταση στην ανάπτυξη βακτηριδίων. 

Το σύστημα βάσης απορρόφησης κραδασμών, απορροής και μόνωσης δεν θα διαφέρει σε 

πάχος 

σε κανένα σημείο παραπάνω από +/-1.5mm και η εγκατεστημένη επιφάνεια του συστήματος 

βάσης δεν θα αποκλίνει περισσότερο από +/- 3mm ανά 3 μέτρα ίσιας άκρης. Το ποριόν θα είναι 

υποχρεωτικά πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΝ 1177: 2018 ή άλλο ισοδύναμο. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 72 

(Ολογράφως):  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 
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Άρθρο 69: Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1m ή ισοδύναμο. 

Ως επιφάνεια πτώσης για κρίσιμο ύψος <1m θα χρησιμοποιηθεί ποταμίσιο βότσαλο 

κοκκομετρίας 2-8 m.m., χωρίς σωματίδια λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 (Πίνακας 4) ή ισοδύναμου. Πέρα από τα πλεονεκτήματα του 

υλικού αυτού ως προς την φυσική απορροή των υδάτων, καθώς δεν σφραγίζεται το έδαφος από μη 

υδατοπερατά υλικά, και κυρίως ως προς την ασφάλεια και την ικανότητα απορρόφησης κρούσης, 

επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα φυσικά υλικά, ενώ επιπλέον ενισχύει το 

δημιουργικό, απρόσμενο και ελεύθερο παιχνίδι με κουβαδάκια, φτυάρια κοκ. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών παιδικής χαράς, το βότσαλο θα 

τοποθετηθεί σε βάθος 10 εκ. Στην κατώτατη στρώση του σκάμματος θα τοποθετηθεί γεωΰφασμα. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, θα πρέπει να 

έχει ελεγχθεί το μέγεθος των κόκκων του βοτσάλου με δοκιμή κοσκινίσματος σύμφωνα με τη μέθοδο 

δοκιμής ΕΝ 933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – 

Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση). Επίσης, το βότσαλο θα 

πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την απουσία σωματιδίων λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η διαμόρφωση των 

περιοχών εγκιβωτισμού σε βάθος 10-15 c.m., η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, οι 

φορτοεκφορτώσεις, η τοποθέτηση γεωϋφάσματος και η διάστρωση του υλικού στα αντίστοιχα 

σκάμματα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 289 cm x 243 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 89 cm x 43 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 81 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 49 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  (m3) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 120 

(Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 70: Συνθετικός χλοοτάπητας ή ισοδύναμο. 

     Κάθε επιφάνεια ελεύθερη από σύστημα δαπέδου ασφαλείας, βάσεις οργάνων και άλλα θα 

καλυφθεί υποχρεωτικά με συνθετικό χλοοτάπητα τύπου non-fillament (χωρίς ανάγκη γεμίσματος με 

κόκκους SBR, EPDM ή άλλα). Το ύψος πέλους θα είναι κατ΄ ελάχιστον 17 m.m. , το νήμα θα είναι 

κατασκευασμένο από 100% πολυαιθυλένιο, ενώ το dtex του θα ανέρχεται υποχρεωτικά σε τιμή άνω 

του 14.000. Η δομή που θα παρουσιάζει θα είναι μονόκλωνη ενώ ο χρωματισμός του θα 

παρουσιάζει 2 τόνους πράσινου. Ο χλοοτάπητας θα παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά στον 

εφελκυσμό, στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα έχει υψηλή υδατοπερατότητα. Σημειώνεται ότι το 

συνολικό βάρος θα ανέρχεται σε 1.802 gr/m2  και οι κόμποι ανά m2 σε 13.640. Η κατασκευάστρια 

εταιρεία θα είναι υποχρεωτικά κάτοχος πιστοποιητικών ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. 
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Ενδεικτικές διαστάσεις 

      Πλάτος ρολών: 4.00 m ή 2.00 m 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 29 

(Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 71: Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο. 

