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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ  

ΠΕΙΡΑΙΩ & ΝΗΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ                   

ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-

ΜΕΘΑΝΩΝ 
 

 

ΔΡΓΟ :   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΑΠΔΓΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 

ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 

 
 

Αρ. Μελέτης :    84 / 2019  

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΤΦΨΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 206.987,00 €  

(με Υ.Π.Α.) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΨΝ ΕΝΟΣΗΣΨΝ  
ΠΕΙΡΑΙΨ & ΝΗΨΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΝΗΙΨΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ                   

ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ  
 
  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΔΙΚΨΝ ΦΑΡΨΝ  
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Η παξνχζα κειέηε, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 206.987,00€ (ΤΜΠ. ΦΠΑ 24%), 

αθνξά ηελ πξνκήζεηα νξγάλσλ παηρληδηνχ παηδηθήο ραξάο, δαπέδσλ αζθαιείαο 

ηνπο θαη θαηάιιεινπ θαη επαξθή θσηηζκνχ ζε ηξεηο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ρψξσλ, ψζηε λα απνηεινχλ αζθαιείο 

παηδφηνπνπο θαηά ηα ηζρχνληα πξφηππα αζθαιείαο. 

 

ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

θνπηκφηεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε, αλαδηνξγάλσζε θαη ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ησλ ηξηψλ πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ, ψζηε λα πιεξνχλ πιένλ φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ' αξηζκ.28492/2009 

Απφθαζεο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

κε ηελ ππ' αξηζκ.27934/2014 θαη ηελ εγθχθιην 44/2014 αληίζηνηρα θαη λα 

εμαζθαιηζηεί έηζη ην πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

λνκνζεζία, αιιά θπξίσο λα εμαζθαιηζηεί ε πγηεηλή θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ πνπ 

είλαη νη ρξήζηεο ησλ ρψξσλ απηψλ. Δπίζεο, ζηα ζεκεία ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθνληαη νη 

παηδηθέο ραξέο  παξνπζηάδεηαη αλάγθε γηα αζηηθέο ππνδνκέο ππαίζξηαο αλαςπρήο 

γηα λήπηα θαη παηδηά. 

 

Οπφηε κέζα απφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπο πξνβιέπεηαη λα εληζρπζεί ε 

επηζθεςηκφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο βειηηψλνληαο ζπγρξφλσο ηελ αζθάιεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο ησλ αλειίθσλ. 
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Η κειέηε ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ηερληθέο κε βάζε ησλ 

απαηηήζεσλ αζθαιείαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ΟΣΑ, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ΦΔΚ 2029/25.7.2014 θαη εξκελεπηηθή 

εγθχθιην 44/7-8-2014 θαζψο θαη ηα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο θαη 

πηζηνπνίεζεο ΔΝ1176 θαη ΔΝ1177 κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο βάζεη 

ΔΛΟΣ. 

 

πγθεθξηκέλα, αθνξά : 

 Σελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηδηθψλ ραξψλ, βάζεη 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 Σελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αζθαινχο δαπέδνπ ησλ παηδηθψλ ραξψλ, 

βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 Σελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ θαη επαξθνχο θσηηζκνχ, βάζεη 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

Η πξνκήζεηα αθνξά ζε πιήξσο ελζσκαησκέλν – ηνπνζεηεκέλν εμνπιηζκφ, δάπεδα 

αζθαιείαο θαη θσηηζκφ ζε ζεκεία θαη ζέζεηο ησλ παηδηθψλ ραξψλ ψζηε απηέο λα 

κπνξνχλ ηειηθά λα πηζηνπνηεζνχλ. 

Οη πξνβιεπφκελεο, βάζε κειέηεο, πξνκήζεηεο ζα πινπνηεζνχλ ζηνπο παξαθάησ 

ρψξνπο ηνπ Γήκνπ. 

πγθεθξηκέλα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ρσξνζεηνχληαη ζηνπο θάησζη ρψξνπο : 

1. Παηδηθή Υαξά ΓΑΛΑΣΑ  / Κνηλφηεηα ΓΑΛΑΣΑ 

2. Παηδηθή Υαξά Νφηην ηκήκα ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ ΜΔΘΑΝΩΝ  

3. Παηδηθή Υαξά Βφξεην ηκήκα ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ ΜΔΘΑΝΩΝ  

 

Οη παξαπάλσ πθηζηάκελεο παηδηθέο ράξεο πιεξνχλ ηα πνιενδνκηθά θαη 

ηδηνθηεζηαθά θξηηήξηα. 

Δπίζεο νη επηιερζέληεο ρψξνη ηεξνχλ ηα πξναπαηηνχκελα θξηηήξηα ψζηε λα 

πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ, ν ζρεδηαζκφο ηνπο αθνινπζεί ηηο 

αξρέο ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο, θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ρψξνπ, θαζψο επίζεο 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα Δπξσπατθά πξφηππα αζθάιεηαο αλαθνξηθά κε ηα 

φξγαλα/εμνπιηζκφ, ηελ απαηηνχκελε ειεχζεξε επηθάλεηα πηψζεο, ηνλ 

απαηηνχκελν ειεχζεξν ρψξν κεηαμχ ησλ νξγάλσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ 

θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζβάζεσλ φισλ ησλ ρξεζηψλ θαη επηζθεπηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΑΜΔΑ. 

 



 

4 
 

Οη ζπγθεθξηκέλεο πθηζηάκελεο παηδηθέο ράξεο έρνπλ κεγάιε επηζθεςηκφηεηα αιιά 

παξνπζηάδνπλ εθηεηακέλεο θζνξέο εμνπιηζκνχ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα αζθαιείαο 

θαη ρξήδνπλ ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε. Οη ρψξνη απηνί παξνπζηάδνπλ θαη ζνβαξέο 

ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο (θσηηζκφο, πξφζβαζε, , 

ελεκέξσζε, θ.ιπ.). 

Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη απφθιηζεο απφ ηα ηζρχνληα πξφηππα αζθαιείαο 

αθνξνχλ ζηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, ν νπνίνο είλαη παιηφο, ρσξίο πηζηνπνίεζε, 

ελψ φια ηα παηρλίδηα θαη νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο είλαη εγθαηεζηεκέλα κε 

ηξφπν πνπ δελ επλνεί ηελ ειεχζεξε θαη αζθαιή θίλεζε ησλ ρξεζηψλ εληφο ηεο 

παηδηθήο ραξάο.. Σα παηρλίδηα θαη ν αζηηθφο εμνπιηζκφο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζηνπο ρψξνπο, έρνπλ ππνζηεί θζνξέο πνπ θαζηζηνχλ ηελ 

ζπληήξεζε ηνπο αδχλαηε. ε θάπνηνπο ρψξνπο δελ ππάξρεη δάπεδν αζθαιείαο, 

ηα παηρλίδηα είλαη ηνπνζεηεκέλα αθαηάιιειν δάπεδν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

θαζφινπ ην θξίζηκν χςνο πηψζεο ηνπ θάζε παηρληδηνχ.  

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη ε αλάγθε απνμήισζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ επηθίλδπλνπ εμνπιηζκνχ θαη ε ηνπνζέηεζε λένπ αζθαινχο, 

πηζηνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ 

 

ηφρνο είλαη λα εμνπιίζνπκε ηηο παηδηθέο ραξέο ψζηε λα απνθηήζνπλ πηζηνπνηεκέλα 

αζθαιή λέα παηρλίδηα, λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα παιαηά , λα αληηθαηαζηαζνχλ νη 

επηθάλεηεο κε δάπεδα αζθαιείαο θαη λα ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο. 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ νη Παηδηθέο ράξεο ηνπ Γήκνπ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιείο ζηε 

ρξήζε ηνπο. 

 

Η κειέηε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη αλαδηακφξθσζε ησλ ελ ιφγσ παηδηθψλ ραξψλ 

έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ηηο εμήο παξακέηξνπο: 

 

α) Οη εμνπιηζκνί λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνη γηα αηνκηθφ ή νκαδηθφ παηρλίδη θαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπο λα εμππεξεηεί ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ.  

β) Σα πιηθά ησλ εμνπιηζκψλ λα είλαη ειεγκέλα θαη αζθαιή γηα ηνπο ρξήζηεο  

γ) Ο εμνπιηζκφο λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά 

πξνηχπσλ ΔΝ 1176.  

δ) Οη επηθάλεηεο πηψζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο 

πξνηχπσλ ΔΛΟΣ  ΔΝ1176-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 (ΔΝ 1177) θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 71-3. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ  

ΠΕΙΡΑΙΩ & ΝΗΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ                   

ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-

ΜΕΘΑΝΩΝ 
 

 

ΔΡΓΟ :   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΑΠΔΓΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 

ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 

 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Η παρούςα μελϋτη αφορϊ την προμόθεια και τοποθϋτηςη νϋων οργϊνων παιχνιδιού 

παιδικόσ χαρϊσ και των δαπϋδων αςφαλεύασ τουσ καθώσ και την προμόθεια – 

εγκατϊςταςη φωτιςτικών ςωμϊτων ςε  τρεισ παιδικϋσ χαρϋσ του Δόμου. τα οπούα θα 

χρηςιμοποιηθούν για τη βελτύωςη και αναβϊθμιςη παιδικών χαρών. 

 

Οι περιοχϋσ παρϋμβαςησ εύναι οι εξόσ : 

1. Παιδικό Φαρϊ ΓΑΛΑΣΑ  / Κοινότητα ΓΑΛΑΣΑ 

2. Παιδικό Φαρϊ Νότιο τμόμα ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΘΑΝΨΝ 

3. Παιδικό Φαρϊ Βόρειο τμόμα ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΘΑΝΨΝ 

 

Βαςικόσ ςτόχοσ τησ παρούςασ μελϋτησ εύναι η βελτιςτοπούηςη και ο εξοπλιςμόσ των 

υφιςτϊμενων χώρων ώςτε να πληρούν πλϋον όλεσ τισ απαραύτητεσ προώποθϋςεισ για 

να πιςτοποιηθούν ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ τησ υπ’ αριθμ.28492/2009 Απόφαςησ 

Τπουργού Εςωτερικών, όπωσ αυτό τροποποιόθηκε και ςυμπληρώθηκε με την υπ' 

αριθμ.27934/2014 και την εγκύκλιο44/2014 αντύςτοιχα, αλλϊ κυρύωσ για να 

εξαςφαλιςτεύ η υγιεινό και αςφϊλεια των παιδιών που εύναι και οι χρόςτεσ των χώρων 

αυτών. 

Για τη δημοςιότητα των ϋργων του Προγρϊμματοσ «ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», με φροντύδα 

και δαπϊνεσ του Αναδόχου, εντόσ εύλογου χρονικού διαςτόματοσ από την ϋναρξη των 

εργαςιών αναρτϊται/αναρτώνται ςε ςημεύο ευδιϊκριτο και προςπελϊςιμο από το ευρύ 

κοινό, ενημερωτικό/επεξηγηματικό πινακύδα/πινακύδεσ, εύλογου μεγϋθουσ, ςτην οπούα 

θα περιλαμβϊνεται η ονομαςύα και το λογότυπο του φορϋα χρηματοδότηςησ 

(Τπουργεύο Εςωτερικών) και του Προγρϊμματοσ, ο τύτλοσ του ϋργου, το ποςό 

χρηματοδότηςησ κ.λ.π. ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ που ορύζονται ςτην 

ιςτοςελύδα του Τπ. Ες. 
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Η ςυνολικό δαπϊνη ανϋρχεται ςτο ποςό των 206.987,00 € ςυμπεριλαμβανομϋνου 

του Υ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεύ ολόκληρο το ποςό από το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ -

Πρόγραμμα «ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ . 

 

 

2. ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

1. Ο Ν. 3852/10 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και Αποκεντρωμϋνησ 

Διούκηςησ - Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ(ΥΕΚ87Α/7-6-2010) 

2. Ο Ν. 4155/2013 «Εθνικό ύςτημα Ηλεκτρονικών Δημοςύων ςυμβϊςεων και ϊλλεσ 

διατϊξεισ» 

3. Ο Ν. 3861/10 (ΥΕΚ 112 Α/13-7-2010) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την 

υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών οργϊνων, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και ϊλλεσ 

διατϊξεισ» 

4.  Οι διατϊξεισ του ϊρθρου 157 του Ν. 4281/14 «Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ 

τησ Ελληνικόσ οικονομύασ, οργανωτικϊ θϋματα Τπουργεύου Οικονομικών και ϊλλεσ 

διατϊξεισ» 

5.  Ο Ν.4412/16 (Υ.Ε.Κ.147Α’/08.08.2016) “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, 

Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ)” 

 

 

3. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΨΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΑΡΑ. 

 

Οι παραπϊνω τρεισ υφιςτϊμενεσ παιδικϋσ χαρϋσ με την πϊροδο του χρόνου ϋχουν 

απαξιωθεύ και καταςτεύ προβληματικϋσ. 

Σα ςημαντικότερα προβλόματα των υπό μελϋτη τριών παιδικών χϊρων αφορούν ςτον 

υφιςτϊμενο εξοπλιςμό, ο οπούοσ εύναι παλαιόσ, παρουςιϊζει λειτουργικϊ προβλόματα 

κυρύωσ λόγω τησ κακόσ ό και λανθαςμϋνησ χρόςησ αλλϊ και των βανδαλιςμών που ϋχει 

υποςτεύ τα τελευταύα χρόνια. Σα όργανα, ϋχουν υποςτεύ μεγϊλεσ φθορϋσ και κατϊ 

ςυνϋπεια η πιςτοπούηςό τουσ καθύςταται αδύνατη. 

ύμφωνα με όλα τα παραπϊνω, προκύπτει η ανϊγκη αποξόλωςησ του υφιςτϊμενου 

παλαιού εξοπλιςμού και η τοποθϋτηςη νϋου αςφαλούσ, πιςτοποιημϋνου εξοπλιςμού 

που θα περιλαμβϊνει δραςτηριότητεσ για όλεσ τισ ηλικιακϋσ ομϊδεσ, με απώτερο ςτόχο 

τη ςυνολικό αναβϊθμιςη τησ αλλϊ και την πιςτοπούηςη τησ λειτουργύασ τησ παιδικόσ 

χαρϊ από την Επιτροπό Ελϋγχου Παιδικών Φαρών, όπωσ αυτό ϋχει οριςθεύ δυνϊμει τησ 
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υπ' αριθ. πρωτ. Α.Π: οικ. 55677/48728/7-12-2012 απόφαςησ του Γενικού Γραμματϋα 

τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Αττικόσ. 

Οι παραπϊνω χώροι πληρούν τα κριτόρια πιςτοπούηςησ τησ καταλληλότητϊσ τουσ και 

ϋχουν ςχεδιαςτεύ ϋτςι ώςτε να προϊγουν τη βϋλτιςτη ςωματικό και πνευματικό 

ανϊπτυξη και κοινωνικοπούηςη παιδιών  και νηπύων διαφορετικών ηλικιακών ομϊδων . 

Μετϊ την παρϋμβαςη, οι προσ διαμόρφωςη χώροι θα αναβαθμιςτούν αιςθητικϊ και 

ποιοτικϊ και θα αποκτόςουν μεγϊλη επιςκεψιμότητα καθώσ θα λειτουργούν κανονικϊ 

και απρόςκοπτα τρεισ παιδικϋσ χαρϋσ . 

Αναλυτικότερα, οι ανϊγκεσ καθορύζονται ωσ εξόσ 

 Αντικατϊςταςη των εξοπλιςμών και των δαπϋδων που εύναι παλαιϊ και 

παρουςιϊζουν φθορϋσ οι οπούεσ τα καθιςτούν ακατϊλληλα για χρόςη, με πιο 

αςφαλό και ενδιαφϋροντα όργανα, με πολλϋσ και νϋεσ δραςτηριότητεσ και επύ 

των κατϊλληλων δαπϋδων (πλϊκεσ αςφαλεύασ) κατϊλληλου για τα ύψη πτώςησ 

των προβλεπόμενων οργϊνων. 

 Εγκατϊςταςη νϋων ιςτών φωτιςμού με φωτοβολταώκϊ ςυςτόματα και 

αντικατϊςταςη υφιςτϊμενων ιςτών ηλεκτροφωτιςμού με φωτιςτικϊ ςώματα 

led 

Και για τισ τρεισ παιδικϋσ χαρϋσ προβλϋπεται: 

 οι νϋοι εξοπλιςμού να εύναι πιςτοποιημϋνοι και τοποθετημϋνοι ςτουσ χώρουσ με 

τϋτοιο τρόπο ώςτε να υπϊρχουν μεταξύ τουσ οι απαραύτητεσ αποςτϊςεισ 

αςφαλεύασ, όπωσ ορύζονται από την κεύμενη νομοθεςύα και τισ ευρωπαώκϋσ 

προδιαγραφϋσ. 

 Να τοποθετηθούν τα κατϊλληλα δϊπεδα αςφαλεύασ, ανϊλογα με το ύψοσ 

πτώςησ των εξοπλιςμών παιδικόσ χαρϊσ. 

 Να ενιςχυθεύ ο φωτιςμόσ με τοποθϋτηςη νϋων φωτοβολταικων φωτιςτικών και 

φωτιςτικών ςωμϊτων 

 Να τοποθετηθούν οι προβλεπόμενεσ από τη νομοθεςύα πληροφοριακϋσ 

πινακύδεσ και ςημϊνςεισ 

 Να πιςτοποιηθούν οι χώροι ωσ προσ την αςφϊλεια και καταλληλότητα 
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Αναλυτικά: 

3.1 Παιδική χαρά ΓΑΛΑΣΑ  /Κοινότητα ΓΑΛΑΣΑ (Δπιφάνεια Δ= 504,45τμ). 

          Η ςημερινή εικόνα 
 

 
 

Αεροφωτογραφία :Άποψη Περιοχήσ Επέμβαςησ 
 
 

Ο Γαλατϊσ εύναι μια παραθαλϊςςια κωμόπολη ςτην βορειοανατολικό Πελοπόννηςο και 

η ϋδρα του Δόμου Σροιζηνύασ-Μεθϊνων . 

το ανατολικό τμόμα τησ παρϊλιασ ζώνησ του οικιςμού Γαλατϊ και πληςύον του 

γηπϋδου ποδοςφαύρου Γαλατϊ βρύςκεται εγκατεςτημϋνη η υπό μελϋτη παιδικό χαρϊ.    

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
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Η ςημερινή εικόνα 

 

Η παιδικό χαρϊ βρύςκεται δύπλα ςτη θϊλαςςα και ακριβώσ απϋναντι από τον Πόρο, 

εύναι ανοικτό για το κοινό και ϋχει μεγϊλη επιςκεψιμότητα, όμωσ  δεν καλύπτει τισ 

απαιτούμενεσ προδιαγραφϋσ αςφαλεύασ.   Βρύςκεται εντόσ τησ κοινόχρηςτησ χερςαύασ 

ζώνησ λιμϋνα που ςύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 12/2018 απόφαςη του Δημοτικού 

Λιμενικού Σαμεύου Σροιζηνύασ- Μεθϊνων παραχωρεύται ςτο Δόμο Σροιζηνύασ – 

Μεθϊνων. 

Επιςημαύνεται ότι το βαςικότερο κριτόριο για την επιλογό του εν λόγω χώρου 

αποτϋλεςε η θϋςη του μϋςα ςτον ιςτό του Δόμου, καθότι βρύςκεται εντόσ τησ 

πολυςύχναςτησ παρϊλιασ ζώνησ του οικιςμού Γαλατϊ, γεγονόσ που επιφϋρει μεγϊλη 

επιςκεψιμότητα τόςο από τουσ κατούκουσ τησ πόλησ όςο και από τουσ επιςκϋπτεσ 

αυτόσ. 

Επύςησ, ςτο ςημεύο που βρύςκεται η παιδικό χαρϊ παρουςιϊζεται ανϊγκη για αςτικϋσ 

υποδομϋσ υπαύθριασ αναψυχόσ για νόπια και παιδιϊ. 

Μετϊ την παρϋμβαςη, ο προσ διαμόρφωςη χώροσ θα αποκτόςει μεγαλύτερη 

επιςκεψιμότητα καθώσ θα λειτουργεύ κανονικϊ και απρόςκοπτα μύα μεγϊλη παιδικό 

χαρϊ.  
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Αναλυτικότερα, οι ανϊγκεσ ςε όργανα παιχνιδιού και εξοπλιςμού καθορύζονται ωσ εξόσ : 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 

Α1 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΦΨΡΟΤ  

1 ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΡΑΒΙ 

2 ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΨΝ ΠΟΛΛΑΠΛΨΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ 

3 6ΘΕΙΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΗΡΙΨΝ ΔΕΛΥΙΝΙ 

4 ΔΙΘΕΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΝΗΠΙΨΝ ΜΕΣΑΛΛ. 

5 ΔΙΘΕΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΠΑΙΔΨΝ ΜΕΣΑΛΛ. 

6 ΑΣΟΜΙΚΗ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΗΡΙΟΤ ΧΑΡΑΚΙ 

7 ΑΣΟΜΙΚΗ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΗΡΙΟΤ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ 

8 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟ ΠΑΙΦΝΙΔΙ 

Β. ΔΑΠΕΔΟ 

9 ΔΑΠΕΔΟ ΑΥΑΛΕΙΑ (ΠΛΑΚΕ ΚΑΟΤΣΟΤΚ) 

Γ. ΥΨΣΙΜΟ 

10 Υωτιςτικϊ ςώματα φωτοβολταικα ΜΕ ΙΣΟ 

11 Υωτιςτικϊςώματα led  
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ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Π.Φ.ΓΑΛΑΣΑ   
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3.2 Παιδική Φαρά Νότιο τμήμα ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΘΑΝΨΝ (Επιφάνεια Ε= 827,29 

τ.μ.). 
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Η Λουτρόπολη των Μεθϊνων  εύναι μια παραθεριςτικό περιοχό ςτην 

βορειοανατολικό Πελοπόννηςο. Σα Μϋθανα εύναι ονομαςτϊ για τισ ιαματικϋσ τουσ 

πηγϋσ και τα λουτρϊ τουσ, που εδώ και πολλϊ χρόνια αποτελούν πόλο ϋλξησ του 

ιαματικού τουριςμού. 

το νότιο τμόμα τησ παρϊλιασ ζώνησ του οικιςμού  και πληςύον τησ μαρύνασ, βρύςκεται 

εγκατεςτημϋνη παιδικό χαρϊ και παρϊ το γεγονόσ ότι εύναι ανοικτό για το κοινό δεν 

καλύπτει τισ απαιτούμενεσ προδιαγραφϋσ αςφαλεύασ. 

 

 
Αεροφωτογραφία : Άποψη Περιοχήσ Επέμβαςησ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
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Η ςημερινή εικόνα 
 

Η παιδικό χαρϊ βρύςκεται εντόσ τησ κοινόχρηςτησ χερςαύασ ζώνησ λιμϋνα που 

ςύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 12/2018 απόφαςη του Δημοτικού Λιμενικού Σαμεύου 

Σροιζηνύασ-Μεθϊνων παραχωρεύται ςτο Δόμο Σροιζηνύασ – Μεθϊνων και η οπούα 

απόφαςη εγκρύθηκε με την υπ΄ αριθμ. 70/2018 απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου 

Δόμου  Σροιζηνύασ – Μεθϊνων 

Σο βαςικότερο κριτόριο για την επιλογό του εν λόγω χώρου αποτϋλεςε η θϋςη του μϋςα 

ςτον ιςτό του Δόμου, καθότι βρύςκεται εντόσ τησ παρϊλιασ ζώνησ του οικιςμού, 

τησ Λουτρόπολησ των Μεθϊνων . 

Η  Λουτρόπολη εύναι μια παραθεριςτικό περιοχό που αναμϋνεται μετϊ την παρϋμβαςη, 

ο προσ διαμόρφωςη χώροσ να αποκτόςει μεγϊλη επιςκεψιμότητα τόςο από τουσ 

κατούκουσ τησ πόλησ όςο και από τουσ επιςκϋπτεσ αυτόσ καθώσ θα λειτουργεύ κανονικϊ 

και απρόςκοπτα μύα μεγϊλη παιδικό χαρϊ χωριςμϋνη ςε δύο ζώνεσ, νηπύων και παύδων 

και θα ενιςχυθεύ αιςθητϊ η εικόνα τησ περιοχόσ. Επιπλϋον θα δοθεύ η δυνατότητα για 

ευκαιρύεσ αναψυχόσ και παιχνιδιού όλων των ηλικιακών ομϊδων καλύπτοντασ τισ 

ανϊγκεσ των δημοτών για ψυχαγωγύα και κοινωνικοπούηςη. 

 

Αναλυτικότερα, οι ανϊγκεσ ςε όργανα παιχνιδιού και εξοπλιςμού καθορύζονται ωσ εξόσ: 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 

Α1 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΦΨΡΟΤ ΝΗΠΙΨΝ 

1 ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΨΝ 

2 ΔΙΘΕΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΝΗΠΙΨΝ ΜΕΣΑΛΛ. 

