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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2020                  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 

      

 

                                 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                                                                             208.430,00   ΕΥΡΩ 

Φ.Π.Α. 24% :                                                                50.023,20   ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :                                                             258.453,20 ΕΥΡΩ 

 

CPV: 37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 

        44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 

        34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 

        34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/ 2020 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 
 
Προϋπολογισμός:  
258.453,20 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, 
Χαϊδάρι 12461 
ΤΗΛ: 2132047200 
ΦΑΞ: 2105811902 

E-mail: texniki@haidari.gr 

Website: www.haidari.gr 

 

C.P.V.: 
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς, 
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων,              
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός,           
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 258.453,20 € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%), αφορά την προμήθεια οργάνων παιχνιδιού παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας, 

ειδών αστικού εξοπλισμού και κατάλληλου και επαρκή φωτισμού (CPV: 37535200-9 

Εξοπλισμός παιδικής χαράς, 44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων, 34928400-2 Αστικός εξοπλισμός, 

34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων), σε έξι (6) παιδικές χαρές του Δήμου με στόχο 

τη βελτίωση και αναβάθμιση των χώρων, ώστε να αποτελούν ασφαλείς παιδότοπους κατά τα 

ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπιμότητα της παρούσας μελέτης είναι να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για την 

δημιουργία, αναβάθμιση και αναδιοργάνωση των συνθηκών ασφαλείας και λειτουργικότητας 

έξι παιδικών χαρών, ώστε να πληρούν πλέον όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της υπ' αρ. 28492/ 2009 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 27934/2014 και την εγκύκλιο 44/2014 
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αντίστοιχα και να εξασφαλιστεί έτσι το πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπεται από τη 

νομοθεσία, αλλά κυρίως να εξασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια των παιδιών που είναι οι 

χρήστες των χώρων αυτών. Επίσης, στα σημεία αυτά του Δήμου που βρίσκονται οι χώροι 

παρουσιάζεται ανάγκη για αστικές υποδομές υπαίθριας αναψυχής για νήπια και παιδιά. 

Η μελέτη λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές με βάση τις απαιτήσεις 

ασφάλειας για τη λειτουργία των παιδικών χαρών ΟΤΑ, όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία ΦΕΚ 2029/25.7.2014 και την ερμηνευτική εγκύκλιο 44/7-8-2014 καθώς και τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176, ΕΝ1177 και ΕΝ 71−3 (ή άλλων 

ισοδύναμων) με τελικό στόχο την πιστοποίησή τους βάσει ΕΛΟΤ. 

 

Συγκεκριμένα, αφορά: 

 Την προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας. 

 Την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της 

κείμενης νομοθεσίας. 

 Την προμήθεια και τοποθέτηση ορισμένων απαιτούμενων ειδών αστικού εξοπλισμού, 

βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

 Την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας. 

Η προμήθεια αφορά σε πλήρως ενσωματωμένο – τοποθετημένο εξοπλισμό, δάπεδα 

ασφαλείας και φωτισμό σε σημεία και θέσεις των παιδικών χαρών, ώστε αυτές να μπορούν 

τελικά να πιστοποιηθούν. 

 

Οι προβλεπόμενες, βάση μελέτης, προμήθειες θα υλοποιηθούν στους παρακάτω χώρους 

του Δήμου: 

I. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ & ΑΡΑΧΩΒΗΣ - Ο.Τ. 316 

II. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ,ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ, Ο.Τ.8 

III. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ (ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 95-96-97) 

IV. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ (ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 95-96-97) 

V. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΙΘΡΙΟ) 

VI. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

 

Μέσα από την βελτιστοποίηση των χώρων αυτών προβλέπεται να ενισχυθεί η 

επισκεψιμότητα και η λειτουργικότητά τους, βελτιώνοντας συγχρόνως την ασφάλεια των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων. 

Οι παραπάνω υπό μελέτη χώροι - παιδικές χαρές πληρούν τα πολεοδομικά και 

ιδιοκτησιακά κριτήρια του Δήμου Χαϊδαρίου. 
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Επίσης, οι επιλεχθέντες χώροι τηρούν τα προαπαιτούμενα κριτήρια ώστε να πιστοποιείται 

η καταλληλότητα του χώρου, ο σχεδιασμός τους ακολουθεί τις αρχές της αειφόρου 

διαχείρισης, και της ασφάλειας του χώρου, καθώς επίσης έχουν ληφθεί υπόψη τα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα ασφάλειας, αναφορικά με τα όργανα/ εξοπλισμό, την απαιτούμενη ελεύθερη 

επιφάνεια πτώσης, τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο μεταξύ των οργάνων, την προστασία των 

παιδιών και την καταλληλότητα των προσβάσεων όλων των χρηστών και επισκεπτών, 

συμπεριλαμβανομένων και των ΑΜΕΑ. 