Το μεταλλικό αντιβανδαλικό παγκάκι θα είναι υποχρεωτικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτη 

διάτρητη λαμαρίνα. Θα είναι προϊόν το οποίο θα προσδίδει άριστο οπτικό αποτέλεσμα, θα έχει 

κορυφαία αντοχή σε βανδαλισμούς κάθε είδους καθώς και σε χημικά καθαριστικά. Τα πλαϊνά 

υποστηρικτικά θα είναι από χαλυβδόφυλλο, ελάχιστου πάχους 5m.m., ρομποτικά διαμορφωμένα, 

θερμογαλβανισμένα και κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς κυρίως χώρους. Δύο φύλλα 

ανοξείδωτης λαμαρίνας, Ελβετικής προέλευσης, με διάτρηση Φ5 m.m. και γυαλισμένη, θα 

συνθέτουν την πλάτη και το κάθισμα. Το κάθισμα θα είναι εργονομικό και θα στερεώνεται σε κάθε 

πλαϊνό υποστηρικτικό μέσω 3 ανοξείδωτων κοχλιών, ενώ η πλάτη θα στερεώνεται σε κάθε πλαϊνό 

υποστηρικτικό μέσω 2 ανοξείδωτων κοχλιών. Το ολικό μήκος θα ανέρχεται σε 1920 m.m., το 

πλάτος σε 685 m.m., και το ολικό ύψος σε 800 m.m. Το ελάχιστο πάχος της χρησιμοποιούμενης 

ανοξείδωτης λαμαρίνας θα είναι 2 m.m. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: 1920 mm x 685 mm x 800 mm. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 620 

(Ολογράφως):  ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 72: Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων. 

Ο κάδος εναπόθεσης μικρό-απορριμμάτων θα είναι κατάλληλος για ασφαλή απόρριψη ελαφρών 

απορριμμάτων περαστικών. Θα προσφέρει ευκολία και ασφάλεια στον καθαρισμό από τους 

Δημοτικούς υπαλλήλους και θα είναι ανθεκτικός και κατάλληλος για μόνιμη εγκατάσταση σε 

εξωτερικό χώρο. Η χωρητικότητά του θα ανέρχεται σε 63 lt. 

Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος υποχρεωτικά από φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 6 

m.m., θα έχει τετράγωνη διατομή 30 x 30 c.m και ύψος 72 c.m. Στις δύο πλαινές μεριές του θα 

ενισχύεται με ανοξείδωτους κοιλοδοκούς διατομής 50 x 50 m.m. οι οποίοι και θα πακτώνονται στο 
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έδαφος ή σε σκυρόδεμα. Επίσης θα φέρει επένδυση από 2 δοκίδες HPL πάχους 45 m.m. σε κάθε 

μεριά φέρουσα ανοξείδωτο κοιλοδοκό.  

Για λόγους σταθερότητας και κατασκευαστικής αρτιότητας οι ανοξείδωτοι κοιλοδοκοί πέρα από 

ηλεκτροσυγκολλημένοι στο σώμα του κάδου θα ενώνονται με αυτόν και με ανοξείδωτους κοχλίες 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: 72 cm x 30 cm x 40 cm 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 405 

(Ολογράφως):  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 73: Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. 

Η θύρα εισόδου εξόδου θα αποτελείται από ένα ανοιγόμενο φύλλο, κατασκευαστικά όμοιο με την 

υπάρχουσα περίφραξη. Αναλόγως των διαθέσιμων σταθερών σημείων, η θύρα θα στερεώνεται. Θα 

φέρει δύο κατάλληλους ανοξείδωτους μεντεσέδες που θα είναι υπεύθυνοι για την κίνηση. Η θύρα θα 

έχει ελάχιστο άνοιγμα σε κάθε περίπτωση 1 m και θα παραδοθεί με κλειδαριά και κλειδιά. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις: - 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά):      190 

(Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 74: Μεταλλική περίφραξη. 

     Η μεταλλική περίφραξη θα αποτελείται από μεταλλικούς ορθοστάτες κατάλληλης διατομής, 

τοποθετημένους περίπου ανά 2 m φέροντες τις βάσεις πάκτωσης. Σε κάθε ζεύγος ορθοστατών θα 

προσαρμόζονται 3 μεταλλικές, ενωτικές και ισαπέχουσες τραβέρσες ( λάμα 40 x 8 m.m.) τις οποίες 

καθέτως θα διαπερνά κουρμπαρισμένο τεμάχιο χαλυβδοσωλήνας διατομής Φ21. Τα κέντρα του 

κουρμπαρισμένου τεμαχίου θα απέχουν 14 c.m.  

      Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Διαστάσεις ανά τελάρο: 2 x 1,5 m.  
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

 

 

Τιμή ανά μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 138 

(Ολογράφως):ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 75: Πίνακας πληροφόρησης. 

Ο πίνακας πληροφόρησης θα έχει ως σκοπό την ανάρτηση των κανονισμών που διέπουν τον 

εκάστοτε χώρο αναψυχής, καθώς και την αναγραφή χρήσιμων πληροφοριών και τηλεφώνων. 

Θα συντίθεται σε δύο ξύλινες, τετράγωνες δοκούς, διατομής 95 x 95 cm οι οποίες θα τοποθετούνται 

σε αντίστοιχες δοκοθήκες αλουμινίου θα την αποφυγή της απευθείας πάκτωσής τους στο έδαφος ή 

σε σκυρόδεμα. 

Σε κατάλληλο ύψος θα αναρτάται πάνελ πολυαιθυλενίου, μη τοξικό, ανακυκλωμένο και 

ανακυκλώσιμο, πάχους 29 m.m., ευδιάκριτο και με διαστάσεις 100 x 70 cm. Στο πάνελ αυτό θα 

αναρτάται η πινακίδα με τις οποιεσδήποτε πληροφορίες και κανονισμούς.  

Στην κορυφή των τετράγωνων δοκών θα δημιουργείται δίριχτο σκέπαστρο από 4 ξύλινες δοκίδες 

μήκους 120 cm, πλάτους 10 cm και πάχους 4,5 cm, προς αποφυγή έκθεσης του πάνελ στις καιρικές 

συνθήκες. 

Όλα τα συνδετικά στοιχεία (βίδες, κοχλίες και παξιμάδια) θα είναι ανοξείδωτα ενώ θα καλύπτονται 

και με κατάλληλες τάπες ικανής διατομής και εξαιρετικής  αντοχής. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 190 x 120 x 36 c.m. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 

στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα 

εργαλεία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 280 

(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ  

Άρθρο 76: Φωτιστικό σώμα LED με ιστό. 

Φωτιστικό σώμα LED συνολικής ισχύος έως 50W, μεταλλικός ιστός ύψους περίπου 4,00m 

κυκλικής διατομής Φ100mm και κορυφή με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm, από  

γαλβανισμένο χάλυβα και πολυεστερική βαφή, σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI EN 40 ή 

ισοδύναμους, σε χρώμα graphite ή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, με πλάκα έδρασης και 

θυρίδα επισκέψεως με καπάκι και αγκύρια μήκους 400mm. 
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Το σώμα του φωτιστικού θα έχει σχήμα ανεστραμμένου κώνου, θα είναι κατασκευασμένο από 

αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης 

διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία και σε 

χρώμα anthracite grey ή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας ώστε να ταιριάζει με τον ιστό.  

Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής 

περίπου ίση με Ø60mm και θα φέρει κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) από επίπεδο 

διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή.  

Το φωτιστικό δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη), ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

φαινόμενα βανδαλισμού και η κατανομή φωτισμού να είναι ευρείας δέσμης συμμετρική και στους 

δύο άξονες. 

Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης και θα 

φέρει πολλαπλά LEDs με ανακλαστήρα (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό με μεταλλική 

επίστρωση υψηλής απόδοσης και ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας, έτσι 

ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται 

αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού.  

Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από τις 

διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα/τάσεις αιχμής και διατάξεις που 

επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν 

να λειτουργούν.  

Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 

50W, ενώ ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90lm/W.  

Η συνολική τελική φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 4500lm. 

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000h σύμφωνα με το 

πρότυπο LM80 ή ισοδύναμο ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 80.000 ωρών 

λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 80% της αρχικής.  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται 

βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει προστασία 

μόνωσης classe ΙΙ, ενώ Θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων 

(συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη αντιβανδαλιστικής προστασίας 

με αντοχή σε κρούση τουλάχιστον ΙΚ08.  