3 6ΘΕΙΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΗΡΙΨΝ ΒΑΡΚΟΤΛΑ 

Α2 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΦΨΡΟΤ ΠΑΙΔΨΝ 

4 ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΦΙΗ 

5 ΚΤΚΛΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΦΗΗ 

6 ΔΙΘΕΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΠΑΙΔΨΝ ΜΕΣΑΛΛ. 

7 ΔΙΘΕΙΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΙΨΝ 

8 ΚΟΤΝΙΑ ΥΨΛΙΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ 

Β. ΔΑΠΕΔΟ 

9 ΦΤΣΟ ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΣΑΠΗΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ   

Γ. ΥΨΣΙΜΟ 

10 Υωτιςτικϊ ςώματα φωτοβολταικα ΜΕ ΙΣΟ 

11 Υωτιςτικϊςώματα led  
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ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Π.Φ. Νότιο τμήμα ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΘΑΝΨΝ 
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3.3 Παιδική Φαρά Βόρειο τμήμα ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΘΑΝΨΝ  

          (Επιφάνεια Ε= 461,50τ.μ). 
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Αεροφωτογραφία : Άποψη Περιοχήσ Επέμβαςησ 

 

 

 

Η ςημερινή εικόνα 
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Η Λουτρόπολη των Μεθϊνων εύναι μια παραθεριςτικό περιοχό ςτην βορειοανατολικό 

Πελοπόννηςο. το βόρειο τμόμα του οικιςμού , δύπλα ςτη θϊλαςςα  και πληςύον 

γηπϋδων ϊθληςησ βρύςκεται εγκατεςτημϋνη παιδικό χαρϊ και παρϊ το γεγονόσ ότι 

εύναι ανοικτό για το κοινό δεν καλύπτει τισ απαιτούμενεσ προδιαγραφϋσ αςφαλεύασ. 

Η παιδικό χαρϊ βρύςκεται εντόσ τησ κοινόχρηςτησ χερςαύασ ζώνησ λιμϋνα που 

ςύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 12/2018 απόφαςη του Δημοτικού Λιμενικού Σαμεύου 

Σροιζηνύασ- Μεθϊνων παραχωρεύται ςτο Δόμο Σροιζηνύασ – Μεθϊνων και η οπούα 

απόφαςη εγκρύθηκε με την υπ΄ αριθμ. 70/2018 απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου 

Δόμου Σροιζηνύασ – Μεθϊνων 

Σο βαςικότερο κριτόριο για την επιλογό του εν λόγω χώρου αποτϋλεςε η θϋςη του 

διπλϊ ςτην θϊλαςςα  τησ Λουτρόπολησ των Μεθϊνων . 

 

Η  Λουτρόπολη εύναι μια παραθεριςτικό περιοχό που αναμϋνεται μετϊ την παρϋμβαςη, 

ο προσ διαμόρφωςη χώροσ να αποκτόςει μεγαλύτερη επιςκεψιμότητα τόςο από τουσ 

κατούκουσ τησ πόλησ όςο και από τουσ επιςκϋπτεσ αυτόσ, καθώσ θα λειτουργεύ 

κανονικϊ και απρόςκοπτα μύα  παιδικό χαρϊ διπλϊ ςτη θϊλαςςα και θα ενιςχυθεύ 

αιςθητϊ η εικόνα τησ περιοχόσ.. Επύςησ θα παρϋχεται τόνωςη ςτισ ανϊγκεσ των 

δημοτών ωσ προσ τουσ χώρουσ αναψυχόσ , ψυχαγωγύασ και κοινωνικοπούηςησ. 

 

Αναλυτικότερα, οι ανϊγκεσ ςε όργανα παιχνιδιού και εξοπλιςμού καθορύζονται ωσ εξόσ : 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 

Α1 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΦΨΡΟΤ  

1 ΤΝΘΕΣΟ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΨΝ -ΝΗΠΙΨΝ 

2 ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΤΟ ΣΟΤΛΗΘΡΕ 

3 ΔΙΘΕΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΝΗΠΙΨΝ ΜΕΣΑΛΛ. 

4 ΔΙΘΕΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΠΑΙΔΨΝ ΜΕΣΑΛΛ. 

5 2ΘΕΙΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΗΡΙΨΝ  

Β. ΔΑΠΕΔΟ 

6 ΔΑΠΕΔΟ ΑΥΑΛΕΙΑ (ΠΛΑΚΕ ΚΑΟΤΣΟΤΚ)  

Γ. ΥΨΣΙΜΟ 

7 Υωτιςτικϊ ςώματα φωτοβολταικα ΜΕ ΙΣΟ 

8 Υωτιςτικϊςώματα led  
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ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Π.Φ. Βόρειο τμήμα ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΘΑΝΨΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ  

ΠΕΙΡΑΙΩ & ΝΗΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ                   

ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-

ΜΕΘΑΝΩΝ 
 

 

ΔΡΓΟ :   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΑΠΔΓΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 

ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 

 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

Η παρούςα μελϋτη ϋλαβε υπόψη τισ προώποθϋςεισ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ για 

την καταςκευό και τη λειτουργύα των παιδικών χαρών των ΟΣΑ, όπωσ αυτϋσ 

καθορύζονται με την Τ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 

του Τπουργεύου Εςωτερικών, τροποποιητικών και ςυμπληρωματικών τησ Τ.Α. 

28492/2009 (Β’ 931). 

Οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ εύναι ενδεικτικϋσ, χωρύσ τη δυνατότητα αποκλειςμού 

ιςοδύναμων καταςκευών εφ’ όςον τηρούνται οι απαιτόςεισ ωσ προσ τον τύπο των 

δραςτηριοτότων που προςφϋρουν, τα χρηςιμοποιούμενα υλικϊ καθώσ και τισ ηλικιακϋσ 

ομϊδεσ ςτισ οπούεσ απευθύνονται και εφόςον αποδεικνύεται ςτην προςφορϊ του κϊθε 

δυνητικού αναδόχου, με κϊθε ενδεδειγμϋνο μϋςο και τρόπο, ότι οι λύςεισ που προτεύνει 

πληρούν, κατϊ ιςοδύναμο τρόπο, τισ παρούςεσ τεχνικϋσ και λειτουργικϋσ προδιαγραφϋσ 

και γενικότερα τισ απαιτόςεισ τησ παρούςασ προμόθειασ. 

Οι διαςτϊςεισ των οργϊνων παιδικόσ χαρϊσ εύναι οι προτεινόμενεσ και ενδεικτικϋσ, με 

περιθώριο απόκλιςησ ±12% ςτισ ςυνολικϋσ διαςτϊςεισ των εξοπλιςμών, ενώ δεν 

επιτρϋπεται ο χώροσ αςφαλεύασ να υπερβαύνει τα μϋγιςτα οριζόμενα ςτη μελϋτη, ώςτε 

να μην παρουςιαςθεύ ϋλλειψη ςτισ προώπολογιςθεύςεσ ποςότητεσ των δαπϋδων 

αςφαλεύασ και οι εξοπλιςμού να εντϊςςονται ςτουσ διαθϋςιμουσ χώρουσ με τρόπο που 

να εύναι δυνατό η πιςτοπούηςη των παιδικών χαρών. Αποκλύςεισ ςτουσ χώρουσ 

αςφαλεύασ επιτρϋπονται ϋωσ -10%. Αποκλύςεισ ςτο ύψοσ πτώςησ των παιχνιδιών δεν 

επιτρϋπονται. Αποκλύςεισ πϋραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορύων δεν θα γύνονται 

αποδεκτϋσ και οι προςφορϋσ θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ . 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο εξοπλιςμόσ θα ανταποκρύνεται πλόρωσ προσ τουσ όρουσ των προδιαγραφών τησ 

μελϋτησ, θα καταςκευαςθεύ από υλικϊ ϊριςτησ ποιότητασ και θα ανταποκρύνεται ςτην 

χρόςη και λειτουργύα για την οπούα προορύζεται. Γενικϊ ιςχύουν οι Πρότυπεσ Εθνικϋσ 

Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και ςυγκεκριμϋνα  

• η ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-03: «ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΑΡΑ» , 
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2. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΥΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

τισ παιδικϋσ χαρϋσ δεν πρϋπει να τύθεται ςε κύνδυνο η υγεύα και η αςφϊλεια των 

παιδιών.   Ειδικότερα:  

α) Ο εξοπλιςμόσ πρϋπει να εύναι ειδικϊ ςχεδιαςμϋνοσ για ατομικό ό ομαδικό παιχνύδι. 

β) Σα υλικϊ του εξοπλιςμού πρϋπει να ϋχουν ελεγχθεύ, ώςτε να εύναι αςφαλό για τουσ 

χρόςτεσ (π.χ. οι γωνύεσ να εύναι ςτρογγυλεμϋνεσ, να μη γύνεται χρόςη αμιϊντου, τοξικών 

χρωμϊτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).  

γ) Σα παιχνύδια πρϋπει να πληρούν τισ προδιαγραφϋσ που προβλϋπονται ςτη ςειρϊ 

προτύπων ΕΝ 1176 και να φϋρουν βεβαύωςη ελϋγχου και πιςτοποιητικό ςυμμόρφωςησ 

με το αντύςτοιχο πρότυπο.  

δ) Οι επιφϊνειεσ πτώςησ πρϋπει να πληρούν τισ προδιαγραφϋσ τησ ςειρϊσ προτύπων ΕΝ 

1177 και ΕΝ 71-3. Η τόρηςη των απαιτόςεων των προαναφερόμενων προτύπων ό 

προδιαγραφών αςφαλεύασ πιςτοποιεύται από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ, μϋςω 

διενϋργειασ περιοδικών, ανϊ διετύα, ελϋγχων και την ϋκδοςη αντύςτοιχων 

πιςτοποιητικών ελϋγχου και ςόματοσ ςυμμόρφωςησ.  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει τα εν λόγω πιςτοποιητικϊ ςυμμόρφωςησ από 

αναγνωριςμϋνο φορϋα πιςτοπούηςησ καθώσ και να εγκαταςτόςει με ορθό τρόπο τα 

όργανα τησ παιδικόσ χαρϊσ ςε κατϊλληλεσ θϋςεισ και αποςτϊςεισ μεταξύ τουσ ώςτε η 

παιδικό χαρϊ να λϊβει πιςτοποιητικό ςυμμόρφωςησ από τον αρμόδιο διαπιςτευμϋνο 

φορϋα πριν παραδοθεύ ςε χρόςη. Για το λόγο αυτό ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να μεριμνόςει 

ώςτε να εύναι ςε ςυνεχό ςυνεννόηςη και επικοινωνύα με την επιβλϋπουςα υπηρεςύα   

αλλϊ και τον φορϋα πιςτοπούηςησ ώςτε να γύνει ςωςτϊ η εγκατϊςταςη του  

εξοπλιςμού των παιδικών χαρών. 

 

3. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΕ, ΕΙΑΓΨΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΟΤ 

Ο καταςκευαςτόσ ό ο εξουςιοδοτημϋνοσ αντιπρόςωποσ ό ο ειςαγωγϋασ ό ο διανομϋασ 

που θϋτουν ςε κυκλοφορύα ςτην αγορϊ εξοπλιςμούσ παιδικών χαρών, πρϋπει να 

διαθϋτουν για καθϋνα από αυτούσ, πιςτοποιητικό ςυμμόρφωςησ που ϋχει εκδοθεύ από 

διαπιςτευμϋνο φορϋα ελϋγχου και πιςτοπούηςησ, με το οπούο αποδεικνύεται η 

ςυμμόρφωςό τουσ με τισ απαιτόςεισ αςφϊλειασ τησ ςειρϊσ προτύπων ΕΛΟΣ ΕΝ 1176. 

Σο πιςτοποιητικό ςυμμόρφωςησ περιλαμβϊνεται ςτισ προκαταρκτικϋσ πληροφορύεσ 

αναφορικϊ με την αςφϊλεια τησ εγκατϊςταςησ και πρϋπει να προςκομύζεται πριν από 

την αποδοχό τησ προςφορϊσ. 

Επιπλϋον, από τουσ καταςκευαςτϋσ και τα εργοςτϊςια παραγωγόσ των οργϊνων 

παιδικών χαρών απαιτεύται: 

 ISO 9001  
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 ISO 14001  

Επιπλϋον, από τουσ καταςκευαςτϋσ και τα εργοςτϊςια παραγωγόσ των δαπϋδων 

αςφαλεύασ απαιτεύται: 

 ISO 9001  

 

Ο εξοπλιςμόσ πρϋπει να ςημαύνεται ευκρινώσ, μόνιμα και ςε θϋςη ορατό από το επύπεδο 

του εδϊφουσ τουλϊχιςτον με τα ακόλουθα: 

α) Όνομα και διεύθυνςη του καταςκευαςτό ό του εξουςιοδοτημϋνου αντιπροςώπου ό 

του ειςαγωγϋα ό του διανομϋα. 

β) τοιχεύα αναγνώριςησ εξοπλιςμού (π.χ. κωδικόσ αριθμόσ) και ϋτοσ καταςκευόσ. 

γ) Σον αριθμό και τη χρονολογύα του εφαρμοζόμενου ευρωπαώκού προτύπου ό του 

ιςοδυνϊμου του. 

δ) Για κϊθε εξοπλιςμό πρϋπει να παραδύδονται από τον καταςκευαςτό/προμηθευτό 

όςα αναφϋρονται την παρϊγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 1176. 

 

 

4. ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ 

Γενικϊ 

Οι προςφορϋσ θα ςυνοδεύονται από: 

α) Πιςτοποιητικό ςυμμόρφωςησ των προσ προμόθεια ειδών (όργανα) με τισ απαιτόςεισ 

των ευρωπαώκών προτύπων ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 από οργανιςμό πιςτοπούηςησ τησ 

ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ. την περύπτωςη κατϊ την οπούα, τα πιςτοποιητικϊ εύναι 

ςυνταγμϋνα ςε γλώςςα πλην τησ ελληνικόσ, τότε θα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ και 

από επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

β)Πιςτοποιητικό ςυμμόρφωςησ κατϊ ΕΝ 1177 και ΕΝ71-3 για το δϊπεδο αςφαλεύασ  

γ) Δεύγματα των καταςκευαςτικών ςτοιχεύων των οργϊνων. Σα δεύγματα πρϋπει να 

κατατεθούν ςτο Πρωτόκολλο τησ Τπηρεςύασ, επύ ποινό αποκλειςμού, όπωσ αυτό 

αναφϋρεται  και ςτη Διακόρυξη . Σα δεύγματα που πρϋπει να κατατεθούν εύναι τα 

κϊτωθι: 

1. Ϊνα τμόμα ςχοινιού με τον ςύνδεςμό του 

2. Μύα ςφαιρικό ϋνωςη μεταλλικών ςτοιχεύων από πλαςτικό με βϊςη την 

πολυαμύδη, ενιςχυμϋνη με ύνεσ γυαλιού. 

3. Δεύγμα πολυαμιδικού αντιβανδαλικού ςυνδϋςμου ςυναρμογόσ ανοξεύδωτων 

τμημϊτων εξοπλιςμών 

4. Σμόμα πϊνελ HPL 12mm ό 18mm 

5. Σμόμα ορθοςτϊτη ραβδωτού λακαριςμϋνου γαλβανιςμϋνου χϊλυβα κυκλικόσ 

διατομόσ Ø125mm 
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Οι τεχνικϋσ προςφορϋσ θα ςυνοδεύονται από τισ αναλυτικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 

των προσ προμόθεια ειδών. 

Επύςησ ο διαγωνιζόμενοσ οφεύλει να καταθϋςει ςχϋδια και προςπϋκτουσ τησ 

καταςκευϊςτριασ εταιρεύασ των προςφερόμενων ειδών, για να εύναι δυνατό η 

αξιολόγηςό τουσ από την αρμόδια επιτροπό αξιολόγηςησ. ε περύπτωςη που δεν 

κατατεθούν αναλυτικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ δεν θα γύνει αξιολόγηςη των 

προςφορών. 

Οι προςφορϋσ θα ςυνοδεύονται και από τισ εγγυόςεισ τησ καταςκευϊςτριασ εταιρεύασ ό 

του εκπροςώπου τησ για τα προσ προμόθεια εύδη ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Σα προςφερόμενα εύδη θα πρϋπει απαραύτητα να πληρούν τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ 

ώςτε να μην τύθεται ςε κύνδυνο η υγεύα και η αςφϊλεια του χρόςτη: 

•Σα υλικϊ του εξοπλιςμού θα πρϋπει να ϋχουν ελεγχθεύ, ώςτε να εύναι αςφαλό προσ 

τουσ χρόςτεσ (π.χ. οι γωνύεσ να εύναι ςτρογγυλεμϋνεσ, να μην υπϊρχουν αιχμηρϋσ 

εκτεθειμϋνεσ ακμϋσ, οι επιφϊνειεσ και οι λαβϋσ να εύναι αντιολιςθητικϋσ, οι ςυνδϋςεισ – 

πακτώςεισ να εύναι απομονωμϋνεσ ό ςτερεωμϋνεσ με ειδικϊ προςτατευτικϊ κλπ.). 

•Σα όργανα και τα δϊπεδα αςφαλεύασ πρϋπει να πληρούν τισ προδιαγραφϋσ που 

προβλϋπονται ςτη ςειρϊ προτύπων ΕΝ1176 και ΕΝ1177 αντύςτοιχα, να φϋρουν 

βεβαύωςη ελϋγχου και πιςτοποιητικό ςυμμόρφωςησ με το αντύςτοιχο πρότυπο. 

Η τόρηςη των απαιτόςεων των προαναφερόμενων προτύπων ό προδιαγραφών 

αςφαλεύασ πιςτοποιεύται από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ, μϋςω διενϋργειασ περιοδικών, 

ανϊ διετύα, ελϋγχων και την ϋκδοςη αντύςτοιχων πιςτοποιητικών ελϋγχου. 

 

 

5. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΨΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΑΡΑ 

ΞΤΛΕΙΑ 

Όλα τα ξύλινα μϋρη  θα εύναι επεξεργαςμϋνα και βαμμϋνα με υδατοδιαλυτϊ υλικϊ για 

αντοχό ςτο χρόνο και τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. Κϊθε ξύλο που θα χρηςιμοποιεύται θα ϋχει 

λειανθεύ και κατεργαςτεύ κατϊλληλα ώςτε να μην αφόνει ακύδεσ ςτην επιφϊνειϊ του 

ςύμφωνα με ΕΝ 1176-1 4.2.5. 

Σα δϊπεδα των οργϊνων  ϋχουν αντιολιςθητικό επιφϊνεια και θα αποτελούνται από 

εμποτιςμϋνεσ ςανύδεσ και ξύλινεσ δοκούσ καταςκευαςμϋνεσ από εμποτιςμϋνη ξυλεύα, 

βαμμϋνη με υδροδιαλυτό βαφό.  

 

ΥΤΙΚΟ ΞΤΛΟ  

Κυρύωσ χρηςιμοποιεύται πεύκο ό ϊλλο ξύλο αντύςτοιχων χαρακτηριςτικών. Σο υλικό 

του φυςικού ξύλου δε θα ϋχει κοφτερϋσ μύτεσ και γωνύεσ. 
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ΤΝΘΕΣΗ ΞΤΛΕΙΑ  

Η ύνθετη επικολλητό ξυλεύα χρηςιμοποιεύται ςε δομικϊ ςτοιχεύα ςτα οπούα τα φορτύα 

που αναπτύςςονται εύναι ςημαντικϊ με υγραςύα (8-10%),  με δυνατότητα για μεγϊλα 

μόκη και κουρμπαριςτϊ ςχόματα, που δεν ϋχει η κοινό ςυμπαγόσ ξυλεύα. Η 

αντεπικολλητό καταςκευό αποτελεύται από φύλλα ξυλεύασ πεπιεςμϋνα μεταξύ τουσ και 

ςυγκολλημϋνα με αδιϊβροχη κόλλα πολυουρεθϊνησ μεγϊλησ αντοχόσ ςε αντύξοεσ 

καιρικϋσ ςυνθόκεσ. 

Η ςύνθετη ξυλεύα εύναι πλόρωσ λειαςμϋνη (χωρύσ αγκύδεσ), ενώ ϋχει μεγϊλη αντοχό και 

διαςταλτικό ςταθερότητα. Σα δοκϊρια προςτατεύονται από τη φθορϊ που προκαλεύται 

από τουσ μύκητεσ, τα ϋντομα και τουσ τερμύτεσ. 

Όλα τα ξύλινα μϋρη εύναι βαμμϋνα ηλεκτροςτατικϊ για αντοχό ςε εξωτερικό χώρο, 

βαμμϋνα με χρώματα υδατοδιαλυτϊ και αςφαλό για τουσ χρόςτεσ για τουσ οπούουσ 

προορύζονται όπωσ προδιαγρϊφεται από την οδηγύα ΕΝ1176-2008 δύνοντασ μεγϊλη 

διϊρκεια ζωόσ ςτην βαφό κατϊλληλα για εξωτερικό χρόςη. Ακόμα τα χρώματα που 

χρηςιμοποιούνται εύναι μη τοξικϊ και μη αναφλϋξιμα ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ 

τησ ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Σα μεταλλικϊ μη ανοξεύδωτα ςτοιχεύα χρηςιμοποιούνται για την καταςκευό του 

εξοπλιςμού (αλυςύδεσ, βύδεσ, ςύνδεςμοι κ.λπ.) εύναι από χϊλυβα θερμογαλβανιςμϋνο ό 

βαμμϋνα ηλεκτροςτατικϊ όπωσ προδιαγρϊφεται από την οδηγύα ΕΝ1176-2008. Σα 

χρώματα που χρηςιμοποιούνται εύναι υδροδιαλυτϊ μη τοξικϊ και μη αναφλϋξιμα 

ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ τησ ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Όλα τα μεταλλικϊ εξαρτόματα 

που χρηςιμοποιούνται εύναι από χϊλυβα St-37. 

Οι ςωλόνεσ καταςκευϊζονται από ανοξεύδωτο χϊλυβα κατϊλληλων διατομόσ Υ26,9, 

κϊτι που εγγυϊται την αντοχό και την αξιοπιςτύα του εξοπλιςμού. 

Οι τςουλόθρεσ εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα, 16/16 βαθμών, χαμηλόσ περιεκτικότητασ 

ςε ϊνθρακα, Α ποιότητασ AISI 304 ό ιςοδύναμου, με φύλλο πϊχουσ 0,7mm 

πρεςςαριςμϋvo επϊνω ςε κόντρα πλακϋ θαλϊςςησ για vα μη ςαπύζει.  

 

Σα ανοξεύδωτα μεταλλικϊ ςτοιχεύα, οι μεταλλικού ςύνδεςμοι και οι βύδεσ εύναι από 

ανοξεύδωτο χϊλυβα ποιότητασ AISI 304 ό ιςοδύναμου, ώςτε να μην ςκουριϊζουν, με 

χαμηλό περιεκτικότητα ςε μόλυβδο.  

Σα γωνιακϊ ςτηρύγματα και οι ςωλόνεσ ςτόριξησ των ςυνθϋτων εύναι 

ηλεκτρογαλβανιςμϋνα και βαμμϋνα με επύςτρωςη υπό μορφό πούδρασ. 
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Η θεμελύωςη των οργϊνων γύνεται με τη χρόςη μιασ μεταλλικόσ βϊςησ ςτόριξησ από 

θερμογαλβανιςμϋνο χϊλυβα, η οπούα αποτελεύται από ϋνα τετρϊγωνο ατςϊλινο πϋδιλο, 

και ϋνα κϊθετο ατςϊλινο ςτύλο ςτόριξησ.  

Η διαδικαςύα τησ γαλβϊνωςησ γύνεται ςύμφωνα με τισ ευρωπαώκϋσ προδιαγραφϋσ ΕΝ 

ISO 1461.  

 

ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Σα πλαςτικϊ ςτοιχεύα θα εύναι από πολυπροπυλϋνιο ό πολυαιθυλϋνιο ό πολυεςτϋρα 

ενιςχυμϋνο με ύνεσ υϊλου GFRP ϊλλο αντύςτοιχο υλικό. 

Σα πλαςτικϊ καλύμματα ςτουσ ςυνδϋςμουσ θα εύναι από πολυαμύδιο ό 

ποπλυπροπυλϋνιο πολυαιθυλϋνιο ϊλλο αντύςτοιχο υλικό με προςταςύα UV (ϋναντι τησ 

υπεριώδουσ ακτινοβολύασ του ηλύου). 

 

Όλεσ οι βύδεσ ςτόριξησ καλύπτονται από ςτρογγυλεμϋνα πλαςτικϊ προςτατευτικϊ, τα 

οπούα παρϋχουν αςφϊλεια, ενώ ςυγχρόνωσ αποτελούν διακοςμητικϊ ςτοιχεύα του 

εξοπλιςμού όπωσ προδιαγρϊφεται από την οδηγύα ΕΝ1176-2008 Σα πλαςτικϊ ςτοιχεύα 

θα ϋχουν αντοχό ςτην υπεριώδη ακτινοβολύα και ςε αντύξοεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. Σα 

εξαρτόματα ςυναρμογόσ, καταςκευϊζονται από ανοξεύδωτο χϊλυβα και 

προςτατεύονται από πολυαμυδικϊ, αντιβανδαλικϊ καλύμματα. 