Οι συγκεκριμένοι χώροι λόγω της θέσης τους έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, αλλά 

παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τη γενικότερη λειτουργία τους και αποκλίνουν 

από τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη τοποθέτησης ασφαλούς, 

πιστοποιημένου εξοπλισμού. 

Στόχος είναι να εξοπλίσουμε τις παιδικές χαρές, ώστε να αποκτήσουν πιστοποιημένα 

ασφαλή νέα παιχνίδια, δάπεδα ασφαλείας που να πληρούν τις προδιαγεγραμμένες επιφάνειες 

πτώσης και να υπάρχει ο απαιτούμενος αστικός εξοπλισμός και επαρκής φωτισμός. 

Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να πιστοποιηθούν οι Παιδικές χάρες του Δήμου που 

παρουσιάζουν λειτουργικά προβλήματα προκειμένου να είναι ασφαλείς στη χρήση τους. 

 

Η μελέτη για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση των εν λόγω παιδικών χαρών έχει 

λάβει υπόψη της τις εξής παραμέτρους: 

α) Οι εξοπλισμοί να είναι ειδικά σχεδιασμένοι για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι και η 

τοποθέτηση τους να εξυπηρετεί τον διαχωρισμό των ηλικιακών ομάδων.  

β) Τα υλικά των εξοπλισμών να είναι ελεγμένα και ασφαλή για τους χρήστες  

γ) Τα όργανα - παιχνίδια να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 

προτύπων ΕΝ 1176.  

δ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων 

ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Μετά τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις οι εν λόγω χώροι 

- παιδικές χάρες θα ανακαινιστούν και θα παραδοθούν ολοκληρωμένες σε κατάσταση πλήρους 

και απρόσκοπτης λειτουργίας, με τον προδιαγραφόμενο εξοπλισμό πλήρως τοποθετημένο και 

έτοιμο προς χρήση. 

 

Στο φυσικό αντικείμενο της παρούσας, περιλαμβάνονται επίσης: 

Α) η προσκόμιση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των προμηθευόμενων ειδών, σύμφωνα 

με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, από διαπιστευμένο φορέα, και οποιοδήποτε επιπλέον 

έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από την νομοθεσία προκειμένου οι παιδικές χαρές να 

πιστοποιηθούν, 
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Β) η κατάρτιση φακέλου του κατασκευαστή ανά παιδική χαρά (as built). 

 

Τα προαναφερθέντα, καθώς και κάθε τι που προβλέπεται στη ισχύουσα Νομοθεσία, θα 

χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Χαϊδαρίου, για την πιστοποίηση συνολικά της κάθε παιδικής 

χαράς και τη έκδοση της Βεβαίωσης Καταλληλότητας Λειτουργίας. 

 

 

 

 

 
 
 

Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

 

 

ΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Φ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΠΕΦΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ 

ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/ 2020 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 
 
Προϋπολογισμός:  
258.453,20 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, 
Χαϊδάρι 12461 
ΤΗΛ: 2132047200 
ΦΑΞ: 2105811902 

E-mail: texniki@haidari.gr 

Website: www.haidari.gr 

 

C.P.V.: 
 37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς, 
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων,              
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός,           
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων παιχνιδιού 

παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας τους, καθώς και την προμήθεια – 

εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων έξι (6) παιδικές χαρές του Δήμου, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση και αναβάθμιση των παιδικών χαρών. 

 

Οι περιοχές παρέμβασης είναι οι εξής: 

I. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ & ΑΡΑΧΩΒΗΣ - Ο.Τ. 316 

II. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ,ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ, Ο.Τ.8 

III. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ (ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 95-96-97) 

IV. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ (ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 95-96-97) 

V. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΙΘΡΙΟ) 

VI. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

 

Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η βελτιστοποίηση του εξοπλισμού των 

υφιστάμενων χώρων, ώστε να πληρούν πλέον όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να 

πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αρ. 28492/ 2009 Απόφασης Υπουργού 

Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. 27934/ 2014 και 

την εγκύκλιο 44/2014 αντίστοιχα, αλλά κυρίως για να εξασφαλιστεί η υγιεινή και ασφάλεια 

των παιδιών που είναι και οι χρήστες των χώρων αυτών. 
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Συγκεκριμένα, στην μελέτη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα, με φροντίδα και δαπάνες του 

Αναδόχου: 

 η προμήθεια νέων οργάνων παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισμού και φωτιστικών 