Το φωτιστικό θα φέρει: 

 δήλωση συμμόρφωσης CE,  

 πιστοποιητικό με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 

(photobiological compatibility) ή ισοδύναμο και  

 πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ENEC ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο 

εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 

(luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting), ή 

άλλα ισοδύναμο. 

Επίσης, το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 

9001:2008 ή νεότερο. Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών από τον κατασκευαστή του φωτιστικού. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά ή όποια άλλα απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία, μαζί με το επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο  του φωτιστικού και το επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο 

του χρησιμοποιούμενου Driver, με πλήρη τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να προσκομισθούν. 

Ο μεταλλικός ιστός θα έχει ύψος περίπου 4,00μ. Στο κάτω μέρος του ιστού και σε ύψος 1000 mm 

από το έδαφος θα βρίσκεται η θυρίδα επίσκεψης, η οποία θα έχει διαστάσεις περίπου 45x185mm, 
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για την σχετικά άνετη εργασία του ηλεκτροτεχνίτη που θα προβαίνει στις συνδέσεις των καλωδίων ή 

στην συντήρηση των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού. Η θυρίδα θα κλείνει με κλειδί ασφαλείας. 

Η διάμετρος του ιστού θα είναι 100mm και κορυφή με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm. 

Στη βάση του ιστού θα είναι προσαρμοσμένη η πλάκα έδρασης, διαστάσεων περίπου Φ320mm, 

με 4 οπές διέλευσης των αγκυρίων σε άξονες κέντρων 250x250mm. Η συγκόλληση του ελάσματος 

της πλάκας έδρασης με το έλασμα του σώματος του ιστού θα είναι βαθιάς έκχυσης με σύντηξη των 

μετάλλων. Σε ειδικά προετοιμασμένη υποδοχή του κορμού του ιστού συνδέεται ο αγωγός γείωσης 

της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, ενώ στη βάση του ιστού από σκυρόδεμα διαστάσεων 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή του ιστού, θα τοποθετηθούν αγκύρια μήκους περίπου 400mm. 

Θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας CE, το οποίο και θα πρέπει να προσκομισθεί. 

Η βιομηχανία κατασκευής των ιστών πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο 

τόσο για την κατασκευή του μεταλλικού μέρους όσο και για το γαλβάνισμα και την ηλεκτροστατική 

βαφή του ιστού. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση ενός φωτιστικού επί ιστού 

ύψους 4,00m, διατομής Φ100mm και κορυφή με απόληξη διατομής Ø60mm και η βάση από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 1.350 

(Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 77: Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελούν μαζί 

με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικές και συμπληρωματικές της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 

931): «όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από 

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 

28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του 

εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της 

επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με 

τα ισχύοντα πρότυπα». 

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρμολόγησης των εξοπλισμών 

παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος επί τόπου σύμφωνα με 

τα ανωτέρω, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί 

σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 

από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόμενα της 

παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, τόσο για τους εξοπλισμούς παιδικής 

χαράς όσο και για τις επιφάνειες πτώσης. Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική 

βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για την έκδοση της βεβαίωσης 

ελέγχου ή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης 

Τιμή ανά έλεγχο 
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ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 250 

(Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 78: Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμφωνία των επιφανειών πτώσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι 
των επιφανειών πτώσης των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. 
Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της εγκατάστασης των επιφανειών πτώσης. 

Αναλυτικότερα: 
Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά (χυτά ελαστικά δάπεδα), θα 

πραγματοποιηθούν επί τόπου και με κατάλληλα όργανα δειγματοληπτικές μετρήσεις αναφορικά με 
τον έλεγχο του κρίσιμου ύψους πτώσης (HIC tests). 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για τους πρόσθετους ελέγχους 

 

Τιμή ανά έλεγχο 

ΕΥΡΩ (αριθμητικά): 500  

(Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
                                                                                               Αν. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ.Δ.Μ. 
Ανδρέας Παπαχριστοφόρου                                                               Δέσποινα Μακρή  

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                             Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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