Όλεσ οι εκτεθειμϋνεσ επιφϊνειεσ εύναι ςτρογγυλεμϋνεσ, ώςτε να μην υπϊρχουν αιχμηρϊ 

ϊκρα όπωσ προδιαγρϊφεται από την οδηγύα ΕΝ1176. 

 

HPL 

Σο HPL τύπου MEG (High PressureLaminate) εύναι υλικό ανθεκτικό ςτισ πιο ακραύεσ 

κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ. Αποτελεύται από κυτταρινικϋσ ύνεσ εμποτιςμϋνεσ ςε 

φαινολικϋσ ρητύνεσ, ςυγκολλημϋνεσ ςε ςυνθόκεσ υψηλόσ πύεςησ και θερμοκραςύασ. Η 

εξωτερικό επιφϊνεια ςυγκροτεύται από ϋγχρωμο διακοςμητικό φύλλο εμποτιςμϋνο ςε 

αμινοπλαςτικϋσ ρητύνεσ, και αδιϊβροχο επικϊλυμμα ανθεκτικό ςτην ηλιακό 

ακτινοβολύα. Η ειδικό αυτό επιφϊνεια εξαςφαλύζει την προςταςύα του υλικού και από 

graffiti, καθότι δεν αφόνει πόρουσ ςτο υλικό, με αποτϋλεςμα το graffiti να μπορεύ να 

καθαρύςει εύκολα και να μην απαιτεύται βαφό τησ επιφϊνειασ.  

ΗΜΤΔΑ  

Η ςημύδα (πλακϊζ θαλϊςςησ) εύναι εμποτιςμϋνα φύλλα ςε ειδικϋσ κόλλεσ και ρινύςματα 

ςιδόρου, με ανθεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγϊλησ αντοχόσ ,εύναι αντιολιςθητικό και 

δοκιμαςμϋνο ςε αντύξοεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. Η ειδικό ςύνθεςη του το καθιςτϊ μοναδικό 

υλικό ςτην κατηγορύα του γιατύ αποτελεύται από διϊφορεσ ςτρώςεισ πεπιεςμϋνησ 

μοριοςανύδασ (ανϊλογα το ολικό πϊχοσ του) t=1,5mm.  
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Όλα ανεξαιρϋτωσ τα υλικϊ των οργϊνων τησ παιδικόσ χαρϊσ, ξύλο, ςύνδεςμοι, 

μεταλλικϊ, πλαςτικϊ μϋρη εύναι απολύτωσ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και αβλαβό για τον χρόςτη και 

το περιβϊλλον. Εύναι εμποτιςμϋνα με οικολογικϊ, μη τοξικϊ υλικϊ, για αντοχό ςτισ 

καιρικϋσ ςυνθόκεσ. 

 

ΦΡΩΜΑΣΑ  

Σα βερνύκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών εύναι κατϊλληλα για εξωτερικό 

χρόςη, δεν περιϋχουν μόλυβδο, χρώμιο, κϊδμιο ό ϊλλα βαρϋα μϋταλλα και ϋχουν βϊςη 

το νερό. Σα βερνύκια και τα χρώματα όλων των μεταλλικών μερών φϋρουν αντιςκωρικό 

ηλεκτροςτατικό προςταςύα. Σα πλαςτικϊ ςτοιχεύα ϋχουν αντοχό ςτην υπεριώδη 

ακτινοβολύα και ςε αντύξοεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. Σα βαςικϊ ςτοιχεύα εύναι 

καταςκευαςμϋνα από πολυπροπυλϋνιο, πλόρωσ ανακυκλώςιμο και πολύ υψηλόσ 

αντοχόσ ςε κρούςη. Σο πολυπροπυλϋνιο παρουςιϊζει εξαιρετικό αντοχό ςε θραύςη και 

ρηγμϊτωςη καθώσ και καλό αντοχό ςε χημικϋσ ουςύεσ, ςτην υπεριώδη ακτινοβολύα. Οι 

οργανοληπτικϋσ ιδιότητεσ του υλικού το καθιςτούν κατϊλληλο για κϊθε χρωματικό 

απόχρωςη χωρύσ κύνδυνο ξεθωριϊςματοσ.  

 

ΠΑΚΣΩΗ  

Ο εξοπλιςμόσ θα πακτώνεται με τρόπο κατϊλληλο ώςτε να προςτατεύεται 

μακροχρόνια η ξυλεύα από κατακρϊτηςη υγρών. Θα πρϋπει ο ανϊδοχοσ να μεριμνόςει ςε 

ςυνεννόηςη με τον προμηθευτό του εξοπλιςμού για τη ςωςτό επιλογό των βϊςεων 

ϋδραςησ του εξοπλιςμού δεδομϋνου ότι αυτϋσ μπορεύ να διαφϋρουν ανϊλογα με το 

δϊπεδο ςτο οπούο θα τοποθετηθεύ το όργανο τησ παιδικόσ χαρϊσ . 

 

Πιςτοπούηςη: Όλα τα όργανα των παιδικών χαρών πρϋπει να εύναι ςχεδιαςμϋνα και 

καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176:2008 και να φϋρουν πιςτοπούηςη 

από αναγνωριςμϋνο φορϋα ελϋγχου, επύ ποινό αποκλειςμού. 
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6. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 

Α. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΦΑΡΩΝ 
 

1. ύνθετο όργανο καράβι  

Ηλικιακό ομϊδα:  3 ετών και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 17 παιδιϊ  
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Πλϊτοσ : 215 εκ.   
Μόκοσ : 680 εκ.  
Ύψοσ : 300 εκ. 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Ελϊχιςτο πλϊτοσ : 515 εκ 
Ελϊχιςτο μόκοσ : 1.040 εκ 
Ύψοσ πτώςησ: 135 εκ 

 
Σο ςύνθετο θα αποτελεύται από : 

 6 ξύλινα δοκϊρια ςτόριξησ 
 1 κυρτό δοκό ςτόριξησ (πλώρη) 
 Σρεισ (3) πλατφόρμεσ, 
 Μια (1) καμπύνα καπετϊνιου, 
 Μύα (1) τςουλόθρα 
 Μια (1) κλύμακα ανϊβαςησ 
 Μια (1) αναρρύχηςη με δύχτυ 
 Φρωματιςτϊ προςτατευτικϊ & διακοςμητικϊ πϊνελ  
 Μεταλλικϊ κιγκλιδώματα 
 Μπϊρεσ προςταςύασ 
 Δραςτηριότητα ‘τιμόνι’ 
 Δραςτηριότητα κιϊλια’ 

 
Ξύλινα δοκϊρια ςτόριξησ: Η καταςκευό θα ςτηρύζεται ςε δοκϊρια διατομόσ 95x95mm 
ςύνθετησ ξυλεύασ για αντοχό ςτισ εξωτερικϋσ ςυνθόκεσ και ςτην ενδεχόμενη φθορϊ από 
μύκητεσ. Η χρηςιμοποιούμενη ξυλεύα  θα ϋχει υποςτεύ επεξεργαςύα χωρύσ χρώμιο ό 
αρςενικό, δεν θα ϋχει ακύδεσ και θα παρϋχει μεγϊλη αντοχό και ςταθερότητα ςτην 
καταςκευό.  
Κυρτό δοκόσ ςτόριξησ (πλώρη): Η καταςκευό θα φϋρει ξύλινη κουρμπαριςτό  δοκό 95 
χιλιοςτϊ πϊχοσ, 200 χιλιοςτϊ πλϊτοσ, και 3m ύψουσ περύπου  ςτο μπροςτινό μϋροσ 
επύςησ πλαςτικοποιημϋνησ ςύνθετησ ξυλεύασ 
Πλατφόρμεσ: Θα εύναι καταςκευαςμϋνεσ από αντιολιςθητικό HPL πϊχουσ 12,5mm 
Καμπύνα καπετϊνιου: Καταςκευαςμϋνη από χρωματιςτϊ πϊνελ HPL πϊχουσ 13mm.  
Σςουλόθρα: Θα εύναι καταςκευαςμϋνη  από  ανοξεύδωτο χϊλυβα (AISI 304) πϊχουσ 
2mm, με καμπυλοειδό μορφό από τη μύα πλευρϊ. Οι πλευρϋσ τησ θα εύναι 
καταςκευαςμϋνεσ από χρωματιςτϊ πϊνελ. 
Κλύμακα ανϊβαςησ: Καταςκευαςμϋνη εξ’ ολοκλόρου από ςωλόνεσ ανοξεύδωτου χϊλυβα 
, Ø40mm πϊχουσ 2mm χιλιοςτών , εξαςφαλύζοντασ ανθεκτικότητα μεγϊλησ διϊρκειασ 
και την αξιοπιςτύα του εξοπλιςμού. Η ςτερϋωςη των ανοξεύδωτων τμημϊτων μεταξύ 
τουσ όςο και με τισ πλατφόρμεσ και τα πϊνελ του εξοπλιςμού θα γύνεται μϋςω ειδικών 
ςυνδϋςμων πολυαμιδύου τύπου ‘φωλιϊ’ κατϊλληλησ μορφόσ και πϊχουσ για αντοχό 
ςτουσ βανδαλιςμούσ. 
Αναρρύχηςη με δύχτυ: Ο ςκελετόσ θα εύναι καταςκευαςμϋνοσ από ςωλόνεσ ανοξεύδωτου 
χϊλυβα , Ø40mm πϊχουσ 2mm χιλιοςτών, εξαςφαλύζοντασ ανθεκτικότητα μεγϊλησ 
διϊρκειασ και την αξιοπιςτύα του εξοπλιςμού. Θα φϋρει εςωτερικϊ δύχτυ φτιαγμϋνο από 
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γαλβανιςμϋνο ςυρματόςχοινο καλυμμϋνο με πολυπροπυλϋνιο. Η ςύνδεςη των ςχοινιών 
μεταξύ τουσ θα γύνεται με  ςφαύρεσ πολυαμιδύου. 
Φρωματιςτϊ προςτατευτικϊ & διακοςμητικϊ πϊνελ: Σα χρωματιςτϊ πϊνελ θα εύναι 
καταςκευαςμϋνα HPL πϊχουσ 13 mm.  
Μεταλλικϊ κιγκλιδώματα: εξ’ ολοκλόρου ανοξεύδωτα. 
Μπϊρεσ προςταςύασ: Καταςκευαςμϋνεσ από ςωλόνεσ ανοξεύδωτου χϊλυβα, Ø40mm 
πϊχουσ 2mm χιλιοςτών , εξαςφαλύζοντασ ανθεκτικότητα μεγϊλησ διϊρκειασ και την 
αξιοπιςτύα του εξοπλιςμού.  
Η ςτερϋωςη των ανοξεύδωτων τμημϊτων μεταξύ τουσ όςο και με τισ πλατφόρμεσ και τα 
πϊνελ του εξοπλιςμού θα γύνεται μϋςω ειδικών αντιβανδαλικών ςυνδϋςμων 
πολυαμιδύου τύπου ‘φωλιϊ’ για αντοχό ςτουσ βανδαλιςμούσ. 
Εξαρτόματα ςυναρμογόσ: από ανοξεύδωτο χϊλυβα και θα προςτατεύονται από 
πολυαμυδικϊ, αντιβανδαλικϊ καλύμματα. 
 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 17.000,00€ 
(Ολογρϊφωσ): ΔΕΚΑΕΠΣΑ ΦΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΨ 
 
 

2. Θεματικό ςύνθετο όργανο νηπίων πολλαπλών δραςτηριοτήτων 

Ηλικιακό ομϊδα:  2 ετών και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 12 παιδιϊ  
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Πλϊτοσ : 315 εκ.   
Μόκοσ : 565 εκ.  
Ύψοσ : 300 εκ. 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Ελϊχιςτο πλϊτοσ : 615 εκ 
Ελϊχιςτο μόκοσ : 915 εκ 
Ύψοσ πτώςησ: 115 εκ 
 
Δραςτηριότητϋσ:  

 2 πατϊρια (+0,97m& +1,17m) 
 1 τςουλόθρα 
 1 ρϊμπα ειςόδου 
 1 ςκϊλα ανϊβαςησ 
 1 ρϊμπα αναρρύχηςησ 
 1 δραςτηριότητα ‘παιχνύδι ςυνομιλύασ’ 
 Θεματικϊ προςτατευτικϊ πϊνελ με φινιςτρύνια 
 Διακοςμητικό πϊνελ ςημαιϊκι  

 
Η καταςκευό ςτηρύζεται ςε  1 ορθοςτϊτη  ραβδωτού λακαριςμϋνου γαλβανιςμϋνου 
χϊλυβα κυκλικόσ διατομόσ Ø125mm ενώ ο υπόλοιποσ ςκελετόσ αποτελεύται από 
ανοξεύδωτο ςκελετό (ςωλόνεσ Ø40mm). την κορυφό των κολόνων τοποθετούνται 
πλαςτικϊ προςτατευτικϊ πολυαμιδύου.   Η ςύνδεςη των ανοξεύδωτων τμημϊτων 
ςκελετού γύνεται μϋςω αντιβανδαλικών ςυνδϋςμων πολυαμιδύου τύπου ‘φωλιϊ’        
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ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
Πατϊρια: καταςκευαςμϋνα από αντιοληςθητικό HPL πϊχουσ 12,5mm 
Σςουλόθρα: καταςκευαςμϋνη  από  ανοξεύδωτο χϊλυβα (AISI 304) πϊχουσ 2mm, με 
καμπυλοειδό μορφό από τη μύα πλευρϊ. Οι πλευρϋσ τησ εύναι καταςκευαςμϋνεσ από 
χρωματιςτϊ πϊνελ. 
Ρϊμπα ειςόδου: το δϊπεδο τησ ρϊμπασ εύναι καταςκευαςμϋνο από αντιολιςθητικό HPL 
πϊχουσ 12,5mm και οι κουπαςτϋσ εύναι καταςκευαςμϋνεσ από ανοξεύδωτεσ ςωλόνεσ 
Ø40mm. Η ςύνδεςη του πατώματοσ και των κουπαςτών γύνεται μϋςω ειδικών 
ςυνδϋςμων χυτού πολυαμιδύου. 
κϊλα ανϊβαςησ: η ςκϊλα αποτελεύται από ανοξεύδωτο ςκελετό (ςωλόνεσ Ø40mm) 
φϋρει 3 ςκαλοπϊτια  από αντιολιςθητικό HPL πϊχουσ 12,5mm και κουπαςτϋσ 
καταςκευαςμϋνεσ από ανοξεύδωτεσ ςωλόνεσ Ø40mm.  
Ρϊμπα αναρρύχηςησ: η ρϊμπα εύναι καταςκευαςμϋνη από αντιολιςθητικό HPL πϊχουσ 
12,5mm και φϋρει θεματικϊ πατόματα χυτού πολυαμιδύου. 
Δραςτηριότητα ‘παιχνύδι ςυνομιλύασ’: καταςκευαςμϋνη εξ΄ ολοκλόρου από ανοξεύδωτο 
χϊλυβα και ςτα δύο ϊκρα φϋρει χρωματιςτϊ πϊνελ από HPL πϊχουσ 13mm. 
Θεματικϊ προςτατευτικϊ πϊνελ: φτιαγμϋνα από ςυνδυαςμό χρωματιςτών πϊνελ HPL 
πϊχουσ 13mm και πϊνελ HPL πϊχουσ 13mm με όψη ξύλου. 
Διακοςμητικό πϊνελ ςημαιϊκι: φτιαγμϋνο από χρωματιςτό πϊνελ HPL πϊχουσ 13mm.  
Εξαρτόματα ςυναρμογόσ: από ανοξεύδωτο χϊλυβα και θα προςτατεύονται από 
πολυαμυδικϊ, αντιβανδαλικϊ καλύμματα. 
 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 7.000,00€ 
(Ολογρϊφωσ): ΕΠΣΑ ΦΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΨ 
 

3. Θεματικό ςύνθετο όργανο παιδιών & νηπίων / «Θάλαςςα» 

Ηλικιακό ομϊδα:  1,5 ετών και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 8 παιδιϊ  
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Πλϊτοσ : 365 εκ.   
Μόκοσ : 365 εκ.  
Ύψοσ : 210 εκ. 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Ελϊχιςτο πλϊτοσ : 665 εκ 
Ελϊχιςτο μόκοσ : 715 εκ 
Ύψοσ πτώςησ: 90 εκ 
 

Διϊταξη: 
Σο ςύνθετο νηπύων - παύδων, αποτελεύ ϋνα θεματικό ςύνθετο εμπνευςμϋνο από τον 
βυθό και την θαλϊςςια ζωό. Προςφϋρει την δυνατότητα τησ ϊθληςησ, του παιχνιδιού, 
τησ διαςκϋδαςησ όπωσ την αλλαγό ρόλων για νόπια και παιδιϊ. Η τςουλόθρα 
πλαιςιώνεται από δελφύνια και δύνει την εντύπωςη τησ κατϊδυςησ μαζύ τουσ κατϊ την 
ολύςθηςη. Σϋλοσ, η θεματικό γϋφυρα, οδηγεύ τα παιδιϊ ςε μια πορεύα υποθαλϊςςια με 
διακοςμητικϊ ςτοιχεύα από τον βυθό. 
 

Σεχνικό περιγραφό επιμϋρουσ ςτοιχεύων: 
Σο ςύνθετο αποτελεύται από μια κλύμακα ανόδου, η οπούα καταλόγει ςε ϋνα πατϊρι 
μικρό πριν την γϋφυρα. Η γϋφυρα από γαλβανιςμϋνεσ χαλυβδοςωλόνεσ και 
ςυρματόςχοινο, οδηγεύ ςτο μερικώσ ςτεγαςμϋνο πατϊρι το οπούο διαθϋτει 
διακοςμητικϊ ςτοιχεύα από το βυθό τησ θϊλαςςασ και ςυμπληρώνει την θεματικό 
ςύνθεςη.  
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Σο ςύνθετο εύναι καταςκευαςμϋνο από ξυλεύα αρκτικού κύκλου με ςτοιχεύα πανϋλων 
από HPL τύπου MEG και ςυρματόςχοινα. υγκεκριμϋνα τα υποςτυλώματα και οι δοκού 
ςτα οπούα ςτηρύζονται τα πατϊρια εύναι ενδεικτικόσ διατομόσ Υ12mm ενώ οι ϊκρεσ 
τουσ εύναι ςτρογγυλεμϋνεσ προσ αποφυγό τραυματιςμών. τα ςημεύα ςύνδεςησ των 
οριζόντιων και κατακόρυφων δοκών, οι δοκού ςχηματύζουν κοιλότητεσ, ώςτε να 
«αγκαλιϊζουν» η μύα την ϊλλη, με αφαύρεςη μϋρουσ του υλικού τησ δοκού ςτα ςημεύα 
επαφόσ, ώςτε να εξαςφαλύζεται η μϋγιςτη ςταθερότητα τησ καταςκευόσ. Σα 
υποςτυλώματα ςτερεώνονται ςτο ϋδαφοσ μϋςω ειδικών βϊςεων από γαλβανιζϋ 
λαμαρύνα και ηλεκτροςτατικϊ βαμμϋνη. Οι βϊςεισ ςτερϋωςησ τοποθετούνται ςτο πϋλμα 
(κϊτω πλευρϊ) των υποςτυλωμϊτων προσ αποφυγό τησ κατακρϊτηςησ υγραςύασ 
ανϊμεςα ςτο ξύλο και το μϋταλλο. Η ςυνολικό καταςκευό τησ βϊςησ εύναι 
γαλβανιςμϋνη εν θερμώ, ώςτε να εύναι ανθεκτικό ςτην υγραςύα και τισ ακραύεσ καιρικϋσ 
ςυνθόκεσ. 
 
Πατϊρι Μικρό 
Σο ‘Μικρό Πατϊρι’ βρύςκεται ςτο αριςτερό ϊκρο τησ ςύνθεςησ, και ςε ύψοσ 600mm από 
το ϋδαφοσ. Η πρόςβαςη ςε αυτό επιτυγχϊνεται μϋςω μιασ κλύμακασ ανόδου. Ϊχει 
κϊτοψη ςε ςχόμα τεταρτημορύου και περιβϊλλεται ςτο τόξο του από φρϊκτη HPL 
τύπου MEG πϊχουσ 12mm που προςτατεύει από πιθανϋσ πτώςεισ. 
 
Γϋφυρα 
Ανϊμεςα ςτα δυο πατϊρια του ςυνθϋτου βρύςκεται η γϋφυρα, η οπούα εύναι 
καταςκευαςμϋνη από ςυρματόςχοινο που δημιουργεύ ϋνα «δύχτυ» τομόσ U. την 
γϋφυρα καλούνται τα παιδιϊ να περπατόςουν για να περϊςουν ςτην ϊλλη ϊκρη. Σο 
όργανο φϋρει διακοςμητικϊ από HPL τύπου MEG πϊχουσ 12 mm και ϋχουν το ςχόμα 
ψαριού ϋτςι ώςτε όλο το ςύνολο να δύνει την εντύπωςη τησ υποβρύχιασ διϊβαςησ. 
 
Πατϊρι Μεγϊλο 
Η γϋφυρα οδηγεύ ςτο μεγϊλο πατϊρι το οπούο αποτελεύ και το κεντρικό ςτοιχεύο του 
ςυνθϋτου. Εύναι ορθογωνύου ςχόματοσ και ςτεγϊζεται μερικώσ ςτην πϊνω πλευρϊ τησ 
καταςκευόσ με πανϋλα HPL τύπου MEG, ενώ διαθϋτει εξωτερικϊ και παγκϊκι για να 
κϊθονται οι χρόςτεσ. Εξωτερικϊ τα πανϋλα φϋρουν ανϊγλυφη διακόςμηςη τύπου 
αναρριχητικού εξοπλιςμού και παραθύρου. Σο πανϋλο ςτην απϋναντι πλευρϊ το 
παταριού προςτατεύει από πτώςεισ και φϋρει διακοςμητικϋσ ςτοιχεύα τησ θϊλαςςασ 
από HPL τύπου MEG πϊχουσ 12mm. Δύπλα του, βρύςκεται η τςουλόθρα η οπούα ςτην 
αρχό διαθϋτει μεταλλικό μπϊρα ανϊμεςα ςτα υποςτυλώματα του παταριού, ώςτε να 
κρατιϋται το παιδύ όταν καθύςει για να ωθηθεύ προσ την κϊθοδο. Σϋλοσ, ςτο δεξύ ϊκρο 
τα ςύνθεςησ και του παταριού υπϊρχει το μπαλκονϊκι, το οπούο εύναι αςκεπϋσ και 
περιφραγμϋνο με φρϊκτη από HPL προσ αποφυγόν ατυχημϊτων. 
 
Σςουλόθρα 
Η τςουλόθρα τησ ςύνθεςησ εύναι καταςκευαςμϋνη από GFRP πϊχουσ 4,5mm , και τα 
πλαώνϊ τησ από HPL τύπου MEG πϊχουσ 12mm. την ϋναρξη τησ διαθϋτει οριζόντια 
μεταλλικό μπϊρα για κρϊτημα και ώθηςη πριν την ολύςθηςη. Παραπλεύρωσ 
τοποθετούνται ςχόματα δελφινιών από HPL τύπου MEG πϊχουσ 12mm που 
προςτατεύουν από πτώςεισ και ατυχόματα ενώ ταυτόχρονα δύνουν την αύςθηςη τησ 
κατϊδυςησ ςτον βυθό που εύναι και το θϋμα τησ ςύνθεςησ.  
 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 7.500,00€ 
(Ολογρϊφωσ): ΕΠΣΑ ΦΙΛΙΑΔΕ ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΕΤΡΨ 
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4. ύνθετο όργανο με δύο τςουλήθρεσ 

Ηλικιακό ομϊδα:  1 ϋτουσ και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 15-20 παιδιϊ  
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Πλϊτοσ : 595 εκ.   
Μόκοσ : 690 εκ.  
Ύψοσ : 355 εκ. 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Ελϊχιςτο πλϊτοσ : 930 εκ 
Ελϊχιςτο μόκοσ : 1.040 εκ 
Ύψοσ πτώςησ: 160 εκ 
 
Σο ςύνθετο όργανο αποτελεύται από: 

 Δύο πύργουσ με ςτϋγη. 
 Δύο πύργουσ αςκεπεύσ. 
 Μια ξύλινη ςκϊλα. 
 Μύα τοξωτό γϋφυρα. 
 Ϊνα ςτύλο ολύςθηςησ, τύπου πυροςβϋςτη 
 Δύο τςουλόθρεσ 

 
Σεχνικό περιγραφό 
Η εύςοδοσ ςτο ςύνθετο πραγματοποιεύται μϋςω τησ ξύλινησ ςκϊλασ η οπούα οδηγεύ ςτον 
πρώτο πύργο ύψουσ πλατφόρμασ 1200mm, με ςκεπό. Ευθεύα υπϊρχει φρϊγμα 
προςταςύασ ενώ αριςτερϊ βρύςκεται η πρώτη τςουλόθρα. Δεξιϊ βρύςκεται η τοξωτό 
γϋφυρα η οπούα ςυνδϋει τον πρώτο πύργο με ϋναν ιςοώψό πύργο. Αυτόσ ευθεύα του 
φϋρει τον ςτύλο ολύςθηςησ, τύπου πυροςβϋςτη και αριςτερϊ ϋναν ακόμα ιςοώψό πύργο 
που φϋρει φρϊγματα ςτισ ϊλλεσ τρεισ πλευρϋσ του και ϋνα διακοςμητικό λουλούδι ςτη 
κορυφό ενόσ υποςτυλώματόσ του. τα δεξιϊ του προηγούμενου πύργου τοποθετεύται ο 
τελευταύοσ πύργοσ με πλατφόρμα ςε ύψοσ 1620mm. Ευθεύα αυτού του πύργου 
βρύςκεται η δεύτερη τςουλόθρα για πλατφόρμα ςε ύψοσ 1620mm. 
 
Πλατφόρμα Πύργου 1110X1110mm 
Η πλατφόρμα πύργου αποτελεύται από: 

 Σϋςςερισ ξύλινεσ δοκούσ διατομόσ 95χ45 mm. και μόκουσ 920 mm 
 Μύα επιφϊνεια αντιολιςθηρού κόντρα πλακϋ δαπϋδου πϊχουσ 21 mm 
 Σϋςςερα ξύλινα υποςτυλώματα διατομόσ 95Φ95mm 

 
Οι τϋςςερισ ξύλινεσ δοκού διατομόσ 95x45 mm, ενώνονται μεταξύ τουσ μϋςω 
μεταλλικών ςυνδϋςμων, ςχηματύζοντασ ϋνα ςταθερό πλαύςιο.  Πϊνω ςε αυτό το πλαύςιο 
εφαρμόζεται ϋνα κομμϊτι αντιολιςθηρό κόντρα πλακϋ πϊχουσ 21 mm, με διαμορφώςεισ 
ςτισ τϋςςερισ γωνύεσ. Η ςτερϋωςη του ςτο πλαύςιο, γύνεται με ξυλόβιδεσ. Σο πλαύςιο 
βιδώνεται ςε τϋςςερα ξύλινα υποςτυλώματα διατομόσ 95x95 mm με εξϊγωνεσ βύδεσ 
και παξιμϊδια αςφαλεύασ. 
 
Προςτατευτικϊ φρϊγματα 
Σα φρϊγματα εύναι καταςκευαςμϋνα από κόντρα πλακϋ θαλϊςςησ πϊχουσ 15 mm. 
 
ΚΑΛΑ ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ (ςε ύψοσ 120εκ) 
Η ςκϊλα πλατφόρμασ αποτελεύται από :  
 
 2 ξύλινεσ δοκούσ πϊχουσ 45 mm. και πλϊτουσ 190 mm. 
 ξύλινα ςκαλοπϊτια πϊχουσ 45 mm., πλϊτουσ 145 mm. και μόκουσ 640 mm. (ο 

αριθμόσ τουσ ποικύλει ανϊλογα με το ύψοσ τησ πλατφόρμασ. 9 πατόματα για 
πλατφόρμα ύψουσ 120εκ) 
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Η κουπαςτό τησ ςκϊλασ για πλατφόρμα η οπούα οδηγεύ ςτην πλατφόρμα (ςε ύψοσ 
120εκ) του οργϊνου αποτελεύται από : 
- 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμϋνεσ ϊκρεσ) διαςτϊςεων 45X95X850 mm. 
- 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμϋνεσ ϊκρεσ) διαςτϊςεων 45Φ95Φ1850 mm. 
- 2 ξύλινεσ επιφϊνειεσ από κόντρα πλακϋ θαλϊςςησ πϊχουσ 18mm 
Ανϊμεςα ςτισ 2 ξύλινεσ δοκούσ διαςτϊςεων 45X190Φ1850 mm. τοποθετούνται 9 ξύλινα 
ςκαλοπϊτια διαςτϊςεων 45Φ145Φ640 mm. Αυτϊ ϋχουν μεταξύ τουσ απόςταςη 75 mm. 
 
ΚΕΠΕ 
Η μύα ςτϋγη αποτελεύται από: 

 2 πϊνελ κόντρα πλακϋ θαλϊςςησ 15mm διαςτϊςεων 1000Φ1230 mm. 
 2 πϊνελ κόντρα πλακϋ θαλϊςςησ πϊχουσ 18 mm., ςε ςχόμα «Λ», με 

ςτρογγυλεμϋνεσ ακμϋσ. 
Σα δύο πρώτα κόντρα πλακϋ ςχηματύζουν μεταξύ τουσ γωνύα 90ο. το κϊτω μϋροσ των 
φύλων και αντιδιαμετρικϊ τοποθετούνται τα κόντρα πλακϋ ςε ςχόμα «Λ» και 
αποτελούν το ςυνδετόριο τμόμα των πϊνελ με τουσ ορθοςτϊτεσ τησ καταςκευόσ. 
 
Η δεύτερη ςτϋγη εύναι τετρϊριχτη ςτϋγη από πολυαιθυλϋνιο. 
 
ΣΟΞΨΣΗ ΓΕΥΤΡΑ 
Σο πϊτωμα τησ γϋφυρασ εύναι καταςκευαςμϋνο από ξύλινεσ ςανύδεσ, διατομόσ 145Φ45 
mm., και μόκουσ 850 mm. και ςτηρύζεται περιμετρικϊ, επϊνω ςε πλαύςιο από ξύλινουσ 
δοκούσ διατομόσ 95Φ45 mm., ςυνδεδεμϋνεσ ςτουσ ςτύλουσ του πύργου. Σο ύψοσ του 
δαπϋδου τησ πλατφόρμασ, από το δϊπεδο του χώρου του οργϊνου, ςτο ψηλότερο 
ςημεύο του τόξου, εύναι 1490 mm. Πλευρικϊ, η γϋφυρα, φϋρει ξύλινεσ κουπαςτϋσ, με 
ξύλινα προςτατευτικϊ ςτοιχεύα τύπου φρϊχτη. 
 
ΣΟΤΛΗΘΡΑ 
Η ευθεύα κυματιςτό τςουλόθρα ϋχει ύψοσ 162 εκ. και ςυνολικό μόκοσ τςουλόθρασ 
300εκ. υνδϋεται με περαςτϋσ βύδεσ Μ10Φ120 με το πατϊρι. 
Καταςκευϊζεται από πολυαιθυλϋνιο το οπούο προςτατεύεται ϋναντι ςτην υπεριώδη 
ακτινοβολύα και το ςτατικό ηλεκτριςμό. 
Σο εκϊςτοτε χρώμα, που εύναι μη τοξικό, εύναι ομοιογενϋσ καθ’ όλη τη διατομό και τη 
μϊζα.  
 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟ ΣΟΤΛΗΘΡΑ 
Σο προςτατευτικό τησ τςουλόθρασ ϋχει ύψοσ 105 εκ. και πλϊτοσ 87 εκ.  
υνδϋεται με τισ κολώνεσ με τϋςςερισ μεταλλικϋσ γωνιϋσ και με την τςουλόθρα με δύο 
πύρουσ τουσ οπούουσ διαθϋτει το ύδιο το προςτατευτικό. 
Καταςκευϊζεται από πολυαιθυλϋνιο το οπούο προςτατεύεται ϋναντι ςτην υπεριώδη 
ακτινοβολύα και το ςτατικό ηλεκτριςμό. 
Σο εκϊςτοτε χρώμα, που εύναι μη τοξικό, εύναι ομοιογενϋσ καθ’ όλη τη διατομό και τη 
μϊζα. 
 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 10.000,00 € 
(Ολογρϊφωσ): ΔΕΚΑ ΦΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΨ 
 
 
 
 



 

37 
 

5. ύνθετο όργανο με αναρρίχηςη  

Ηλικιακό ομϊδα:  1,5 ετών και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 14 παιδιϊ  
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Πλϊτοσ : 470 εκ.   
Μόκοσ : 540 εκ.  
Ύψοσ : 300 εκ. 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Ελϊχιςτο πλϊτοσ : 740 εκ 
Ελϊχιςτο μόκοσ : 890 εκ 
Ύψοσ πτώςησ: 125 εκ 
 

Αποτελεύται από ϋνα (1) ςπιτϊκι, μια (1) πλατφόρμα, μύα (1) τςουλόθρα, μύα (1) 
κατακόρυφη αναρρύχηςη, ϋνα (1) περιςτρεφόμενο γερανό με τροχαλύα και κουβαδϊκι 
μεταφορϊσ ϊμμου, μύα κλύμακα ανόδου και ϋνα καθιςματϊκι. 
Σο παιχνύδι ςτο ςύνολό του προςφϋρει ποικιλύα δραςτηριοτότων και εναλλακτικών 
παιχνιδιών. 
Κύρια χαρακτηριςτικϊ του παιχνιδιού εύναι: 
α) το εργονομικό του μϋγεθοσ που εναρμονύζεται απόλυτα με τισ αναλογύεσ του χρόςτη, 
β) η φυςικό του ξύλινη επιφϊνεια  που εύναι ιδιαύτερα προςφιλόσ ςτισ παιδικϋσ 
αιςθόςεισ, 
γ) οι ευρύχωρεσ επιφϊνειεσ επύ τησ πλατφόρμασ τησ καταςκευόσ και κϊτω από αυτό, 
δ) οι πολλαπλϋσ δυνατότητεσ ϊςκηςησ και παιχνιδιού που προςφϋρει. 
Σαυτόχρονα υπϊρχει ενςωματωμϋνο κϊτω από την πλατφόρμα τησ καταςκευόσ 
τραπεζϊκι-πϊγκοσ που προςφϋρει επιπλϋον δυνατότητεσ παιχνιδιού. 
Ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ του παιχνιδιού εύναι καταςκευαςμϋνοσ από ξύλο αρκτικού 
κύκλου. υγκεκριμϋνα οι κϊθετοι ςτύλοι φϋρουν γωνιαςμϋνη κοπό, κϊθετη με τα ‘νερϊ 
του ξύλου’ για τη δομικό ςυντόρηςη του ξύλου. Οι βαθμύδεσ ανϊβαςησ εύναι από ςκληρό 
ξυλεύα αρκτικού κύκλου. 
Η κύρια καταςκευό αγκυρώνεται ςτο ϋδαφοσ μϋςω γαλβανιςμϋνων βϊςεων πϊκτωςησ 
που τοποθετούνται ςτο κατώτερο ϊκρο των ςτύλων και ςυγκρατούν την καταςκευό ςε 
απόςταςη από το ϋδαφοσ για την αποφυγό επαφόσ του ξύλου με υγραςύα. Για την 
πϊκτωςη του οργϊνου απαιτεύται εκςκαφό βϊθουσ 550mm. 
 

Σεχνικό περιγραφό επιμϋρουσ ςτοιχεύων: 
πιτϊκι: 
Σο ςπιτϊκι αποτελεύται από τισ τϋςςερισ πλευρϋσ, τη δύρριχτη ςκεπό και την 
πλατφόρμα με τα τϋςςερα υποςτυλώματα ςτα οπούα ςτηρύζεται. Οι πλευρϋσ 
καταςκευϊζονται από ξύλινεσ ςανύδεσ διαφορετικού μόκουσ ϋτςι ώςτε οι ‘τούχοι’ του 
ςπιτιού να ςχηματύζουν κενϊ αποκαλύπτοντασ το εςωτερικό του. Κϊποιεσ από τισ 
ςανύδεσ μπορούν να φϋρουν διαφορετικούσ χρωματιςμούσ δύνοντασ ςτο παιχνύδι μια 
περιςςότερο ευχϊριςτη εικόνα. Η πλευρϊ που ςηματοδοτεύ την εύςοδο ςτο ςπιτϊκι 
φϋρει το απαραύτητο κενό τησ πύλησ ειςόδου. Οι πλευρϋσ ςυνδϋονται μεταξύ τουσ μϋςω 
κατακόρυφων υποςτυλωμϊτων. Σην καταςκευό ολοκληρώνει δύρριχτη ςκεπό 
καταςκευαςμϋνη από ξυλοςανύδεσ οι οπούεσ φϋρουν κατϊλληλα διαμορφωμϋνεσ 
επιφϊνειεσ με χαρϊξεισ και πιθανό αφαύρεςη υλικού ώςτε να αποδύδεται η εικόνα 
πεπαλαιωμϋνου ξύλου. Η πλατφόρμα ςτην οπούα ςτηρύζεται το ςπιτϊκι αποτελεύται 
από τα τϋςςερα (4) υποςτυλώματα διατομόσ 115 Φ 115mm ςτα οπούα ςτηρύζονται οι 
δύο τραβϋρςεσ πϊνω ςτισ οπούεσ βιδώνονται ςανύδεσ μόκουσ 1690 mm. 
 

Πλατφόρμα ςε ύψοσ 1000mm: 
Η πλατφόρμα αποτελεύται από τϋςςερα (4) υποςτυλώματα διατομόσ 115 Φ 115 mm 
ςτα οπούα ςτηρύζονται οι δύο τραβϋρςεσ πϊνω ςτισ οπούεσ βιδώνονται ςανύδεσ μόκουσ 
2000 mm. Η πλευρϊ που ενώνεται εξωτερικϊ με την κατακόρυφη αναρρύχηςη 
καλύπτεται με φρϊγμα προςταςύασ από πτώςη το οπούο καταςκευϊζεται από δύο (2) 
οριζόντιεσ και δύο (2) κατακόρυφεσ ςανύδεσ, οι οριζόντιεσ ςτηρύζονται ςε κεντρικό 
κολώνα 115Φ115. 
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Κλύμακα ανόδου: 
Η κλύμακα ανόδου αποτελεύται από δύο (2) πατόματα καταςκευαςμϋνα από ξύλινουσ 
δοκούσ διατομόσ 45mm με ολικό λαβό. 
 
ύςτημα τςουλόθρασ ύςια μόκουσ L=2000mm.: 
Αποτελεύται από την ςκϊφη, τα πλαώνϊ αςφαλεύασ, την μπϊρα κρατόματοσ, τισ 
κουπαςτϋσ και τη βϊςη. Η ςκϊφη ϋχει μόκοσ 2000mm, πλϊτοσ 42,5cm και 
καταςκευϊζεται από GFRP πϊχουσ 4,5mm. Εύναι διαμόκωσ ςτραντζαριζμϋνη ςτισ δύο 
μεγϊλεσ πλευρϋσ και φϋρει οπϋσ μϋςω των οπούων βιδώνεται ςτισ κουπαςτϋσ με 
κατϊλληλεσ βύδεσ. Οι κουπαςτϋσ τησ τςουλόθρασ καταςκευϊζονται από HPL τύπου 
MEG πϊχουσ 18mm. Σα πλαώνϊ αςφαλεύασ ςχόματοσ Γ,  καταςκευϊζονται από HPL 
τύπου MEG πϊχουσ 12mm. το κενό μεταξύ των πλαώνών αςφαλεύασ και των 
υποςτυλωμϊτων προςαρμόζεται καδρόνι ύψοσ 75,5εκ. ςε κϊθε πλευρϊ. το ϊνω μϋροσ, 
ςε ύψοσ 680 mm από τη ςκϊφη, τα πλαώνϊ αςφαλεύασ ενώνονται με την μπϊρα 
κρατόματοσ καταςκευαςμϋνη από ςωλόνα βαρϋωσ τύπου Υ27mm. H μπϊρα 
κρατόματοσ και τα πλαώνϊ αναγκϊζουν το παιδύ να βρεθεύ ςε καθιςτό θϋςη προκειμϋνου 
να κατϋβει από την τςουλόθρα. Για την πϊκτωςη ό τη ςτόριξη τησ τςουλόθρασ 
καταςκευϊζονται ειδικϊ τεμϊχια προςαρμοζόμενα ςτην τςουλόθρα. 
 
Σραπεζϊκι - πϊγκοσ : 
ε ύψοσ 550mm από το ϋδαφοσ ςυνδϋεται με τα εξωτερικϊ υποςτυλώματα τησ 
πλατφόρμασ του ςπιτιού πανϋλο με θεματικό μορφό καταςκευαςμϋνο από HPL τύπου 
MEG πϊχουσ 18mm και μόκουσ τϋτοιο που να προςαρμόζεται ανϊμεςα ςτα 
υποςτυλώματα τησ πλατφόρμασ. 
 
Περιςτρεφόμενοσ γερανόσ και τροχαλύα: 
Ο γερανόσ τησ καταςκευόσ αποτελεύται από τον βαςικό ςκελετό, την θεματικό 
επιςτϋγαςη και ϋνα ςύςτημα μεταφορϊσ χώματοσ-ϊμμου. Ο ςκελετόσ καταςκευϊζεται 
από δύο (2) υποςτυλώματα  διατομόσ 115Φ115mm που ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με το 
ςύςτημα περιςτροφόσ ώςτε να επιτρϋπεται η μεταφορϊ χώματοσ-ϊμμου από και προσ 
την πλατφόρμα. το ϊνω υποςτύλωμα εφαρμόζεται επιπλϋον ξύλινη χειρολαβό που 
βοηθϊ ςτην περιςτροφό. Σο ςκελετό ολοκληρώνει επιπλϋον ξύλινη δοκόσ 
τοποθετημϋνη υπό κλύςη διατομόσ 115 Φ 115 mm. την απόληξη τησ κεκλιμϋνησ δοκού 
τοποθετεύται επιςτϋγαςη από θεματικό πανϋλο HPL τύπου MEG πϊχουσ 12 mm. Σμόμα 
τησ κεκλιμϋνησ δοκού αφαιρεύται κατϊλληλα ώςτε να προςαρμοςτεύ ο μηχανιςμόσ τησ 
τροχαλύασ από το ςύςτημα μεταφορϊσ ϊμμου-χώματοσ. Σο ςύςτημα ολοκληρώνεται με 
αλυςύδα DIN 766 πϊχουσ 6mm με εςωτερικό διϊκενο μικρότερο από 8mm από το οπούο 
αναρτϊται δοχεύο-κουβαδϊκι για τη μεταφορϊ. 
 
Κατακόρυφη αναρρύχηςη: 
Η κατακόρυφη αναρρύχηςη αποτελεύται από το δύχτυ διαςτϊςεων 2000 Φ 1500 mm, 
ϋνα επιπλϋον υποςτύλωμα διατομόσ 115 Φ 115 mm, και ζεύγοσ αντηρύδων 
τοποθετημϋνων ςε γωνύα 90° (ςε κϊτοψη) για την επαρκό ςτόριξό τησ ςτο ϋδαφοσ. Σο 
δύχτυ τύπου ‘Ηρακλόσ’ αποτελεύται από πολύκλωνο ςυρματόςχοινο διατομόσ 16mm 
επενδυμϋνο με ύνεσ πολυπροπυλενύου για την προςταςύα των κλώνων του κατϊ τησ 
τριβόσ. Σα καλώδια ςυνδϋονται και ςυγκρατούνται μεταξύ τουσ με ςφαιρικούσ 
πολυαμυδικούσ ςυνδϋςμουσ. 
 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 10.000,00 € 
(Ολογρϊφωσ): ΔΕΚΑ ΦΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΨ 
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6. Θεματικό ςύνθετο όργανο νηπίων 

Ηλικιακό ομϊδα:  1 ϋτουσ και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 8 παιδιϊ  
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Πλϊτοσ : 260 εκ.   
Μόκοσ : 570 εκ.  
Ύψοσ : 270 εκ. 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Ελϊχιςτο πλϊτοσ : 500 εκ 
Ελϊχιςτο μόκοσ : 900 εκ 
Ύψοσ πτώςησ: 100 εκ 
 
Σο όργανο θα ςτοχεύει ςτη ςωματικό ϊςκηςη, ςτην εκτόνωςη και ςτη  χαρϊ των 
παιδιών. Θα λειτουργεύ ςαν πόλοσ ϋλξησ και κοινωνικοπούηςησ των παιδιών που 
ϋρχονται ςτο χώρο αυτό για ψυχαγωγύα και παιχνύδι. Σο πολυόργανο αυτό θα 
ςυμβολύζει ϋνα Καρϊβι. Θα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ταυτόχρονα από 8 περύπου 
παιδιϊ.  
Σο όργανο θα αποτελεύται από 8 πύργουσ οι οπούοι  θα ανϋρχονται ςε ενιαύο ύψοσ 
περύπου 90 εκ. από το ϋδαφοσ.  Οι δύο από αυτούσ τουσ πύργουσ θα εύναι τριγωνικού 
ςχόματοσ,  χωροθετημϋνοι με τρόπο ώςτε να ςχηματύζουν την πλώρη του καραβιού. 
Ανϊμεςα ςτουσ 2 τριγωνικούσ πύργουσ, την πλώρη του καραβιού και τουσ δύο 
τετρϊγωνουσ, την πρύμνη θα βρύςκεται ενιαύα ιςοώψόσ πλατφόρμα, εν μϋρει ϋςτω 
ςτεγαςμϋνη, η οπούα θα χρηςιμεύει ωσ το «πιλοτόριο» του καραβιού.  
Η ανϊβαςη ςτο όργανο θα γύνεται μϋςω μιασ ξύλινησ ςκϊλασ, περύπου 5 αναβαθμών. Η 
ςκϊλα θα περιλαμβϊνει προςτατευτικϊ πλαώνϊ κιγκλιδώματα από HPL.  
Σο πολυόργανο θα περιλαμβϊνει ακόμη ςχούνινη αναρρύχηςη. Σα ςχοινιϊ θα εύναι 
ενιςχυμϋνα με χϊλυβα. Οι ενώςεισ των ςχοινιών θα γύνονται μϋςω ςταυροειδών 
αρθρώςεων από ανοξεύδωτο χϊλυβα, οι οπούεσ θα διατηρούν ςταθερό την αναρρύχηςη. 
Οι  ςυνδετόρεσ τησ αναρρύχηςησ με το όργανο θα εύναι από ιςχυρό πλαςτικό, κατϊλληλο 
για εξωτερικό χρόςη και θα πρϋπει μϋςω του ςχεδιαςμού τουσ να προςτατεύουν την 
αναρρύχηςη από τισ φθορϋσ που δημιουργούνται κατϊ την διϊρκεια τησ χρόςησ τησ. 
 
την «πρύμνη» του καραβιού θα υπϊρχει ενςωματωμϋνη μύα τςουλόθρα από 
ανοξεύδωτο χϊλυβα. Η τςουλόθρα ςτο ϊνω μϋροσ τησ θα ϋχει δύο πλαώνϊ 
προςτατευτικϊ από HPL και μια οριζόντια μπϊρα αςφαλεύασ από  ανοξεύδωτο χϊλυβα.  
 
ε όλεσ τισ ϊνευ χρόςησ πλευρϋσ του οργϊνου θα υπϊρχουν προςτατευτικϊ 
κιγκλιδώματα αςφαλεύασ από HPL το οπούο εύναι αντιβανδαλιςτικό υλικό υψηλόσ 
αντοχόσ. Σα κιγκλιδώματα θα φϋρουν ςε διαφορετικϊ ςημεύα διακοςμητικϊ ναυτικϊ 
θϋματα, με εκπαιδευτικϊ παιχνύδια τούχου και φινιςτρύνια. ε οριςμϋνα ςημεύα επύςησ 
θα υπϊρχουν προςαρμοςμϋνα παιχνύδια ςχετικού θϋματοσ (π.χ. πηδϊλιο, πυξύδα, 
τηλεςκόπιο). 
Όλεσ οι βϊςεισ του οργϊνου θα εύναι μεταλλικϋσ, ώςτε να προςτατεύεται το ξύλο από 
την ϊμεςη επαφό με το ϋδαφοσ. 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 15.500,00€ 
(Ολογρϊφωσ): ΔΕΚΑΠΕΝΣΕ ΦΙΛΙΑΔΕ ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΕΤΡΨ 
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7. Εξαθέςια τραμπάλα ελατηρίων / «Bαρκούλα» 

Ηλικιακό ομϊδα:  2 ετών και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 6 παιδιϊ  
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Πλϊτοσ : 110 εκ.   
Μόκοσ : 170 εκ.  
Ύψοσ : 100 εκ. 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Ελϊχιςτο πλϊτοσ : 305 εκ 
Ελϊχιςτο μόκοσ : 390 εκ 
Ύψοσ πτώςησ: 60 εκ 
 
Σο όργανο θα αποτελεύται:  

 4 βϊςεισ πϊκτωςησ 
 4 ελατόρια ταλϊντωςησ 
 1 καθιςτικό με πλϊτη 
 2  χρωματιςτϊ πϊνελ ‘ΒΑΡΚΟΤΛΑ’  
 1 χειρολαβό  

 
ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
Βϊςεισ πϊκτωςησ:  γαλβανιςμϋνεσ εν θερμώ. 
Eλατόρια : θα εύναι καταςκευαςμϋνα από διαβαθμιςμϋνο χϊλυβα 35SCD6, 
αμμοβολημϋνο, χωρύσ πιϋςεισ, γαλβανιςμϋνα εν θερμώ και επικαλυμμϋνο με 2 ςτρώςεισ 
κονιορτοποιημϋνου εποξικού πολυεςτϋρα πϊχουσ 100 microns.Η ϋνωςη των ελατηρύων 
με το καθιςτικό θα γύνεται μϋςω αςφαλούσ  πολυαμιδικού εξαρτόματοσ ςυναρμογόσ 
τύπου ‘φωλιϊ’,  ώςτε να εξαςφαλύζεται ςτο ελατόριο μεγαλύτερη διϊρκεια ζωόσ και 
εξαιρετικό αςφϊλεια. 
Καθιςτικό με πλϊτη: θα εύναι φτιαγμϋνο από αντιολιςθητικό HPL πϊχουσ 12,5mm. Σο 
καθιςτικό θα εύναι κατϊλληλο για ταυτόχρονη υποδοχό ϋωσ και 6 παιδιών. 
Φρωματιςτϊ πϊνελ ‘βαρκούλα’ : Θα εύναι καταςκευαςμϋνα από ςυνδυαςμό 
χρωματιςτών πϊνελ HPL πϊχουσ 13mm και πϊνελ HPL πϊχουσ 13mm με όψη ξύλου. 
Φειρολαβό: καταςκευαςμϋνη από εξαιρετικϊ ςταθερό πολυαμιδύου πλαςτικό 
Εξαρτόματα ςυναρμογόσ: από ανοξεύδωτο χϊλυβα και θα προςτατεύονται από 
πολυαμυδικϊ, αντιβανδαλικϊ καλύμματα. 
 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ):3.400,00 € 
(Ολογρϊφωσ): ΣΡΕΙ ΦΙΛΙΑΔΕ ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΕΤΡΨ  
 
 

8. Εξαθέςια τραμπάλα ελατηρίων / «Δελφίνι» 

Ηλικιακό ομϊδα:  2 ετών και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 6 παιδιϊ  
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Πλϊτοσ : 110 εκ.   
Μόκοσ : 145 εκ.  
Ύψοσ : 135 εκ. 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Ελϊχιςτο πλϊτοσ : 310 εκ 
Ελϊχιςτο μόκοσ : 360 εκ 
Ύψοσ πτώςησ: 50 εκ 
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Σο όργανο θα αποτελεύται:  

 4 βϊςεισ πϊκτωςησ 
 4 ελατόρια ταλϊντωςησ 
 1 καθιςτικό με πλϊτη 
 2  χρωματιςτϊ πϊνελ ‘ΔΕΛΥΙΝΙ’  
 1 χειρολαβό  

 
ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
Βϊςεισ πϊκτωςησ:  γαλβανιςμϋνεσ εν θερμώ. 
Eλατόρια: θα εύναι καταςκευαςμϋνα από διαβαθμιςμϋνο χϊλυβα 35SCD6, 
αμμοβολημϋνο, χωρύσ πιϋςεισ, γαλβανιςμϋνα εν θερμώ και επικαλυμμϋνο με 2 ςτρώςεισ 
κονιορτοποιημϋνου εποξικού πολυεςτϋρα πϊχουσ 100 microns.Η ϋνωςη των ελατηρύων 
με το καθιςτικό θα γύνεται μϋςω αςφαλούσ  πολυαμιδικού εξαρτόματοσ ςυναρμογόσ,  
ώςτε να εξαςφαλύζεται ςτο ελατόριο μεγαλύτερη διϊρκεια ζωόσ και εξαιρετικό 
αςφϊλεια. 
Καθιςτικό με πλϊτη: θα εύναι φτιαγμϋνο από αντιολιςθητικό HPL πϊχουσ 12,5mm. Σο 
καθιςτικό θα εύναι κατϊλληλο για ταυτόχρονη υποδοχό ϋωσ και 6 παιδιών. 
Φρωματιςτϊ πϊνελ ‘δελφύνι’ : Θα εύναι καταςκευαςμϋνα από ςυνδυαςμό χρωματιςτών 
πϊνελ HPL πϊχουσ 13mm. 
Φειρολαβό: καταςκευαςμϋνη από εξαιρετικϊ ςταθερό πολυαμιδύου πλαςτικό 
Εξαρτόματα ςυναρμογόσ: θα καταςκευϊζονται από ανοξεύδωτο χϊλυβα και 
προςτατεύονται από πολυαμιδύου, αντιβανδαλικϊ καλύμματα. 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ):3.500,00 € 
(Ολογρϊφωσ):ΣΡΕΙ ΦΙΛΙΑΔΕ ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΕΤΡΨ 
 
 

9. Διθέςια τραμπάλα ελατηρίων / «Χαράκι» 

Ηλικιακό ομϊδα:  1,5 ετών και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 2 παιδιϊ  
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Πλϊτοσ : 75 εκ.   
Μόκοσ : 80 εκ.  
Ύψοσ : 70 εκ. 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Ελϊχιςτο πλϊτοσ : 280 εκ 
Ελϊχιςτο μόκοσ : 275 εκ 
Ύψοσ πτώςησ: 45 εκ 
 
Σο ταλαντευόμενο παιχνύδι ελατηρύου αποτελεύται από τον φορϋα (κυρύωσ όργανο) με 
κϊθιςμα, χειρολαβϋσ και αναβολεύσ, την βϊςη (μεταλλικό ελατόριο πιϋςεωσ) και την 
πλϊκα αγκύρωςησ. 
 
Γενικϊ χαρακτηριςτικϊ οργϊνου 
Η μεταλλικό βϊςη πϊκτωςησ εύναι 50 cm και ςτο επϊνω μϋροσ ϋχει πλϊκα πϊχουσ 5 mm 
με 4 βύδεσ Μ 10 για την ςυγκρϊτηςη του μεταλλικού ελατηρύου. 
Σο κυρύωσ όργανο αποτελεύται από ειδικϊ τεμϊχια καταςκευαςμϋνα από πλακϊζ 
θαλϊςςησ πϊχοσ 21 mm. Σα οπούα ςυναρμολογούνται μεταξύ τουσ με βύδεσ Μ 10. το 
επϊνω μϋροσ ςυναρμολογούνται χειρολαβϋσ για να ςυγκρατούνται τα παιδιϊ κατϊ την 
διϊρκεια χρόςησ τού οργϊνου. 
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Σο μεταλλικό ελατόριο πιϋςεωσ αποτελεύται από ςπεύρεσ πϊχουσ 20 mm, μόκουσ 360 
mm και εξωτερικό διϊμετρο 145mm. το κϊτω μϋροσ ςυγκρατεύται με πλϊκα πϊχουσ 5 
mm και βιδώνεται ςτη βϊςη πϊκτωςησ. το επϊνω μϋροσ ςυγκρατεύται με πλϊκα 
πϊχουσ 5 mm ςτην οπούα ςυγκρατεύται το κυρύωσ όργανο. το επϊνω και κϊτω μϋροσ 
υπϊρχουν ειδικού πύροι πού αςφαλύζουν το ελατόριο και αποτρϋπουν την παγύδευςη 
δαχτύλου. 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 1.000,00€ 
(Ολογρϊφωσ):ΦΙΛΙΑ ΕΤΡΨ 
 

 
10. Ατομική τραμπάλα ελατηρίου/ «Χαράκι» 

Ηλικιακό ομϊδα:  2 ετών και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 1 παιδύ  
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Πλϊτοσ : 30 εκ.   
Μόκοσ : 100 εκ.  
Ύψοσ : 80 εκ. 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Ελϊχιςτο πλϊτοσ : 230 εκ 
Ελϊχιςτο μόκοσ : 330 εκ 
Ύψοσ πτώςησ: 55 εκ 
Η καταςκευό θα αποτελεύται από: 

 1 βϊςη πϊκτωςησ 
 1 ελατόριο ταλϊντωςησ 
 1 καθιςτικό 
 1 διακοςμητικό χρωματιςτό πϊνελ ‘ΧΑΡΑΚΙ’  
 2 χειρολαβϋσ  
 2 ποδολαβϋσ 

 
ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
Βϊςη πϊκτωςησ:  γαλβανιςμϋνη εν θερμώ. 
Ελατόριο: θα εύναι καταςκευαςμϋνο από διαβαθμιςμϋνο χϊλυβα 35SCD6, 
αμμοβολημϋνο, χωρύσ πιϋςεισ, γαλβανιςμϋνο εν θερμώ και επικαλυμμϋνο με 2 ςτρώςεισ 
κονιορτοποιημϋνου εποξικού πολυεςτϋρα πϊχουσ 100 microns. 
Καθιςτικό: θα εύναι καταςκευαςμϋνο από αντιολιςθητικό HPL πϊχουσ 12,5mm 
Μορφό Ιππόκαμποσ: καταςκευαςμϋνη από HPL πϊχουσ 13mm 
Φειρολαβϋσ και οι ποδολαβϋσ: καταςκευαςμϋνεσ από εξαιρετικϊ ςταθερό πολυαμιδύου 
πλαςτικό 
Η ϋνωςη του ελατηρύου τόςο με τη βϊςησ πϊκτωςησ όςο και με το καθιςτικό θα γύνεται 
μϋςω αςφαλούσ  πολυαμιδύου εξαρτόματοσ ςυναρμογόσ,  ώςτε να εξαςφαλύζεται ςτο 
ελατόριο μεγαλύτερη διϊρκεια ζωόσ και εξαιρετικό αςφϊλεια. 
Εξαρτόματα ςυναρμογόσ: θα καταςκευϊζονται από ανοξεύδωτο χϊλυβα και 
προςτατεύονται από πολυαμιδύου, αντιβανδαλικϊ καλύμματα. 
 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 900,00€ 
(Ολογρϊφωσ): ΕΝΝΙΑΚΟΙΑ ΕΤΡΨ 
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11. Ατομική τραμπάλα ελατηρίου/ «Ιππόκαμποσ» 

Ηλικιακό ομϊδα:  2 ετών και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 1 παιδύ  
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Πλϊτοσ : 30 εκ.   
Μόκοσ : 80 εκ.  
Ύψοσ : 85 εκ. 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Ελϊχιςτο πλϊτοσ : 230 εκ 
Ελϊχιςτο μόκοσ : 320 εκ 
Ύψοσ πτώςησ: 60 εκ 
Η καταςκευό θα αποτελεύται από: 

 1 βϊςη πϊκτωςησ 
 1 ελατόριο ταλϊντωςησ 
 1 καθιςτικό 
 1 διακοςμητικό χρωματιςτό πϊνελ ‘ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ’  
 2 χειρολαβϋσ  
 2 ποδολαβϋσ 

 
ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
Βϊςη πϊκτωςησ:  γαλβανιςμϋνη εν θερμώ. 
Ελατόριο: θα εύναι καταςκευαςμϋνο από διαβαθμιςμϋνο χϊλυβα 35SCD6, 
αμμοβολημϋνο, χωρύσ πιϋςεισ, γαλβανιςμϋνο εν θερμώ και επικαλυμμϋνο με 2 ςτρώςεισ 
κονιορτοποιημϋνου εποξικού πολυεςτϋρα πϊχουσ 100 microns. 
Η ϋνωςη του ελατηρύου τόςο με τη βϊςησ πϊκτωςησ όςο και με το καθιςτικό θα γύνεται 
μϋςω αςφαλούσ  πολυαμιδύου εξαρτόματοσ ςυναρμογόσ τύπου ‘φωλιϊ’,  ώςτε να 
εξαςφαλύζεται ςτο ελατόριο μεγαλύτερη διϊρκεια ζωόσ και εξαιρετικό αςφϊλεια. 
Καθιςτικό: θα εύναι καταςκευαςμϋνο από αντιολιςθητικό HPL πϊχουσ 12,5mm 
Μορφό Ιππόκαμποσ: καταςκευαςμϋνη από HPL πϊχουσ 13mm 
Φειρολαβϋσ και οι ποδολαβϋσ: καταςκευαςμϋνεσ από εξαιρετικϊ ςταθερό πολυαμιδύου 
πλαςτικό 
Εξαρτόματα ςυναρμογόσ: θα καταςκευϊζονται από ανοξεύδωτο χϊλυβα και 
προςτατεύονται από πολυαμιδύου, αντιβανδαλικϊ καλύμματα. 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 680,00€ 
(Ολογρϊφωσ): ΕΞΑΚΟΙΑ ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΤΡΨ 
 
 

12. Διθέςια τραμπάλα παιδιών 

Ηλικιακό ομϊδα:  2 ετών και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 2 παιδιϊ 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Πλϊτοσ : 30 εκ.   
Μόκοσ : 190 εκ.  
Ύψοσ : 75 εκ. 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Ελϊχιςτο πλϊτοσ : 250 εκ 
Ελϊχιςτο μόκοσ : 450 εκ 
Ύψοσ πτώςησ: 60 εκ 
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Περιγραφό Οργϊνου:  
Η τραμπϊλα θα μπορεύ να απαςχολόςει ταυτόχρονα 2 χρόςτεσ και θα εύναι κατϊλληλη 
για την εκτόνωςη των μικρότερων παιδιών. 
Θα αποτελεύται από: 
• Σον βαςικό κορμό τησ τραμπϊλασ, ο οπούοσ θα εύναι καταςκευαςμϋνοσ από 
αντεπικολλητό ξυλεύα, προώόν υψηλόσ ποιότητοσ, ιδιαύτερα ςκληρό και ανθεκτικό, με 
δυνατότητα για μεγϊλα μόκη και κουρμπαριςτϊ ςχόματα. Η αντεπικολλητό καταςκευό 
αποτελεύται από φύλλα ξυλεύασ πεπιεςμϋνα μεταξύ τουσ και ςυγκολλημϋνα με 
αδιϊβροχη κόλλα πολυουρεθϊνησ μεγϊλησ αντοχόσ ςε αντύξοεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. 
• τα δύο ϊκρα του κορμού θα υπϊρχουν δύο αψιδωτϊ, εργονομικϊ ςχεδιαςμϋνα 
καθύςματα, τα οπούα θα λειτουργούν και ωσ εργονομικϋσ χειρολαβϋσ.  
Σα καθύςματα θα εύναι αντικραδαςμικϊ και καταςκευαςμϋνα από ανοδιωμϋνο 
αλουμύνιο επενδεδυμϋνο με φυςικό ελαςτικό. το επϊνω μϋροσ θα προςτατεύονται με 
λεύα επιφϊνεια πολυουρεθϊνησ ώςτε να παρϋχουν αςφϊλεια και ϊνεςη. 
• Ση βϊςη ςτόριξησ, η οπούα θα εξαςφαλύζει την παλινδρομικό κύνηςη του οργϊνου. Θα 
αποτελεύται από ϋνα ςπειροειδϋσ ϋλαςμα από χϊλυβα επικαλυμμϋνο με πολυεςτερικό 
επύςτρωςη υπό μορφό πούδρασ, ώςτε να ϋχει μεγϊλη διϊρκεια ζωόσ. Σο ϋλαςμα θα 
ςτερεώνεται ςε μεταλλικό τραπεζοειδό βϊςη. Σο ϋλαςμα αυτό επιτρϋπει την κύνηςη 
μόνο προσ τα εμπρόσ και προσ τα πύςω και όχι την πλευρικό ταλϊντωςη, 
εξαςφαλύζοντασ ϋτςι την αςφϊλεια των χρηςτών κατϊ τη λειτουργύα τησ αιώρηςησ. 
 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 2.500,00€ 
(Ολογρϊφωσ): ΔΤΟ ΦΙΛΙΑΔΕ ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΕΤΡΨ 
 
 

13. Κυκλική αναρρίχηςη 

Ηλικιακό ομϊδα: 6 ετών και ϊνω 
Δυνατότητα απαςχόληςησ παιδιών : 15 παιδιϊ  
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 Πλϊτοσ : 240 εκ  
Μόκοσ : 540 εκ  
Ύψοσ : 210 εκ 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Πλϊτοσ : 540 εκ  
Μόκοσ : 515 εκ  
Ύψοσ πτώςησ : 210 εκ 
 
Περιγραφό Οργϊνου:  
Σο όργανο αυτό θα ευνοεύ το ομαδικό παιχνύδι, το παιχνύδι φανταςύασ και την 
κοινωνικοπούηςη των παιδιών. Θα ςτοχεύει ςτη ςωματικό ϊςκηςη, ςτην εκτόνωςη και 
ςτη  χαρϊ του παιχνιδιού.  
Θα εύναι κατϊλληλο για ταυτόχρονη χρόςη από 15 παιδιϊ. 
Σο όργανο αυτό θα αποτελεύται από δύο ςχηματιςμούσ μεταλλικών ςτοιχεύων οι οπούοι 
θα ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με μεταλλικό ςωλόνα διαμϋτρου 60mm.  
Ο καθϋνασ από αυτούσ τουσ ςχηματιςμούσ θα περιλαμβϊνει 1 ςτοιχεύο που θα 
ςχηματύζει ϋναν κύκλο και θα αποτελεύται από μεταλλικό ρϊβδο κυκλικόσ διατομόσ. τα 
τϋςςερα ςημεύα του κύκλου θα διαςταυρώνονται μεταλλικϊ τόξα, το ϋνα κϊθετο με το 
ϊλλο ςυναντώντασ το νοητό ϊξονα που περνϊει από το κϋντρο του. Σα δύο μεταλλικϊ 
τόξα θα ςτηρύζονται ςτο ϋδαφοσ με τϋςςερισ βϊςεισ. 
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Ο κύκλοσ και η επιφϊνεια που θα ςχηματύζει με το τόξο θα περιϋχει ςχούνινη 
αναρρύχηςη. Σα ςχοινιϊ θα εύναι ενιςχυμϋνα με υψηλόσ αντοχόσ χϊλυβα. 
Οι ενώςεισ των ςχοινιών θα εύναι καταςκευαςμϋνεσ από πλαςτικό πολυαμύδη 
ενιςχυμϋνη με ύνεσ γυαλιού, κατϊλληλη για εξωτερικό χρόςη, ειδικϊ ςχεδιαςμϋνη για 
αςφαλό αναρρύχηςη. 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 7.100,00€ 
(Ολογρϊφωσ): ΕΠΣΑ ΦΙΛΙΑΔΕ ΕΚΑΣΟ ΕΤΡΨ 
 
 

14. Διθέςια κούνια νηπίων μεταλλική 

Ηλικιακό ομϊδα: 1 ϋτουσ και ϊνω 
Πρόταςη χρόςησ: 2 Ωτομα 
Δραςτηριότητϋσ: Αιώρηςη-Σαλϊντωςη 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 Πλϊτοσ : 150 εκ  
Μόκοσ : 325 εκ  
Ύψοσ : 240 εκ 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Πλϊτοσ : 325 εκ  
Μόκοσ : 700 εκ  
Ύψοσ πτώςησ : 130 εκ 
 
Σο όργανο θα αποτελεύται από : 

 Μύα οριζόντια μεταλλικό δοκό, 
 Σϋςςερα κεκλιμϋνα μεταλλικϊ υποςτυλώματα, διατεταγμϋνα ανϊ δύο, ςε 

ςχόμα «Λ», 
 Δύο κλειςτϊ καθύςματα νηπύων, αναρτημϋνα με αλυςύδεσ. 

 
Σεχνικό περιγραφό 
Η μεταλλικό κούνια νηπύων δύο θϋςεων, θα ϋχει γενικϋσ διαςτϊςεισ: 3230x1520mm και 
ύψοσ 2400mm περύπου. Θα αποτελεύται από μύα οριζόντια μεταλλικό δοκό, διατομόσ 
Υ76mm τουλϊχιςτον, η οπούα θα καταλόγει ςε μεταλλικϊ κομβοελϊςματα πϊχουσ 
τουλϊχιςτον 4mm. Η ςτόριξη τησ οριζόντιασ δοκού θα επιτυγχϊνεται με εκατϋρωθεν με 
τύπου «Λ» κεκλιμϋνα μεταλλικϊ υποςτυλώματα διατομόσ Υ60mm τουλϊχιςτον. 
Η ςύνδεςη των εκατϋρωθεν κομβοελαςμϊτων θα γύνεται με κοχλύεσ και περικόχλια 
αςφαλεύασ. Σο ςύςτημα ανϊρτηςησ θα αποτελεύται από πιςτοποιημϋνα ϋδρανα και 
αλυςύδεσ. Η αλυςύδα πρϋπει να ϋχει κρύκουσ διατομόσ 6mm τουλϊχιςτον, εν θερμώ 
γαλβανιςμϋνουσ, ώςτε να αποτρϋπεται η παγύδευςη δακτύλου. την οριζόντια δοκό θα 
τοποθετούνται τϋςςερα κουζινϋτα ςύμφωνα με τισ αποςτϊςεισ των προτύπων ΕΝ 
1176. Σα καθύςματα νηπύων θα εύναι κλειςτϊ και θα καταςκευϊζονται από ελαςτομερϋσ 
υλικό με ενύςχυςη αλουμινύου. Πρϋπει να εύναι πιςτοποιημϋνα ςύμφωνα με το 
παρϊρτημα Β του ΕΝ 1176. 
 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ):1.000,00 € 
(Ολογρϊφωσ): ΦΙΛΙΑ ΕΤΡΨ 
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15. Διθέςια κούνια παιδιών μεταλλική 

Ηλικιακό ομϊδα: 3 ετών και ϊνω 
Πρόταςη χρόςησ: 2 Ωτομα 
Δραςτηριότητϋσ: Αιώρηςη-Σαλϊντωςη 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 Πλϊτοσ : 150 εκ  
Μόκοσ : 325 εκ  
Ύψοσ : 240 εκ 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Πλϊτοσ : 325 εκ  
Μόκοσ : 700 εκ  
Ύψοσ πτώςησ : 130 εκ 
 
Σο όργανο θα αποτελεύται από : 

 Μύα οριζόντια μεταλλικό δοκό, 
 Σϋςςερα κεκλιμϋνα μεταλλικϊ υποςτυλώματα, διατεταγμϋνα ανϊ δύο, ςε ςχόμα 

«Λ», 
 Δύο καθύςματα Παύδων, αναρτημϋνα με αλυςύδεσ. 

 
Σεχνικό περιγραφό 
Η μεταλλικό κούνια παύδων δύο θϋςεων θα ϋχει γενικϋσ διαςτϊςεισ: 3230x1520mm και 
ύψοσ 2400mm περύπου. Θα αποτελεύται από μύα οριζόντια μεταλλικό δοκό, διατομόσ 
Υ76 mm τουλϊχιςτον, η οπούα θα καταλόγει ςε μεταλλικϊ κομβοελϊςματα πϊχουσ 
τουλϊχιςτον 4mm. Η ςτόριξη των οριζοντύων δοκών θα επιτυγχϊνεται εκατϋρωθεν με 
τύπου «Λ» κεκλιμϋνα ξύλινα υποςτυλώματα διατομόσ Υ60 mm τουλϊχιςτον. 
Η ςύνδεςη των εκατϋρωθεν κομβοελαςμϊτων θα γύνεται με κοχλύεσ και περικόχλια 
αςφαλεύασ. Σο ςύςτημα ανϊρτηςησ θα αποτελεύται από πιςτοποιημϋνα ϋδρανα και 
αλυςύδεσ. Η αλυςύδα ϋχει κρύκουσ διατομόσ 6mm τουλϊχιςτον, εν θερμώ 
γαλβανιςμϋνουσ, που θα αποτρϋπουν την παγύδευςη δακτύλου. 
την οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τϋςςερα κουζινϋτα ςύμφωνα με τισ αποςτϊςεισ 
των προτύπων ΕΝ 1176. 
Σα δύο καθύςματα παύδων θα καταςκευϊζονται από ελαςτομερϋσ υλικό με ενύςχυςη 
αλουμινύου. Πρϋπει να εύναι πιςτοποιημϋνα ςύμφωνα με το παρϊρτημα Β του ΕΝ 1176. 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 900,00€ 
(Ολογρϊφωσ): ΕΝΝΙΑΚΟΙΑ ΕΤΡΨ 
 
 

16. Κούνια – φωλιά μεταλλική 

Ηλικιακό ομϊδα: 1 ϋτουσ και ϊνω 
Πρόταςη χρόςησ: 2 Ωτομα (Κατϊλληλο για Α.Μ.Ε.Α.) 
Δραςτηριότητϋσ: Αιώρηςη-Σαλϊντωςη 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 Πλϊτοσ : 120 εκ  
Μόκοσ : 320 εκ  
Ύψοσ : 260 εκ 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Πλϊτοσ : 260 εκ  
Μόκοσ : 700 εκ  
Ύψοσ πτώςησ : 130 εκ 
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ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
Η κούνια θα καταςκευϊζεται από δύο μεταλλικϊ, καμπυλωμϋνα υποςτυλώματα, 
κυκλικόσ διατομόσ περύπου Ø114mm, που θα πακτώνονται  ςτο ϋδαφοσ, με ειδικϋσ 
μεταλλικϋσ βϊςεισ. τα ϊκρα των υποςτυλωμϊτων, ςε πρόςθετη ςυγκολλημϋνη 
μεταλλικό επιφϊνεια, θα ςτερεώνονται τα δύο κουζινϋτα, από όπου θα αναρτϊται το 
κϊθιςμα κούνιασ φωλιϊ. 
Σο κϊθιςμα φωλιϊ θα καταςκευϊζεται από ϋνα μεταλλικό ςτεφϊνι, επενδυμϋνο με 
ςχοινύ πολυπροπυλενύου, και από το δύχτυ που θα δημιουργεύ τη θϋςη καθύςματοσ. Η 
ανϊρτηςη ςτο ςκελετό θα πραγματοποιεύται δια μϋςω αλυςύδων. 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ):2.100,00€ 
(Ολογρϊφωσ): ΔΤΟ ΦΙΛΙΑΔΕ ΕΚΑΣΟ ΕΤΡΨ 
 
 
 

17. Επιδαπέδιοδιαδραςτικό παιχνίδι 

Ηλικιακό ομϊδα: 3 ετών και ϊνω 
Πρόταςη χρόςησ: 2 -4 Ωτομα (Κατϊλληλο για Α.Μ.Ε.Α.) 
Δραςτηριότητϋσ: Παιχνύδι αριθμών 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 Πλϊτοσ : 120 εκ  
Μόκοσ : 320 εκ  
Ύψοσ : 260 εκ 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΨΡΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Πλϊτοσ : 160 εκ  
Μόκοσ : 285 εκ  
Ύψοσ πτώςησ : - εκ 
  
Σεχνικό περιγραφό 
Διαδραςτικόεπιδαπϋδιο εκπαιδευτικό (ενεργό μϊθηςη) παιχνύδι με χρώματα και  
αριθμούσ  αποτελούμενο από θερμοπλαςτικό μοτύβο  
Πρόκειται για μια αςφαλό εκπαιδευτικό εφαρμογό η οπούα παρϊλληλα με το παιχνύδι 
ενθαρρύνει τα παιδιϊ ςε δραςτηριότητα και μϊθηςη. Η υψηλό του τριβό ςτο υλικό 
decomark ελαχιςτοποιεύ τον κύνδυνο ολύςθηςησ και  ατυχημϊτων και λόγω ευκαμψύασ 
μπορεύ να αποδώςει τϋλεια τισ μικρϋσ λεπτομϋρειεσ των μοτύβων. Σα χρώματϊ του λόγω 
ςύνθεςησ ϋχουν υψηλό αντοχό ςτην υπεριώδη ακτινοβολύασ με αποτϋλεςμα τα 
χρώματα να παραμϋνουν ζωντανϊ και ανεξύτηλα. Για μεγϊλο χρονικό διϊςτημα. 
Εφαρμόζεται ςε επιφϊνεια αςφϊλτου ό ςε επιφϊνεια από ςκυρόδεμα αφού πρώτα γύνει 
επϊλειψη με ειδικό primer (αςτϊρι) . Η βϊςη του εύναι αλκυδικό θερμοπλαςτικό υλικό 
που ϋχει την ιδιότητα να ςυμμορφώνεται με τα περιγρϊμματα  και τισ γεωμετρύεσ του 
δαπϋδου. Η εφαρμογό του γύνεται με χρόςη φλόγιςτρου ςε θερμοκραςύα 200-230οC  
επύ καθαρόσ επιφϊνειασ πρϋπει να γύνει το χαμηλότερο ςτουσ 10Ο C για να 
ςταθεροποιηθεύ μϋςα ςτον κατϊλληλο χρόνο και ςυνθόκεσ , ώςτε να παραδοθεύ για 
χρόςη.  Ο χρόνοσ ςταθεροπούηςησ και ςκλόρυνςησ του κυμαύνεται από 20-30 λεπτϊ 
ανϊλογα την επικρατούςα θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ. Ο ϋλεγχοσ επικόλληςησ γύνεται 
με ςμύλη. Σο μοτύβο δεν ελκύει βλαβερϋσ ουςύεσ για το περιβϊλλον εύτε κατϊ την 
τοποθϋτηςη εύτε μετϊ από αυτόν. Σα χρώματϊ του δεν περιϋχουν καμύα από τισ ουςύεσ 
υψηλού κινδύνου βϊςει του κανονιςμού EC 1207/2006 και εύναι ϊκρωσ φιλικϊ προσ τον 
ϊνθρωπο και προσ το περιβϊλλον. 
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το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 1.200,00 € 
(Ολογρϊφωσ): ΦΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΤΡΨ 
 
 

18. Ειδική  πινακίδα με τα ςτοιχεία του Προγράμματοσ 

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑ  
Μόκοσ: 30 cm 
Πλϊτοσ: 40 cm 
Πϊχοσ: 2,0 - 2,5 mm 
Προμόθεια και τοποθϋτηςη τησ πινακύδασ του Προγρϊμματοσ Υιλόδημοσ II με 
περιεχόμενο και χρωματιςμούσ όπωσ προδιαγρϊφεται από το Τπ. Εςωτερικών, 
διαςτϊςεων 40x30εκ. 
Περιλαμβϊνεται η καταςκευό τησ πινακύδασ από επύπεδο φύλλο κρϊματοσ 
αλουμινύου  ελαχύςτου πϊχουσ 2mm, ηλεκτροςτατικϊ βαμμϋνη, η εμπρόςθια όψη τησ 
οπούασ θα φϋρει τισ προβλεπόμενεσ αναγραφϋσ και ςύμβολα ςε υλικό ανθεκτικό ςτισ 
εξωτερικϋσ ςυνθόκεσ (βροχό, ηλιακό ακτινοβολύα κλπ.) τυπωμϋνεσ ψηφιακϊ ςε 
αυτοκόλλητο αντανακλαςτικό βινύλιο τύπου Ι, τα πϊςησ φύςεωσ  εξαρτόματα 
ςτερϋωςησ και ανϊρτηςησ τησ πινακύδασ, όλα γαλβανιςμϋνα εν θερμώ, η μεταφορϊ 
και πλόρησ τοποθϋτηςό τησ επύ υφιςτϊμενου κιγκλιδώματοσ ό η ενςωμϊτωςό τησ 
επύ υφιςτϊμενου μεταλλικού ςκελετού με όλα τα ςυμπληρώματα αυτού, βαμμϋνα. 
Για την καλύτερη αντοχό ςτισ εξωτερικϋσ ςυνθόκεσ η εκτύπωςη προςτατεύεται με 
διϊφανη μεμβρϊνη πλαςτικοπούηςησ. 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 280,00 € 
(Ολογρϊφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΤΡΨ 
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Β. ΔΑΠΕΔΑ ΑΥΑΛΕΙΑ 
 
Καταςκευό υπόβαςησ για εγκατϊςταςη δαπϋδων αςφαλεύασ 
Αφορϊ όλεσ τισ απαραύτητεσ εργαςύεσ που  θα πραγματοποιηθούν για την εγκατϊςταςη 
υπόβαςησ η οπούα θα  εύναι καταςκευαςμϋνη από ςκυρόδεμα πϊχουσ 8-10εκ με 
περιμετρικϊ ςενϊζια όπου απαιτεύται. Θα εκτελεςτούν χωματουργικϋσ εργαςύεσ μικρόσ 
κλύμακασ για ομαλοπούηςη του εδϊφουσ. Θα απομακρυνθούν από τον εκϊςτοτε χώρο 
τα υφιςτϊμενα υλικϊ εδϊφουσ (χαλύκι ό ϊμμοσ ό οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα).   
 

19. Δάπεδο αςφαλείασ (πλάκεσ καουτςούκ) HIC 130 cm – γαλάζιου 
χρώματοσ  

Σεχνικό περιγραφό 
Σο προώόν θα εύναι καταςκευαςμϋνο από μύγμα ανακυκλωμϋνων κόκκων φυςικού 
ελαςτικού και πολυουρεθϊνησ. Σο δϊπεδο θα αποτελεύται από πλϊκεσ, γενικών 
διαςτϊςεων 500 x 500 mm και θα ϋχει βϊροσ 25 kg/m2 περύπου, χρώματοσ γαλϊζιου 
ό επιλογόσ τησ υπηρεςύασ. 
Η κϊθε πλϊκα θα ϋχει καταςκευαςτεύ ςτο εργοςτϊςιο και η ϊνω ςτρώςη τησ θα ϋχει 
υποςτεύ ειδικό επεξεργαςύα, με ειδικό ενιςχυμϋνο υλικό, EPDM, ώςτε να προςφϋρεται 
η μϋγιςτη αντοχό ςε φθορϊ λόγω τριβόσ. Οι ϊνω ακμϋσ θα εύναι ελαφρώσ 
ςτρογγυλευμϋνεσ και η κϊθε πλευρϊ θα ϋχει εργοςταςιακϋσ οπϋσ για την εφαρμογό 
ςυνδετικών πεύρων, προκειμϋνου να επιτευχθεύ η καλύτερη δυνατό ςυνδεςμολογύα. 
Επιπλϋον, η κϊτω επιφϊνεια κϊθε πλακιδύου θα εύναι διαμορφωμϋνη κατϊλληλα ώςτε 
να επιτυγχϊνεται η καλύτερη απορροό των υδϊτων. 
Επύςησ απαραύτητη προώπόθεςη εύναι η εξαςφϊλιςη του οριζόμενου ςτην μελϋτη 
ύψουσ πτώςησ (1300mm), το οπούο θα πρϋπει να αποδεικνύεται με την προςκόμιςη 
πιςτοπούηςησ ςυμμόρφωςησ κατϊ ΕΝ1176-1:2017 & EN 1177:2018 από 
διαπιςτευμϋνο φορϋα πιςτοπούηςησ για το ςκοπό αυτό. 
Επύςησ απαραύτητη προώπόθεςη για την τελικό επιλογό του προμηθευτό εύναι η 
πιςτοπούηςη τησ εργοςταςιακόσ παραγωγόσ του προώόντοσ κατϊ ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007. 
Σο δϊπεδο αςφαλεύασ θα πρϋπει να πληρού τισ προδιαγραφϋσ του προτύπου ΕΝ71-
3:2013.  
Θα πρϋπει να ςυνοδεύονται επύςησ από Αντύγραφο Υύλλου Ελϋγχου Φημικών 
Αναλύςεων για την περιεκτικότητα, που αφορϊ ςτουσ Πολυκυκλικούσ Αρωματικούσ 
Τδρογονϊνθρακεσ και η οπούα πρϋπει να εύναι εντόσ των ορύων που θϋτει ο 
κανονιςμόσ 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπωσ ιςχύει. 
 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τετραγ. μέτρο (τ.μ.): 
 (Αριθμητικϊ): 65,00 € 
(Ολογρϊφωσ): ΕΞΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΕΤΡΨ 
 
 

20. Δάπεδο αςφαλείασ (πλάκεσ καουτςούκ) HIC 140 cm – γαλάζιου 
χρώματοσ 

Tεχνικό περιγραφό 
Σο προώόν θα εύναι καταςκευαςμϋνο από μύγμα ανακυκλωμϋνων κόκκων φυςικού 
ελαςτικού και πολυουρεθϊνησ. Σο δϊπεδο θα αποτελεύται από πλϊκεσ, γενικών 
διαςτϊςεων 500 x 500 mm και θα ϋχει βϊροσ 34 kg/m2 περύπου, χρώματοσ γαλϊζιου 
ό επιλογόσ τησ υπηρεςύασ. 
Η κϊθε πλϊκα θα ϋχει καταςκευαςτεύ ςτο εργοςτϊςιο και η ϊνω ςτρώςη τησ θα ϋχει 
υποςτεύ ειδικό επεξεργαςύα, με ειδικό ενιςχυμϋνο υλικό, EPDM, ώςτε να προςφϋρεται 
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η μϋγιςτη αντοχό ςε φθορϊ λόγω τριβόσ. Οι ϊνω ακμϋσ θα εύναι ελαφρώσ 
ςτρογγυλευμϋνεσ και η κϊθε πλευρϊ θα ϋχει εργοςταςιακϋσ οπϋσ για την εφαρμογό 
ςυνδετικών πεύρων, προκειμϋνου να επιτευχθεύ η καλύτερη δυνατό ςυνδεςμολογύα. 
Επιπλϋον, η κϊτω επιφϊνεια κϊθε πλακιδύου θα εύναι διαμορφωμϋνη κατϊλληλα 
ώςτε να επιτυγχϊνεται η καλύτερη απορροό των υδϊτων. 
Επύςησ απαραύτητη προώπόθεςη εύναι η εξαςφϊλιςη του οριζόμενου ςτην μελϋτη 
ύψουσ πτώςησ (1400mm), το οπούο θα πρϋπει να αποδεικνύεται με την προςκόμιςη 
πιςτοπούηςησ ςυμμόρφωςησ κατϊ ΕΝ1176-1:2017 & EN 1177:2018 από 
διαπιςτευμϋνο φορϋα πιςτοπούηςησ για το ςκοπό αυτό. 
Επύςησ απαραύτητη προώπόθεςη για την τελικό επιλογό του προμηθευτό εύναι η 
πιςτοπούηςη τησ εργοςταςιακόσ παραγωγόσ του προώόντοσ κατϊ ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007. 
Σο δϊπεδο αςφαλεύασ θα πρϋπει να πληρού τισ προδιαγραφϋσ του προτύπου ΕΝ71-
3:2013.  
Θα πρϋπει να ςυνοδεύονται επύςησ από Αντύγραφο Υύλλου Ελϋγχου Φημικών 
Αναλύςεων για την περιεκτικότητα, που αφορϊ ςτουσ Πολυκυκλικούσ Αρωματικούσ 
Τδρογονϊνθρακεσ και η οπούα πρϋπει να εύναι εντόσ των ορύων που θϋτει ο 
κανονιςμόσ 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπωσ ιςχύει. 
 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 
Σιμή ανά τετραγ. μέτρο (τ.μ.): 
 (Αριθμητικϊ): 75,00 € 
(Ολογρϊφωσ): ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΕΤΡΨ 
 
 

21. Δάπεδο αςφαλείασ (πλάκεσ καουτςούκ) HIC 180 cm – γαλάζιου 
χρώματοσ 

Tεχνικό περιγραφό 
Σο προώόν θα εύναι καταςκευαςμϋνο από μύγμα ανακυκλωμϋνων κόκκων φυςικού 
ελαςτικού και πολυουρεθϊνησ. Σο δϊπεδο θα αποτελεύται από πλϊκεσ, γενικών 
διαςτϊςεων 500 x 500 mm και θα ϋχει βϊροσ 46,5 kg/m2 περύπου, χρώματοσ 
γαλϊζιου ό επιλογόσ τησ υπηρεςύασ. 
Η κϊθε πλϊκα θα ϋχει καταςκευαςτεύ ςτο εργοςτϊςιο και η ϊνω ςτρώςη τησ θα ϋχει 
υποςτεύ ειδικό επεξεργαςύα, με ειδικό ενιςχυμϋνο υλικό, EPDM, ώςτε να προςφϋρεται 
η μϋγιςτη αντοχό ςε φθορϊ λόγω τριβόσ. Οι ϊνω ακμϋσ θα εύναι ελαφρώσ 
ςτρογγυλευμϋνεσ και η κϊθε πλευρϊ θα ϋχει εργοςταςιακϋσ οπϋσ για την εφαρμογό 
ςυνδετικών πεύρων, προκειμϋνου να επιτευχθεύ η καλύτερη δυνατό ςυνδεςμολογύα. 
Επιπλϋον, η κϊτω επιφϊνεια κϊθε πλακιδύου θα εύναι διαμορφωμϋνη κατϊλληλα 
ώςτε να επιτυγχϊνεται η καλύτερη απορροό των υδϊτων. 
Επύςησ απαραύτητη προώπόθεςη εύναι η εξαςφϊλιςη του οριζόμενου ςτην μελϋτη 
ύψουσ πτώςησ (1800mm), το οπούο θα πρϋπει να αποδεικνύεται με την προςκόμιςη 
πιςτοπούηςησ ςυμμόρφωςησ κατϊ ΕΝ1176-1:2017 & EN 1177:2018 από 
διαπιςτευμϋνο φορϋα πιςτοπούηςησ για το ςκοπό αυτό. 
Επύςησ απαραύτητη προώπόθεςη για την τελικό επιλογό του προμηθευτό εύναι η 
πιςτοπούηςη τησ εργοςταςιακόσ παραγωγόσ του προώόντοσ κατϊ ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007. 
Σο δϊπεδο αςφαλεύασ θα πρϋπει να πληρού τισ προδιαγραφϋσ του προτύπου ΕΝ71-
3:2013.  
Θα πρϋπει να ςυνοδεύονται επύςησ από Αντύγραφο Υύλλου Ελϋγχου Φημικών 
Αναλύςεων για την περιεκτικότητα, που αφορϊ ςτουσ Πολυκυκλικούσ Αρωματικούσ 
Τδρογονϊνθρακεσ και η οπούα πρϋπει να εύναι εντόσ των ορύων που θϋτει ο 
κανονιςμόσ 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπωσ ιςχύει. 
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το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια , μεταφορϊ και η πλόρησ και ορθό 
τεχνικϊ και λειτουργικϊ τοποθϋτηςη των κατϊλληλων υλικών για την περιγραφεύςα 
εδώ εφαρμογό, ϋτοιμησ προσ χρόςη. 
 

Σιμή ανά τετραγ. μέτρο (τ.μ.): 
 (Αριθμητικϊ): 85,00 € 
(Ολογρϊφωσ): ΟΓΔΟΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΕΤΡΨ 
 
 

22. Φυτόσ ςυνθετικόσ τάπητασ αςφαλείασ HIC 130 cm – γαλάζιου χρώματοσ 

Tεχνικό περιγραφό 
Ο τϊπητασ για ύψοσ πτώςησ 1.30μ οφεύλει μετϊ από ϋλεγχο διαπιςτευμϋνου φορϋα 
πιςτοπούηςησ να ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ των προτύπων ΕΛΟΣ ΕΝ 1177, ΕΛΟΣ ΕΝ 
1176-1 και ΕΛΟΣ ΕΝ 71-3.Θα προςφϋρει υψηλό αςφϊλεια λόγω τησ ιδιότητϊσ του να 
απορροφϊ τουσ κραδαςμούσ. Οι πρώτεσ ύλεσ του θα εύναι εργαςτηριακϊ ελεγμϋνεσ 
ωσ προσ την περιεκτικότητα ςε Πολυκυκλικούσ Αρωματικούσ Τδρογονϊνθρακεσ με 
αποτελϋςματα κϊτω από τα χαμηλότερα όρια που ϋχει θϋςει η Ε.Ε. (Κανονιςμόσ 
REACH). Δεν απαιτεύ ιδιαύτερη ςυντόρηςη. ε περύπτωςη βανδαλιςμού μπορεύ πολύ 
εύκολα να επιςκευαςτεύ τοπικϊ. Η τελικό επιλογό τησ επιθυμητόσ απόχρωςησ θα 
γύνει μετϊ από υπόδειξη τησ υπηρεςύασ. 
Πριν την εφαρμογό του τϊπητα πρϋπει να ϋχουν τοποθετηθεύ τα όργανα και ο 
εξοπλιςμόσ του χώρου, αφού θα ϋχει ληφθεύ υπόψη η τελικό ςτϊθμη του ςυνθετικού 
τϊπητα. 
Η διϊςτρωςη γύνεται αφού προετοιμαςτεύ η επιφϊνεια τησ υπόβαςησ, ώςτε να 
απομακρυνθούν οι ακαθαρςύεσ και η ςκόνη. Η επιφϊνεια που θα διαςτρωθεύ με τον 
ςυνθετικό τϊπητα πρϋπει να εύναι απαλλαγμϋνη από λϊδια ό ϊλλουσ ρύπουσ, που 
εμποδύζουν την πρόςφυςη του ςυνθετικού υλικού. 
Αρχικϊ, ςτην επιφϊνεια τησ υπόβαςησ εφαρμόζεται πολυουρεθανικόπρϊώμερ ώςτε 
να επιτευχθεύ η απαιτούμενη πρόςφυςη μεταξύ τησ επιφϊνειασ αυτόσ και του 
ςυνθετικού τϊπητα 
υνθετικόσ τϊπητασ : 
Η καταςκευό του ςυνθετικού τϊπητα γύνεται ςε δύο ςτρώςεισ: 
• Η πρώτη ςτρώςη για ύψοσ πτώςησ 1.30μ  αποτελεύται από κόκκουσ ελαςτικού 
(καουτςούκ) κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ 2–4χιλ., που ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με 
ειδικό κόλλα πολυουρεθϊνησ ςε ςυγκεκριμϋνεσ αναλογύεσ. Σο μεύγμα παραςκευϊζεται 
και διαςτρώνεται χυτό επιτόπου του ϋργου με χρόςη οδηγών (ρϊγεσ). 
Η ςυμπύεςη τησ ςτρώςησ αυτόσ γύνεται με ειδικό θερμαινόμενο κύλινδρο. 
• Πϊνω ςτην πρώτη ςτρώςη (αφού ϋχει ςτεγνώςει) διαςτρώνεται με όμοιο τρόπο η 
δεύτερη ςτρώςη πϊχουσ 10χιλ. Η ςτρώςη αυτό αποτελεύται από κόκκουσ ελαςτικού 
EPDM 
(καουτςούκ) οποιαςδόποτε απόχρωςησ, κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ 1–3,5χιλ., που 
ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με ειδικό κόλλα πολυουρεθϊνησ ςε ςυγκεκριμϋνεσ αναλογύεσ. 
Τπϊρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν ςτην τελικό ςτρώςη διϊφορα ςχϋδια, 
ςχόματα, λογότυπα κλπ., διαφορετικών χρωμϊτων. Με αυτόν τον τρόπο 
καταςκευϊζονται πολύχρωμεσ επιφϊνειεσ. 
• Σο φινύριςμα τησ τελικόσ επιφϊνειασ γύνεται με ιδιαύτερη προςοχό χειρωνακτικϊ με 
χρόςη ειδικόσ ςπϊτουλασ. 
• Η τελικό επιλογό τησ επιθυμητόσ απόχρωςησ θα γύνει μετϊ από υπόδειξη τησ 
Τπηρεςύασ. 
• υντόρηςη: Δεν απαιτεύται ιδιαύτερη ςυντόρηςη. Ο καθαριςμόσ γύνεται με νερό υπό 
πύεςη ό με φυςητόρα, για να απομακρύνονται τα ξϋνα ςώματα (φύλλα, ςκουπύδια 
κλπ.). ε περύπτωςη βανδαλιςμού η αποκατϊςταςη γύνεται τοπικϊ με το ύδιο υλικό. 
• υνεργεύα τοποθϋτηςησ: 
Δεδομϋνου ότι η τοποθϋτηςη ενόσ τϋτοιου τϊπητα εύναι εξειδικευμϋνη εργαςύα που 
απαιτεύ ιδιαύτερη τεχνογνωςύα, εξοπλιςμό και εμπειρύα, απαιτεύται να γύνεται από 
ειδικϊ ςυνεργεύα. 
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Σο ςύςτημα χυτού ελαςτικού δαπϋδου θα πρϋπει να ϋχει ελεγχθεύ εργαςτηριακϊ από 
διεθνϋσ αναγνωριςμϋνο εργαςτόριο και να καλύπτει τισ απαιτόςεισ του προτύπου ΕΝ 
1177 όςον αφορϊ το κριτόριο τραυματιςμού τησ κεφαλόσ (HIC). Πριν την ϋναρξη των 
εργαςιών ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει ςτην Τπηρεςύα το αντύςτοιχο 
πιςτοποιητικό για ύψοσ πτώςησ 1,3μ ανϊλογα με το όργανο και τεχνικό φυλλϊδιο 
του προσ ϋνταξη υλικού.  
Για τον χυτό ελαςτοςυνθετικό τϊπητα αςφαλεύασ 
• Πιςτοποιητικό από διαπιςτευμϋνο φορϋα ελϋγχου και πιςτοπούηςησ ςε ιςχύ, ότι το 
δϊπεδο χυτού ςυνθετικού τϊπητα (δϊπεδα αςφαλεύασ / επιφϊνειεσ πτώςησ) θα 
ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ των προτύπων ΕΛΟΣ ΕΝ 1177, ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΣ 
ΕΝ 71-3, οι πρώτεσ ύλεσ που θα περιϋχονται ςτον παραπϊνω τϊπητα, θα εύναι 
εργαςτηριακϊ ελεγμϋνεσ ωσ προσ την περιεκτικότητα ςε Πολυκυκλικούσ 
Αρωματικούσ Τδρογονϊνθρακεσ με αποτελϋςματα κϊτω από τα χαμηλότερα όρια 
που ϋχει θϋςει η Ε.Ε. (Κανονιςμόσ REACH και ΕΛΟΣ ΕΝ 71-3), θα καλύπτουν το 
κριτόριο τραυματιςμού τησ κεφαλόσ (HIC), από εγκεκριμϋνο και αναγνωριςμϋνο 
φορϋα πιςτοπούηςησ για τον ςκοπό αυτό, 
• Πιςτοποιητικό από διαπιςτευμϋνο φορϋα ελϋγχου και πιςτοπούηςησ, ISO 9001 περύ 
πιςτοπούηςησ ποιότητασ ςτην τοποθϋτηςη αθλητικών δαπϋδων, ςε ιςχύ του ιδύου ό 
του υπεργολϊβου-ςυνεργεύου εφαρμογόσ & γραπτό Εγγύηςη (ό Τπεύθυνη Δόλωςη) 
τουλϊχιςτον δύο (2) ετών για τα υλικϊ και την τοποθϋτηςη του, εύτε του ιδύου εύτε 
του ςυνεργεύου εφαρμογόσ ςτο οπούο θα αναθϋςει την τοποθϋτηςη.  
 
Σιμή ανά τετραγ. μέτρο (τ.μ.): 
(Αριθμητικϊ): 100,00 € 
(Ολογρϊφωσ): ΕΚΑΣΟ ΕΤΡΨ 
 

23. Φυτόσ ςυνθετικόσ τάπητασ αςφαλείασ HIC 210 cm 

Tεχνικό περιγραφό 
Ο τϊπητασ για ύψοσ πτώςησ 2.10μ οφεύλει μετϊ από ϋλεγχο διαπιςτευμϋνου φορϋα 
πιςτοπούηςησ να ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ των προτύπων ΕΛΟΣ ΕΝ 1177, ΕΛΟΣ ΕΝ 
1176-1 και ΕΛΟΣ ΕΝ 71-3.Θα προςφϋρει υψηλό αςφϊλεια λόγω τησ ιδιότητϊσ του να 
απορροφϊ τουσ κραδαςμούσ. Οι πρώτεσ ύλεσ του θα εύναι εργαςτηριακϊ ελεγμϋνεσ 
ωσ προσ την περιεκτικότητα ςε Πολυκυκλικούσ Αρωματικούσ Τδρογονϊνθρακεσ με 
αποτελϋςματα κϊτω από τα χαμηλότερα όρια που ϋχει θϋςει η Ε.Ε. (Κανονιςμόσ 
REACH). Δεν απαιτεύ ιδιαύτερη ςυντόρηςη. ε περύπτωςη βανδαλιςμού μπορεύ πολύ 
εύκολα να επιςκευαςτεύ τοπικϊ. Η τελικό επιλογό τησ επιθυμητόσ απόχρωςησ θα 
γύνει μετϊ από υπόδειξη τησ υπηρεςύασ. 
 
Πριν την εφαρμογό του τϊπητα πρϋπει να ϋχουν τοποθετηθεύ τα όργανα και ο 
εξοπλιςμόσ του χώρου, αφού θα ϋχει ληφθεύ υπόψη η τελικό ςτϊθμη του ςυνθετικού 
τϊπητα. 
Η διϊςτρωςη γύνεται αφού προετοιμαςτεύ η επιφϊνεια τησ υπόβαςησ, ώςτε να 
απομακρυνθούν οι ακαθαρςύεσ και η ςκόνη. Η επιφϊνεια που θα διαςτρωθεύ με τον 
ςυνθετικό τϊπητα πρϋπει να εύναι απαλλαγμϋνη από λϊδια ό ϊλλουσ ρύπουσ, που 
εμποδύζουν την πρόςφυςη του ςυνθετικού υλικού. 
Αρχικϊ, ςτην επιφϊνεια τησ υπόβαςησ εφαρμόζεται πολυουρεθανικόπρϊώμερ ώςτε 
να επιτευχθεύ η απαιτούμενη πρόςφυςη μεταξύ τησ επιφϊνειασ αυτόσ και του 
ςυνθετικού τϊπητα. 
υνθετικόσ τϊπητασ : 
Η καταςκευό του ςυνθετικού τϊπητα γύνεται ςε δύο ςτρώςεισ: 
• Η πρώτη ςτρώςη για ύψοσ πτώςησ 2.10μ  αποτελεύται από κόκκουσ ελαςτικού 
(καουτςούκ) κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ 2–4χιλ., που ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με 
ειδικό κόλλα πολυουρεθϊνησ ςε ςυγκεκριμϋνεσ αναλογύεσ. Σο μεύγμα παραςκευϊζεται 
και διαςτρώνεται χυτό επιτόπου του ϋργου με χρόςη οδηγών (ρϊγεσ). 
Η ςυμπύεςη τησ ςτρώςησ αυτόσ γύνεται με ειδικό θερμαινόμενο κύλινδρο. 
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• Πϊνω ςτην πρώτη ςτρώςη (αφού ϋχει ςτεγνώςει) διαςτρώνεται με όμοιο τρόπο η 
δεύτερη ςτρώςη πϊχουσ 10χιλ. Η ςτρώςη αυτό αποτελεύται από κόκκουσ ελαςτικού 
EPDM 
(καουτςούκ) οποιαςδόποτε απόχρωςησ, κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ 1–3,5χιλ., που 
ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με ειδικό κόλλα πολυουρεθϊνησ ςε ςυγκεκριμϋνεσ αναλογύεσ. 
Τπϊρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν ςτην τελικό ςτρώςη διϊφορα ςχϋδια, 
ςχόματα, λογότυπα κλπ., διαφορετικών χρωμϊτων. Με αυτόν τον τρόπο 
καταςκευϊζονται πολύχρωμεσ επιφϊνειεσ. 
• Σο φινύριςμα τησ τελικόσ επιφϊνειασ γύνεται με ιδιαύτερη προςοχό χειρωνακτικϊ με 
χρόςη ειδικόσ ςπϊτουλασ. 
• Η τελικό επιλογό τησ επιθυμητόσ απόχρωςησ θα γύνει μετϊ από υπόδειξη τησ 
Τπηρεςύασ. 
• υντόρηςη: Δεν απαιτεύται ιδιαύτερη ςυντόρηςη. Ο καθαριςμόσ γύνεται με νερό υπό 
πύεςη ό με φυςητόρα, για να απομακρύνονται τα ξϋνα ςώματα (φύλλα, ςκουπύδια 
κλπ.). ε περύπτωςη βανδαλιςμού η αποκατϊςταςη γύνεται τοπικϊ με το ύδιο υλικό. 
• υνεργεύα τοποθϋτηςησ: 
Δεδομϋνου ότι η τοποθϋτηςη ενόσ τϋτοιου τϊπητα εύναι εξειδικευμϋνη εργαςύα που 
απαιτεύ ιδιαύτερη τεχνογνωςύα, εξοπλιςμό και εμπειρύα, απαιτεύται να γύνεται από 
ειδικϊ ςυνεργεύα. 
Σο ςύςτημα χυτού ελαςτικού δαπϋδου θα πρϋπει να ϋχει ελεγχθεύ εργαςτηριακϊ από 
διεθνϋσ αναγνωριςμϋνο εργαςτόριο και να καλύπτει τισ απαιτόςεισ του προτύπου ΕΝ 
1177 όςον αφορϊ το κριτόριο τραυματιςμού τησ κεφαλόσ (HIC). Πριν την ϋναρξη των 
εργαςιών ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει ςτην Τπηρεςύα το αντύςτοιχο 
πιςτοποιητικό για ύψοσ πτώςησ 1,3μ ανϊλογα με το όργανο και τεχνικό φυλλϊδιο 
του προσ ϋνταξη υλικού.  
Για τον χυτό ελαςτοςυνθετικό τϊπητα αςφαλεύασ 
• Πιςτοποιητικό από διαπιςτευμϋνο φορϋα ελϋγχου και πιςτοπούηςησ ςε ιςχύ, ότι το 
δϊπεδο χυτού ςυνθετικού τϊπητα (δϊπεδα αςφαλεύασ / επιφϊνειεσ πτώςησ) θα 
ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ των προτύπων ΕΛΟΣ ΕΝ 1177, ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΣ 
ΕΝ 71-3, οι πρώτεσ ύλεσ που θα περιϋχονται ςτον παραπϊνω τϊπητα, θα εύναι 
εργαςτηριακϊ ελεγμϋνεσ ωσ προσ την περιεκτικότητα ςε Πολυκυκλικούσ 
Αρωματικούσ Τδρογονϊνθρακεσ με αποτελϋςματα κϊτω από τα χαμηλότερα όρια 
που ϋχει θϋςει η Ε.Ε. (Κανονιςμόσ REACH και ΕΛΟΣ ΕΝ 71-3), θα καλύπτουν το 
κριτόριο τραυματιςμού τησ κεφαλόσ (HIC), από εγκεκριμϋνο και αναγνωριςμϋνο 
φορϋα πιςτοπούηςησ για τον ςκοπό αυτό, 
• Πιςτοποιητικό από διαπιςτευμϋνο φορϋα ελϋγχου και πιςτοπούηςησ, ISO 9001 περύ 
πιςτοπούηςησ ποιότητασ ςτην τοποθϋτηςη αθλητικών δαπϋδων, ςε ιςχύ του ιδύου ό 
του υπεργολϊβου-ςυνεργεύου εφαρμογόσ & γραπτό Εγγύηςη (ό Τπεύθυνη δόλωςη) 
τουλϊχιςτον δύο (2) ετών για τα υλικϊ και την τοποθϋτηςη του, εύτε του ιδύου εύτε 
του ςυνεργεύου εφαρμογόσ ςτο οπούο θα αναθϋςει την τοποθϋτηςη.  
 
Σιμή ανά τετραγ. μέτρο (τ.μ.): 
(Αριθμητικϊ): 127,00 € 
(Ολογρϊφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΙΚΟΙ ΕΠΣΑ ΕΤΡΨ 
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Γ. ΥΨΣΙΜΟ 
24. Υωτοβολταΰκό φωτιςτικό ςώμα με ςιδηροΰςτό 

Σο φωτιςτικό θα εύναι καταςκευαςμϋνο από χυτοπρεςςαριςτό αλουμύνιο με κατϊλληλεσ 
ψύκτρεσ για την επαρκό ψύξη του. Θα φϋρει ςύςτημα ςτόριξησ για βραχύονα διαμϋτρου 
Υ60mm του οπούου η κλύςη θα μπορεύ να ρυθμύζεται από 0-90°. Θα ενςωματώνει ςτο 
εςωτερικό του το ρυθμιςτό φόρτιςησ και τη μπαταρύα. Θα εύναι τύπου plug and play με 
ςτεγανούσ κονϋκτορεσ τύπου MC4 για εύκολη ςύνδεςη με το ΥΒ πϊνελ και δεν θα 
χρειϊζεται καμύα ςυντόρηςη για τη διϊρκεια τησ περιόδου εγγύηςησ των 3 ετών. 
Σο φωτιςτικό θα εύναι δημοςιευμϋνο ςε επύςημο κατϊλογο του καταςκευαςτό και δεν 
θα εύναι ειδικό καταςκευό ό μετατροπό. Θα φϋρει αιςθητόρα υπϋρυθρων για τον 
απομακρυςμϋνο προγραμματιςμό αφόσ/ςβϋςησ/dimming μϋςω τηλεχειριςτηρύου. το 
πύςω μϋροσ θα ϋχει διακόπτη αςφαλεύασ οn/off για να απομονώνεται η μπαταρύα για 
λόγουσ ςυντόρηςησ. 
Θα ϋχει βαθμό προςταςύασ τουλϊχιςτον IP67 που θα αποδεικνύεται από την αντύςτοιχη 
ϋκθεςη δοκιμών IEC 60529  και ο καταςκευαςτόσ θα πρϋπει να ϋχει πιςτοποιητικό 
ISO9001:2015.  
Σο φωτιςτικό θα ςυνοδεύεται από δόλωςη ςυμμόρφωςησ ςύμφωνα με τα κϊτωθι 
Ευρωπαώκϊ πρότυπα και οδηγύεσ: 
EN 55015:2013+A1 
EN 61547:2009 
EMC Directive 2014/30/EU 
FCC 47 CFR Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 
EN 60598-2-3:2003+A1:2011 
EN 60598-1:2015 
EN 62471:2008 
EN 62493:2015 
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 
RoHS 
Όπου για τα πρότυπα LVD EN 60598-2-3:2003+A1:2011, EN 60598-1:2015 & EMC 
55015:2013+A1, 61547:2009 θα προςκομιςτεύ και η αντύςτοιχη ϋκθεςη δοκιμών 
ανεξϊρτητου εργαςτηρύου. 
Οι μϋγιςτεσ διαςτϊςεισ του θα εύναι 600mm X 300 mm X 100mm(ΜxYxB) ±10% και το 
βϊροσ του δε θα ξεπερνϊει τα 15 κιλϊ.  
Μπαταρύα 
Η μπαταρύα θα εύναι νϋασ τεχνολογύασ, λιθύου ,τύπου Li(NiCoMn)o2 και ςυνολικόσ ιςχύοσ 
τουλϊχιςτον: 548Wh @ 11.1VDC. 
Θα βρύςκεται υποχρεωτικϊ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικού. Ο εφαρμοζόμενοσ τύποσ 
μπαταρύασ θα ςυνοδεύεται από το τεχνικό φυλλϊδιο και θα φϋρει πιςτοποιητικό 
ςυμμόρφωςησ κατϊ:  
ΕΝ55032:2015 
ΕΝ61000-3-2:2014 
ΕΝ61000-3-3:2013 
ΕΝ55024:2010+A1:2015 
υνοδευόμενο από το ΙSO9001 του εργοςταςύου. 
 

Υορτιςτόσ: 
Μϋςα ςτο ςώμα του φωτιςτικού ςε ξεχωριςτό χώρο από τη μονϊδα των LED ,θα 
βρύςκεται και ο ρυθμιςτόσ φορτιςτόσ τησ μπαταρύασ, ο οπούοσ ταυτόχρονα θα 
τροφοδοτεύ και την πλακϋτα LED . Θα εύναι τεχνολογύασ MPPT, ηλεκτρονικόσ, απόλυτα 
αυτοματοποιημϋνοσ και ςυνεργϊςιμοσ τόςο με την μπαταρύα λιθύου όςο και με το 
Υωτοβολταώκό πϊνελ. Θα μπορεύ να προγραμματιςτεύ από τηλεχειριςτόριο μϋςω του 
υπϋρυθρου αιςθητόρα ο οπούοσ θα εύναι εμφανόσ ςτο κϊτω μϋροσ του φωτιςτικού, ςε 
ςυγκεκριμϋνο κύκλο λειτουργύασ ϋτςι ώςτε ςε ςυνεργαςύα, με την μπαταρύα, το επύπεδο 
ϋνταςησ των LED και το Υωτοβολταώκό πϊνελ να δύνουν αυτονομύα ςτο φωτιςτικό για 
τουλϊχιςτον 2-3 νύχτεσ ςε περύπτωςη ςυννεφιϊσ. 
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Θα διαθϋτει «ϋξυπνο ςύςτημα ελϋγχου, ώςτε να ρυθμύζει τη φωτεινό ροό τησ οπτικόσ 
μονϊδασ, ανϊλογα με το επύπεδο φόρτιςησ τησ μπαταρύασ και ανϊλογα με το επιθυμητό 
ςενϊριο λειτουργύασ.  
 
Οπτικό μονϊδα  
Η οπτικό μονϊδα θα αποτελεύται από μονοχρωματικϊ λευκϊ SMD LED, με θερμοκραςύα 
χρώματοσ 4.000 Κ, CRI≥80, μϋγιςτησ κατανϊλωςησ 30W και ςυνολικόσ απόδοςησ 
>3.600lm±5%. Σο κϊθε LED θα φϋρει δικό του φακό για τη δημιουργύα αςύμμετρησ 
δϋςμησ, ενδεικτικϊ 140x70°, κατϊλληλησ για φωτιςμό οδών χωρύσ τη δημιουργύα 
θϊμβωςησ. Ο χρόνοσ ζωόσ των LED θα πρϋπει να εύναι κατϊ L70 ≥54.000 ώρεσ το οπούο 
θα αποδεικνύεται με το LM80 testreport του καταςκευαςτό των LED. 
 
ΥΒ Πϊνελ 
Σο φωτοβολταώκό πϊνελ θα εύναι ιςχύοσ ≥100Wp και θα ςτηρύζεται ςε ανεξϊρτητη 
περιςτρεφόμενη βϊςη από αυτό του φωτιςτικού. Θα ςυνοδεύεται από το τεχνικό 
φυλλϊδιο που θα αναφϋρει εγγύηςη 25ετών για το 80% τησ απόδοςησ και θα φϋρει 
πιςτοποιητικό CE & ISO9001 καταςκευαςτό. 
 
Υωτοτεχνύα 
Για την αποδοχό του φωτιςτικού θα πρϋπει να κατατεθεύ με την προςφορϊ 
φωτοτεχνικό μελϋτη από γνωςτϊ ανοικτϊ προγρϊμματα Dialux, Relux κ.α. 
 
Σα ςτοιχεύα για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ εύναι τα εξόσ: 
Aπαιτούμεναφωτοτεχνικϊ αποτελϋςματα για Δρόμο κατηγορύασ M5 
 
Μϋςη λαμπρότητα Lm (cd/m2) ≥ 0.5 
             Ολικό Ομοιομορφύα Uo ≥ 0,35 
             Διαμόκησ Ομοιομορφύα  (Ul) ≥ 0,4 
             EIR≥ 0.3 
 
Δεδομϋνα δρόμου: 
 Πλϊτοσ:5m, 2 λωρύδεσ κυκλοφορύασ, R3 0.070 
 Ύψοσ τοποθϋτηςησ φωτιςτικών: 5.5m 
 Μονόπλευρη διϊταξη 
 Μόκοσ βραχύονα: 0.75m 
 Κλύςη: 0° 
Προεξοχό φωτεινού ςημεύου: 0.75m 
 Aπόςταςη φωτιςτικών: 20m 
 υντελεςτόσ ςυντόρηςησ: 0.8 
 
 Μαζύ με τισ μελϋτεσ θα πρϋπει να δοθεύ και το αρχεύο .ldt.η .ies του φωτιςτικού 
ςυνοδευόμενο από το πιςτοποιητικό LM80. 
 
Ιςτόσ 
Ο ςιδηροώςτόσ ύψουσ τουλϊχιςτον 4m, θα εύναι κυκλικόσ ενιαύασ διατομόσ, και εύναι 
καταςκευαςμϋνοσ από ςωλόνα με ραφό, πϊχουσ 4mm και διαμϋτρου Υ114mm.  
Ο κορμόσ του ςιδηροώςτού εδρϊζεται ςε χαλύβδινη πλϊκα διαςτϊςεων 350Φ350Φ10mm 
καλϊ ηλεκτροςυγκολλημϋνη πϊνω ςε αυτόν.  
Η πλϊκα ϋδραςησ φϋρει τϋςςερεισ(4) οπϋσ διαμϋτρου 30mm για τη ςτερϋωςη του ιςτού 
ςε όλουσ κοχλύωςησ(μπουλόνια) διαμϋτρου Υ24, μόκουσ 650mm, ςπειρώματοσ 100mm 
καλϊ επεξεργαςμϋνου.  
Οι τϋςςερεισ όλοι εύναι ςυνδεδεμϋνοι μεταξύ τουσ με ηλεκτροςυγκολλημϋνεσ επϊνω 
ς’αυτούσ γωνιϋσ 30/30/3 και λϊμεσ 40/4 ςε ςχόμα τετραγώνου ςτη βϊςη των και χιαςτύ 
λύγο πριν το ςπεύρωμϊ τουσ προσ αποφυγό μετακινόςεώσ των κατϊ την ενςωμϊτωςό 
τουσ μϋςα ςτη βϊςη από ςκυρόδεμα.  
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Σο ςύςτημα των κοχλιών αγκύρωςησ (αγκύριο) ςτο εκτεθειμϋνο τουσ τμόμα και 
επιπλϋον ςε τμόμα 100mm που βυθύζεται ςτο ςκυρόδεμα τησ βϊςησ εύναι επύςησ 
προςτατευμϋνο με θερμό βαθύ γαλβϊνιςμα.  
Ο ιςτόσ μετϊ από ςχετικό προεργαςύα, δηλαδό απόξεςη, τρόχιςμα και καθαριςμό, 
αμμοβολεύται και γαλβανύζεται εν θερμώ ςύμφωνα με τισ κϊτωθι προδιαγραφϋσ: BS729, 
DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 & GR-181(ΔΕΗ).  
Ο ιςτόσ ςτην κορυφό του θα δεχτεύ βραχύονα (γαλβανιςμϋνο εν θερμώ), μονό μόκουσ 
0.75m και διαμϋτρου Υ60mm. 
Ο ιςτόσ θα δεχτεύ επύςησ ςτην κορυφό του τη βϊςη ςτόριξησ φωτοβολταώκού πϊνελ 
καταλλόλων διαςτϊςεων η οπούα προςαρμόζεται ςτην κορυφό του ιςτού με ϋνα ςωλόνα 
διαμϋτρου 114mm και μόκουσ 300mm ο οπούοσ ηλεκτροςυγκολλεύται ςτη βϊςη 
ςτόριξησ.  
 
Σο τμόμα του βραχύονα που μπαύνει ςτην κορυφό του ιςτού φϋρει οπό(εσ) για τη 
διϋλευςη του καλωδύου και εςωτερικϊ ϋχει αςφϊλεια ϋτςι ώςτε να μην χτυπηθεύ το 
καλώδιο κατϊ την τοποθϋτηςη του βραχύονα ςτον ιςτό. Σο τμόμα αυτό φϋρει τρύα 
περικόχλια Μ10 για την ςτερϋωςη του βραχύονα ςτον ιςτό με κοχλύεσ Μ10Φ25.  
Ο βραχύονασ και η βϊςη ςτόριξησ Υ/Β πλαιςύου μετϊ από ςχετικό προεργαςύα, δηλαδό 
απόξεςη, τρόχιςμα και καθαριςμό, γαλβανύζεται εν θερμώ ςύμφωνα με τισ κϊτωθι 
προδιαγραφϋσ: BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 & GR-181(ΔΕΗ).  
Ο ιςτόσ θα απόλυτα ςύμφωνοσ με όςα αναφϋρει το πιςτοποιητικό ΕΝ40 του 
εργοςταςύου και θα ςυνοδεύεται από πιςτοποιητικό διαςφϊλιςησ ποιότητασ ISO 
9001:2015 καθώσ και το ISO9001:2015 του γαλβανιςτηρύου. 
 
Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
(Αριθμητικϊ): 1.910,00 € 
(Ολογρϊφωσ): ΦΙΛΙΑ ΕΝΙΑΚΟΙΑ ΔΕΚΑ ΕΤΡΨ 
 

25. Υωτιςτικό επί κορυφήσ ιςτού εξωτ. Φώρου LED 

Υωτιςτικό ςώμα ςειρϊσ παραγωγόσ και όχι ιδιοκαταςκευό επύ κορυφόσ ιςτού μετϊ του 
δικτύου ηλεκτροδότηςησ, τεχνικών χαρακτηριςτικών όπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω: 
 
Σα φωτιςτικϊ ςώματα LED θα εγκαταςταθούν ςε υφιςτϊμενουσ ιςτούσ, αφού αρχικώσ 
θα γύνει αποξόλωςη των παλαιών και κατεςτραμμϋνων φωτιςτικών ςωμϊτων. Σα οπούα 
κατϊ την αποξόλωςη διαχωρύζονται από τουσ λαμπτόρεσ και μεταφϋρονται ςε χώρο που 
θα υποδεύξει η Τπηρεςύα, προσ ανακύκλωςη. Οι υφιςτϊμενοι λαμπτόρεσ ςυςκευϊζονται 
και αποθηκεύονται ξεχωριςτϊ, ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ Η αποξόλωςη 
των υφιςτϊμενων φωτιςτικών ςωμϊτων οφεύλει να γύνει ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ 
τεχνικόσ. 
 
Σο Υωτιςτικό ςώμα κορυφόσ, θα εύναι ενδεικτικού ΦΗΜΑΣΟ (τύπουΚϋρκυρασ ό 
Κολουροκωνικού) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ, εξωτερικού χώρου τύπου SMD LED και 
φωτιςτικόσ απόδοςησ τουλϊχιςτον 5.000 Lm, με ιςχύ 50 W 
 
Γενικϊ Φαρακτηριςτικϊ Υωτιςμού  
Σο Υωτιςτικό ςώμα θα εύναι κατϊλληλο για την τοποθϋτηςη του ςε κορυφό 
υφιςτϊμενου ιςτού. Σο ςώμα θα εύναι καταςκευαςμϋνο από χυτοπρεςςαριςτό 
αλουμύνιο, ηλεκτροςτατικϊ βαμμϋνο με πούδρα χαμηλόσ περιεκτικότητασ ςε χαλκό. Σο 
προςτατευτικό κϊλυμμα του φωτιςτικού θα ϋχει υψηλό μηχανικό αντοχό και αντοχό 
ςτην υπεριώδη ακτινοβολύα και τη γόρανςη. Θα πρϋπει να διαθϋτει ελαςτικϋσ φλϊντζεσ 
ςτεγανοπούηςησ, για προςταςύα ϋναντι ειςχώρηςησ νερού και ςκόνησ, καταςκευαςμϋνεσ 
από υλικϊ που διατηρούν τα χαρακτηριςτικϊ τουσ ςτο χρόνο και αντϋχουν θερμικό ό 
μηχανικό καταπόνηςη. Σο ϊνοιγμα του φωτιςτικού γύνεται με τη χρόςη ςυνηθιςμϋνων 
εργαλεύων. Σα ηλεκτρικϊ μϋρη πρϋπει να εύναι εύκολα αποςπώμενα από την οπτικό 
μονϊδα των LED και την τροφοδοςύα με τη χρόςη κοινών εργαλεύων. 
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ύςτημα τόριξησ  
Σο φωτιςτικό θα περιλαμβϊνει μηχανιςμό ςτόριξησ ςτην κορυφό ιςτού. Η εγκατϊςταςη 
των ςφικτόρων ςτον ιςτό πρϋπει να εύναι δυνατό με κοινϊ εργαλεύα. Όλεσ οι βύδεσ και οι 
ςφικτόρεσ που χρηςιμοποιούνται πρϋπει να εύναι από ανοξεύδωτο ατςϊλι. Σο φωτιςτικό 
πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνο με οδηγύεσ ςτόριξησ και ςυντόρηςησ, ςτισ οπούεσ πρϋπει να 
επιςημαύνονται οι λειτουργύεσ και οι διαδικαςύεσ για τισ μεθόδουσ χειριςμού και 
λειτουργύασ και τα εργαλεύα που θα χρειαςτούν. 
Οπτικό Μονϊδα 
Η οπτικό μονϊδα θα πρϋπει να εύναι ςυμμετρικό καλύπτει πλόρωσ τα απαιτούμενα 
φωτοτεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ εφαρμογόσ εξαςφαλύζοντασ το βϋλτιςτο και 
επιθυμητό οπτικό αποτϋλεςμα 
Θερμικό Διαχεύριςη 
Σο φωτιςτικό ςώμα θα πρϋπει να φϋρει ςύςτημα απαγωγόσ τησ θερμότητασ το οπούο θα 
εξαςφαλύζει την ομαλό λειτουργύα των LED και τη μεγιςτοπούηςη τησ διϊρκειασ ζωόσ 
τουσ. Σο φωτιςτικό θα πρϋπει να διαςφαλύζει τη θερμικό διαςπορϊ, με τρόπο ώςτε να 
αποτρϋπεται η υπϋρβαςη τησ θερμοκραςύασ ςτα κρύςιμα εξαρτόματα και υλικϊ 
Ηλεκτρικό Προςταςύα -ύνδεςη 
Σο φωτιςτικό θα πρϋπει να φϋρει ςύςτημα προςταςύασ από υπερτϊςεισ για την πλόρη 
διαςφϊλιςη του από ηλεκτρικϋσ ανωμαλύεσ. Για την ηλεκτρικό ςύνδεςη με τα δύκτυο θα 
φϋρει ςτυπιοθλύπτη IP65.Σο φωτιςτικό θα πρϋπει να παρϋχεται προ-καλωδιωμϋνο 
(όςον αφορϊ την εςωτερικό ςυνδεςμολογύα) και ϋτοιμο για χρόςη με ςκοπό την ευκολύα 
ςτην εγκατϊςταςη. Η καλωδύωςη πρϋπει να αςφαλύζεται με τϋτοιο τρόπο, ώςτε να 
αποφεύγεται η τυχαύα διαφυγό των καλωδύων από τα τερματικϊ τουσ, γεγονόσ που 
μπορεύ να οδηγόςει ςε επαφό με τα ενεργϊ τμόματα του κελύφουσ του φωτιςτικού. 
Ειδικϊ Φαρακτηριςτικϊ 
 

Θερμοκραςύα χρώματοσ 4000K 

Βαθμόσ ςτεγανώτητασ IP65 

υντελεςτόσ ιςχύοσ >0,95 

Κλϊςη μόνωςησ II 

Σροφοδοςύα Σϊςη [V] 230 VAC 50Hz  ± 15% 

Θερμικϊ Φαρακτηριςτικϊ Θερμοκραςύα Λειτουργύασ [°C] -30÷ +50 

Εύροσ Τγραςύασ [%] 10 ÷ 90 

Μηχανικαχαρακτηριςτικϊ 
Προςτατευτικό 
πολυκαρβονικό 
5mm 

Βαθμόσ 
προςταςύασ 
κρουςησ 

ΙΚ 08 

Κϊλυμμα 
οπτικών φακών 
PC  

Τψηλόσ διαφϊνειασ 
με UV προςταςύα 

τόριξη Σύποσ Υωτιςτικό Κορυφόσ  

 
Σο φωτιςτικό ςώμα θα περιλαμβϊνει τα απαραύτητα ηλεκτρικϊ όργανα και πλόρη 
ηλεκτρικό ςυνδεςμολογύα, κατϊλληλη για φωτιςτικό ςώμα ώςτε με την τοποθϋτηςη του 
λαμπτόρα και απλό ςύνδεςη ςτο δύκτυο ηλεκτροδότηςησ να μπορεύ να λειτουργεύ.  
 
Εγκατϊςταςη 
Σο φωτιςτικό ςώμα θα τοποθετηθεύ επύ υφιςταμϋνων ιςτών και θα γύνει εγκατϊςταςη 
τουσ με το δύκτυο ηλεκτροδότηςησ. Η εγκατϊςταςη θα γύνει ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ 
καταςκευϊςτριασ εταιρύασ του φωτιςτικού ςώματοσ. Οποιαδόποτε παρϋκκλιςη από τισ 
οδηγύεσ, θα ϋχει ςτόχο τη βϋλτιςτη προςαρμογό και λειτουργύα και θα τελεύ υπό την 
ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ  

ΠΕΙΡΑΙΩ & ΝΗΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ                   

ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-

ΜΕΘΑΝΩΝ 
 

 

ΔΡΓΟ :   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΑΠΔΓΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 

ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Α. ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

1 ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΡΑΒΙ  τεμ. 1,00 17.000,00 € 17.000,00 € 

2 
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΝΗΠΙΨΝ ΠΟΛΛΑΠΛΨΝ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ 

τεμ. 1,00 7.000,00 € 7.000,00 € 

3 
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΠΑΙΔΙΨΝ & ΝΗΠΙΨΝ 

τεμ. 1,00 7.500,00 € 7.500,00 € 

4 
ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΤΟ 
ΣΟΤΛΗΘΡΕ 

τεμ. 1,00 10.000,00 € 10.000,00 € 

5 ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΦΙΗ τεμ. 1,00 10.000,00 € 10.000,00 € 

6 
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΝΗΠΙΨΝ 

τεμ. 1,00 15.500,00 € 15.500,00 € 

7 
ΕΞΑΘΕΙΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΗΡΙΨΝ 
ΒΑΡΚΟΤΛΑ 

τεμ. 1,00 3.400,00 € 3.400,00 € 

8 
ΕΞΑΘΕΙΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΗΡΙΨΝ 
ΔΕΛΥΙΝΙ 

τεμ. 1,00 3.500,00 € 3.500,00 € 

9 
ΔΙΘΕΙΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΗΡΙΨΝ 
ΧΑΡΑΚΙ 

τεμ. 1,00 1.000,00 € 1.000,00 € 

10 
ΑΣΟΜΙΚΗ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΗΡΙΟΤ 
ΧΑΡΑΚΙ  

τεμ. 1,00 900,00 € 900,00 € 

11 
ΑΣΟΜΙΚΗ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΗΡΙΟΤ 
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ  

τεμ. 1,00 680,00 € 680,00 € 

12 ΔΙΘΕΙΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΙΨΝ τεμ. 1,00 2.500,00 € 2.500,00 € 

13 ΚΤΚΛΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΦΗΗ τεμ. 1,00 7.100,00 € 7.100,00 € 

14 ΔΙΘΕΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΝΗΠΙΨΝ ΜΕΣΑΛΛ. τεμ. 3,00 1.000,00 € 3.000,00 € 

15 ΔΙΘΕΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΠΑΙΔΨΝ ΜΕΣΑΛΛ. τεμ. 3,00 900,00 € 2.700,00 € 

16 ΚΟΤΝΙΑ ΥΨΛΙΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ τεμ. 1,00 2.100,00 € 2.100,00 € 

17 
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟ 
ΠΑΙΦΝΙΔΙ 

τεμ. 1,00 1.200,00 € 1.200,00 € 

18 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΥΙΛΟΔΗΜΟ II 

τεμ. 3,00 280,00 € 840,00 € 

Β. ΔΑΠΕΔΟ 

19 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΥΑΛΕΙΑ (ΠΛΑΚΕ 
ΚΑΟΤΣΟΤΚ) HIC 130cm 
ΦΡΨΜΑΣΟ ΓΑΛΑΖΙΟΤ 

m2 220,00 65,00 € 14.300,00 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ  

ΠΕΙΡΑΙΩ & ΝΗΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ                   

ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-

ΜΕΘΑΝΩΝ 
 

 

ΔΡΓΟ :   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΑΠΔΓΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 

ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

 

Ωρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειασ 

Η παρούςα ςυγγραφό υποχρεώςεων αφορϊ την "Προμήθεια, τοποθέτηςη 

εξοπλιςμού και δαπέδων για την αναβάθμιςη παιδικών χαρών του Δήμου 

Σροιζηνίασ - Μεθάνων".  

 

Ωρθρο 2ο: Ιςχύουςεσ διατάξεισ 

Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ διϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα και 

τισ κατ' εξουςιοδότηςη αυτόσ εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, όπωσ ιςχύουν 

και ιδύωσ: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και 

Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ 

(ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) - δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ 

Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και ειδικότερα τισ διατϊξεισ του 

ϊρθρου 1, 

- του ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιςη του θεςμικού πλαιςύου τησ Σοπικόσ 

Αυτοδιούκηςησ - Εμβϊθυνςη τησ Δημοκρατύασ - Ενύςχυςη τησ ςυμμετοχόσ - Βελτύωςη 

τησ οικονομικόσ και αναπτυξιακόσ λειτουργύασ των ΟΣΑ [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΘΕΝΗ] - 

Ρυθμύςεισ γι την αποτελεςματικότερη, ταχύτερη και ενιαύα ϊςκηςη των αρμοδιοτότων 

ςχετικϊ με την απονομό ιθαγϋνειασ και την πολιτογρϊφηςη - Λοιπϋσ διατϊξεισ 

αρμοδιότητασ Τπουργεύου Εςωτερικών και ϊλλεσ διατϊξεισ» 
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- τησ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ 

ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων 

πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο» 

- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ 

διούκηςησ και οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,  

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 

υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων...», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό 

ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου 

ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ», 

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ 

διατϊξεισ” και ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15, 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε     

     δημόςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα”, 

- του π.δ. 80/2016 (ΑΊ45) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ” 

- τησ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ 

και Ανϊπτυξησ «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου 

Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ» 

- τησ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςησ του Τπουργού 

Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του 

Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

- των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, 

των λοιπών διατϊξεων που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα 

οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ, καθώσ και του ςυνόλου των 

διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παρούςασ 

ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 
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Ωρθρο 3ο : ύμβαςη 

Ο ανϊδοχοσ τησ προμόθειασ, μετϊ την ϋγκριςη του αποτελϋςματοσ, ςύμφωνα με 

το Νόμο, υποχρεούται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο, για να 

υπογρϊψει τη ςύμβαςη και να καταθϋςει την κατϊ το ϊρθρο 6 τησ παρούςησ, 

εγγύηςη για την καλό εκτϋλεςη αυτόσ. 

 

Ωρθρο 4ο: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ 

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, κατϊ ςειρϊ ιςχύοσ, εύναι: 

1. Σο ςυμφωνητικό  

2. H Διακόρυξη 

3. Η παρούςα μελϋτη  

4. Η απόφαςη ανϊθεςησ 

5. Η προςφορϊ του αναδόχου ςυμπεριλαμβανομϋνων των αποδεικτικών 

μϋςων  

Ωρθρο 5ο: Εκτέλεςη τησ προμήθειασ 

Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να παραδώςει και να τοποθετόςει τα υλικϊ , ςτουσ 

χώρουσ που θα υποδεύξει η υπηρεςύα. Επύςησ ο ανϊδοχοσ πριν την παρϊδοςη και 

τοποθϋτηςη των υλικών, ειδοποιεύ το τμόμα Προμηθειών ό  την Σεχνικό 

Τπηρεςύα για την ημϋρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεύ αυτό. 

Σα υλικϊ θα πρϋπει να τηρούν τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, να διαθϋτουν τισ 

Πιςτοποιόςεισ που αναφϋρονται ςτην Σεχνικό περιγραφό και να βρύςκονται ςε 

ϊριςτη κατϊςταςη, απαλλαγμϋνα από φθορϋσ ό ζημιϋσ. Η τοποθϋτηςη αυτών θα 

πρϋπει να γύνεται τηρώντασ όλεσ τισ απαιτούμενεσ προδιαγραφϋσ ώςτε να 

ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ τησ Ελληνικόσ νομοθεςύασ Τπουργικό Απόφαςη 

27934/2014. 

 

Ωρθρο 6ο: Εγγυητικέσ επιςτολέσ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ θα πρϋπει να υποβϊλλει, πριν ό κατϊ την υπογραφό του 

ςυμφωνητικού, εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ ποςού ύςου με το 5% τησ 

ςυμβατικόσ αξύασ τησ, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. Η εγγυητικό 

επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο τησ 

προμόθειασ μετϊ το πϋρασ αυτόσ βϊςει των τμηματικών πρωτοκόλλων 

παραλαβόσ υλικών από την αρμόδια επιτροπό. 

Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ 

εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α. 
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Ωρθρο 7ο:  Ιςχύσ ςύμβαςησ - υνολική προθεςμία περάτωςησ 

Σο ςυμφωνητικό ςυντϊςςεται με βϊςη τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και τύθεται ςε 

ιςχύ από την ημερομηνύα υπογραφόσ του. Η προθεςμύα περϊτωςησ ορύζεται ςε 

6 μήνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

Οι παραδόςεισ των ειδών θα εύναι τμηματικϋσ, ξεχωριςτϊ και πλόρωσ για κϊθε 

πεδύο επϋμβαςησ (παιδικό χαρϊ). Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παραδύδει 

εγκατεςτημϋνα τα υπό προμόθεια εύδη ςύμφωνα με το χρονοδιϊγραμμα 

υλοπούηςησ τησ προμόθειασ. 

Για την εκτϋλεςη τησ προμόθειασ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 

και ιδύωσ των ϊρθρων 200 - 215. Η παραλαβό των προμηθειών θα 

πραγματοποιηθεύ από την κατϊ νόμο αρμόδια επιτροπό παρακολούθηςησ και 

παραλαβόσ προμηθειών. 

ε κϊθε περύπτωςη ο Δόμοσ δεν υποχρεούται να απορροφόςει το ςύνολο των 

ποςοτότων, ενώ ςε ενδεχόμενο που λόξει η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και οι 

ανωτϋρω ποςότητεσ δεν ϋχουν εξαντληθεύ, ο ανϊδοχοσ δεν θα ϋχει κανϋνα 

δικαύωμα να διεκδικόςει οποιαςδόποτε μορφόσ αποζημύωςη από την ενϋργεια 

αυτό. Εφόςον όμωσ κριθεύ ςκόπιμη η προμόθεια του ςυνόλου των ποςοτότων 

για κϊθε εύδοσ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ανταποκριθεύ ςτην απαύτηςη τησ 

Τπηρεςύασ. 

ΑΡΘΡΟ 8ο :  Φρόνοσ εγγύηςησ 

Ο χρόνοσ εγγύηςησ, θα καθοριςτεύ με την προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων . Ο 

χρόνοσ αυτόσ δεν μπορεύ να εύναι μικρότεροσ από δύο (2) χρόνια και θα αρχύζει 

από την παραλαβό του εύδουσ πλόρουσ και ϋτοιμου για λειτουργύα 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο :  Εκτέλεςη τησ προμήθειασ 

Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να παραδώςει και να τοποθετόςει τα υλικϊ ςτουσ χώρουσ 

που θα υποδεύξει η υπηρεςύα. 

Σα υλικϊ θα πρϋπει να τηρούν τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, να διαθϋτουν τισ 

Πιςτοποιόςεισ που αναφϋρονται ςτην Σεχνικό περιγραφό και να βρύςκονται ςε 

ϊριςτη κατϊςταςη, απαλλαγμϋνα από φθορϋσ ό ζημιϋσ. Η τοποθϋτηςη αυτών θα 

πρϋπει να γύνεται τηρώντασ όλεσ τισ απαιτούμενεσ προδιαγραφϋσ ώςτε να 

ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ τησ Ελληνικόσ νομοθεςύασ (Τπουργικό Απόφαςη 

27934/2014 “Σροποπούηςη και ςυμπλόρωςη τησ 28492/2009 (931/Β) απόφαςόσ μασ 

περύ οργϊνωςησ και λειτουργύασ των παιδικών χαρών των ΟΣΑ”). 
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ΑΡΘΡΟ 10° Ειδικέσ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ αναδόχου 

 

10.1 ΤΠΟΦΡΕΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΝΑ ΤΝΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΤ 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να μη παρεμποδύζει την εκτϋλεςη εργαςιών από την 

Τπηρεςύα, ό από ϊλλουσ που χρηςιμοποιούνται από την Αναθϋτουςα Αρχό ςε 

εργαςύεσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτην ςύμβαςό του. Αντύθετα υποχρεούται να 

τουσ διευκολύνει με τα μϋςα που αυτόσ χρηςιμοποιεύ, ρυθμύζοντασ ϋτςι την 

ςειρϊ εκτϋλεςησ των εργαςιών, ώςτε να μην παρεμβϊλλει κανϋνα εμπόδιο ςτισ 

εργαςύεσ που εκτελούνται από την Τπηρεςύα ό ϊλλουσ. 

 

10.2 ΒΛΑΒΕ ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ 

10.2.1 Καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ φϋρει τον κύνδυνο για 

βλϊβεσ εκτόσ αν αυτϋσ οφεύλονται ςε υπαιτιότητα τησ Τπηρεςύασ ό ανωτϋρα 

βύα (θεομηνύεσ, πλημμύρεσ κ.λ.π.) ό γενικϊ ςε ϊλλεσ αιτύεσ που δεν όταν 

δυνατό να προβλεφθούν από τον Ανϊδοχο για να λϊβει ϋγκαιρα μϋτρα. 

10.2.2 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διορθώςει μϋςα ςε οριζόμενη από την 

Τπηρεςύα εύλογη προθεςμύα τα ελαττώματα που θα διαπιςτωθούν κατϊ τη 

διϊρκεια τησ ύμβαςησ και που οφεύλονται ςε υπαιτιότητϊ του. 

10.2.3 Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται αποζημύωςησ από την Αναθϋτουςα Αρχό για 

φθορϊ ό απώλεια υλικών και γενικϊ για οποιαδόποτε βλϊβη ό ζημιϊ, που 

οφεύλεται ςε αμϋλεια, απρονοηςύα ό ανεπιτηδειότητα αυτού και του 

προςωπικού του ό ςτην χρόςη ακατϊλληλων μϋςων και εύναι υποχρεωμϋνοσ 

να αποκαταςτόςει τισ βλϊβεσ με δικϋσ του δαπϊνεσ. 

 

10.3 ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ 

10.3.1 Οποιεςδόποτε αςτικϋσ, που προκύπτουν από οποιαςδόποτε φύςησ 

δυςτυχόματα ό ζημιϋσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου, ό ςε τρύτουσ, ό ςε 

περιουςύεσ τρύτων που οφεύλονται εύτε ςε αμϋλεια ό υπαιτιότητα του 

προςωπικού του Αναδόχου, ό ςτισ οποιεςδόποτε ενϋργειεσ του Αναδόχου 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ μη ςωςτόσ εφαρμογόσ των προγραμμϊτων 

λειτουργύασ, των εγκεκριμϋνων μελετών, ό ςε δυςλειτουργύεσ του 

εξοπλιςμού, βαρύνουν αποκλειςτικϊ και μόνο τον ύδιο. 

Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονικό περύοδο από την υπογραφό τησ ύμβαςησ 

μϋχρι τη λόξη τησ ςύμβαςησ. 
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10.3.2 Για κϊθε περύπτωςη ατυχόματοσ οφειλόμενου ςε πρϊξεισ ό 

παραλεύψεισ του Αναδόχου, των υπεργολϊβων του, ό / και του προςωπικού 

του, ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ αςτικϊ, για κϊθε τι που θα 

ςυμβεύ, εύτε από υπαιτιότητα αυτού, εύτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού 

προςωπικού, εργαλεύων, μϋςων μεταφορϊσ, μηχανημϊτων κλπ. που 

απαςχολεύ για τη εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

10.3.3 ε περύπτωςη χρηςιμοπούηςησ υπεργολϊβων για την εκτϋλεςη ειδικόσ 

φύςησ εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ παραμϋνει μόνοσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ 

για τισ υπόψη εργαςύεσ. 

 

10.4 ΣΗΡΗΗ NΟΜΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ 

10.4.1 Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ παραγρϊφου, ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει 

τη ςυμβατικό υποχρϋωςη να τηρεύ το ςύνολο των κανόνων του Ελληνικού 

δικαύου, ανεξϊρτητα από το όργανο προϋλευςόσ τουσ ό την τυπικό ιςχύ τουσ. 

Κατϊ ςυνϋπεια, η ςυμβατικό του υποχρϋωςη καλύπτει το ςύνολο των 

ουςιαςτικών και τυπικών νόμων, καθώσ και τη διεθνό και κοινοτικό 

νομοθεςύα, που ϋχει καταςτεύ Ελληνικό δύκαιο. 

 

Η κατϊ την προηγούμενη παρϊγραφο ςυμβατικό υποχρϋωςη του Αναδόχου 

αναφϋρεται ςτουσ κανόνεσ δικαύου που διϋπουν τισ πρϊξεισ ό παραλεύψεισ 

εκπλόρωςησ των ςυμβατικών του υποχρεώςεων ό πρϊξεισ ό παραλεύψεισ που 

ϋγιναν κατϊ την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του αυτών και βρύςκονται ςε 

ςυνϊφεια με αυτϋσ. 

Οι παραπϊνω υποχρεώςεισ του Αναδόχου επεκτεύνονται και ςτην τόρηςη του 

δικαύου τησ διεθνούσ ευθύνησ για τισ περιπτώςεισ που τυχόν ϋχουν εφαρμογό 

και τησ οπούασ ο μηχανιςμόσ κινεύται αυτόματα και απειλούνται κυρώςεισ τόςο 

κατϊ του υπαύτιου Αναδόχου όςο και κατϊ του κρϊτουσ τησ υπηκοότητϊσ του ό 

τησ ϋδρασ του. 

 

ΑΡΘΡΟ 11° : Ϊκπτωςη αναδόχου 

Όταν ο Ανϊδοχοσ δεν ςυμμορφώνεται με τισ υποχρεώςεισ του, με εφαρμογό των 

αντύςτοιχων ϊρθρων τησ παρούςασ που απορρϋουν από την ςύμβαςη και τουσ 

λοιπούσ όρουσ των υμβατικών Σευχών, ο Ανϊδοχοσ μπορεύ να κηρυχτεύ 

ϋκπτωτοσ ςύμφωνα και με την κεύμενη νομοθεςύα. 
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Ωρθρο 12°: ταθερότητα τιμών 

Η προςφερόμενη τιμό μονϊδασ θα δοθεύ υποχρεωτικϊ ςε «ευρώ». Η τιμό 

μονϊδασ τησ προςφορϊσ θα εύναι ςταθερό και αμετϊβλητη κατϊ τη διϊρκεια 

εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ και για κανϋνα λόγο και ςε καμύα αναθεώρηςη δεν 

υπόκειται. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η αξύα των προμηθευόμενων ειδών, το κόςτοσ 

μεταφορϊσ, φορτοεκφόρτωςησ και εγκατϊςταςόσ τουσ ςτουσ χώρουσ του 

Δόμου, κϊθε ϊλλη απαιτούμενη δαπϊνη τησ εργαςύασ απαςχολούμενου 

προςωπικού και των αςφαλιςτικών του ειςφορών καθώσ και οι νόμιμεσ 

κρατόςεισ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13° :  Πιςτοποιήςεισ - Πρωτόκολλο παραλαβήσ υλικών 

Σα υλικϊ που θα προςκομύζονται και θα τοποθετούνται ςε πλόρη λειτουργύα, θα 

ελϋγχονται και θα παραλαμβϊνονται αρχικϊ από τον Επιβλϋποντα που θα 

οριςθεύ από την Διευθύνουςα Τπηρεςύα καθώσ και την αρμόδια  Επιτροπό  

παραλαβόσ προμηθειών που ϋχει οριςθεύ από τον φορϋα του ϋργου, παρουςύα 

του αναδόχου. 

  Εϊν κατϊ την παραλαβό, διαπιςτωθεύ απόκλιςη από τισ ςυμβατικϋσ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ, ο Επιβλϋπων ό η επιτροπό παραλαβόσ μπορεύ να προτεύνει 

αντικατϊςταςη αυτών. 

Εφόςον ο ανϊδοχοσ δεν ςυμμορφωθεύ με τισ πιο πϊνω οριζόμενεσ προθεςμύεσ, ο 

Δόμοσ δικαιούται να προβεύ ςτην τακτοπούηςη αυτών, ςε βϊροσ και για 

λογαριαςμό του αναδόχου και κατϊ τον προςφορότερο με τισ ανϊγκεσ και τα 

ςυμφϋροντα του τρόπο. 

Για την κϊλυψη των ςχετικών δαπανών, χρηςιμοποιεύται η εγγύηςη του 

αναδόχου. 
 

Ωρθρο 14°: Πληρωμή αναδόχου 

Η πληρωμό θα γύνεται ςταδιακϊ, ςτο 100% τησ αξύασ του εκτελεςθϋντοσ 

ςυμβατικού αντικειμϋνου, μετϊ από την θεώρηςη των  λογαριαςμών που θα 

εκδύδονται από την Διευθύνουςα Τπηρεςύα,   ςτο όνομα του αναδόχου , την 

ϋκδοςη των ςχετικών παραςτατικών και την υπογραφό των ςχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβόσ από την αρμόδια επιτροπό παρακολούθηςησ και 

παραλαβόσ εφόςον δεν διαπιςτώθηκε καμιϊ απόκλιςη ωσ προσ την τεχνικό 

περιγραφό των προμηθευόμενων ειδών. 
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