σωμάτων και η προσκόμιση πιστοποιητικών συμμόρφωσης αυτών, με τα εθνικά και 

διεθνή πρότυπα, από διαπιστευμένο φορέα, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας 

όλων των υλικών/ εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις παραπάνω παρεμβάσεις (υλικά 

πακτώσεως, στήριξης, διαμόρφωσης της υπόβασης δαπέδων), 

 οι εργασίες αποξήλωσης του παλιού εξοπλισμού, 

 η μεταφορά και τοποθέτηση του προμηθευόμενου εξοπλισμού παιδικών χαρών, αστικού 

εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων και όποιες άλλες μικροεργασίες που μπορεί να μην 

αναφέρονται σαφώς στην παρούσα, προκειμένου οι εγκαταστάσεις να παραδοθούν 

έτοιμες προς χρήση, 

 η πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα της ορθής εγκατάστασης - πάκτωσης του 

οργάνου σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 

1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 (ή άλλων ισοδύναμων), 

 η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων παιδικών χαρών και οι απαιτούμενες εργασίες για 

την διαμόρφωση κατάλληλης υπόβασης, καθώς και η προσκόμιση πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης αυτών, με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, από διαπιστευμένο φορέα 

 η αποτύπωση του συνόλου του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί και κάθε είδους 

παρεμβάσεων που θα εκτελεστούν επί των τοπογραφικών διαγραμμάτων της υπηρεσίας 

και η κατάρτιση ή/ και επικαιροποίηση των φακέλων που τηρούνται για κάθε Παιδική 

Χαρά, 

 για τη δημοσιότητα των έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ανάρτηση σε 

σημείο ευδιάκριτο και προσπελάσιμο από το ευρύ κοινό, ενημερωτική/ επεξηγηματική 

πινακίδα/ες, εύλογου μεγέθους, με την ονομασία και το λογότυπο του φορέα 

χρηματοδότησης (Υπουργείο Εσωτερικών) και του Προγράμματος, τον τίτλο του έργου, 

το ποσό χρηματοδότησης κ.λπ., σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Εσωτερικών, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από 

την έναρξη των εργασιών. 

 Αναφέρεται ότι για την άρτια, ολοκληρωμένη και ασφαλή μορφή των προαναφερθεισών 

παιδικών χαρών, στην παρούσα έχουν προβλεφθεί επιμέρους στοιχεία αστικού 

εξοπλισμού, τα οποία θα επιλεγούν σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία, το δε 

κόστος αυτών εντάσσεται στο συνολικό κόστος ανά παιδική χαρά. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και εγκατάσταση των 

προβλεπόμενων ειδών, έτοιμων προς χρήση. Στο φυσικό αντικείμενο της παρούσας, πέραν της 

προμήθειας και εγκατάστασης περιλαμβάνονται: 
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 η προσκόμιση πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού, με τα εθνικά και διεθνή 

πρότυπα, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 

 η κατάρτιση φακέλου του κατασκευαστή ανά παιδική χαρά (as built) 

 η ύπαρξη του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού που απαιτείται για την τελική 

πιστοποίηση κάθε παιδικής χαράς. 

Τα προαναφερθέντα, καθώς και κάθε τι που προβλέπεται στη ισχύουσα Νομοθεσία, θα 

χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση συνολικά της κάθε παιδικής χαράς και τη έκδοση της 

Βεβαίωσης Καταλληλότητας Λειτουργίας, μετά τη λήξη υλοποίησης της παρούσας. 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 258.453,20 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24 %, η δε χρηματοδότηση θα γίνει: 

 ως προς το ποσό των 222.000,00 € από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.7135.0001 του προϋπολογισμού του 

Δήμου για το έτος 2020 

 ως προς το υπόλοιπο ποσό των 36.453,20 € από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021. 

 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 Ο Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) 

 Ο Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις» 

 Ο Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

  Οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

  Ο Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ.147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

 

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ. 

 

Οι χώροι στους οποίους προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις πληρούν τα κριτήρια 

πιστοποίησης της καταλληλότητας τους και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προάγουν τη 
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βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση παιδιών και νηπίων 

διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 

Μετά την παρέμβαση, οι προς διαμόρφωση χώροι θα αναβαθμιστούν αισθητικά και ποιοτικά 

και θα αποκτήσουν μεγάλη επισκεψιμότητα καθώς θα λειτουργούν κανονικά και απρόσκοπτα 

έξι (6) παιδικές χαρές. 

Απώτερος στόχος είναι η συνολική αναβάθμιση τους, ώστε να είναι δυνατή η πιστοποίηση 

συνολικά της κάθε παιδικής χαράς και η έκδοση της Βεβαίωσης Καταλληλότητας Λειτουργίας 

της από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, όπως αυτή έχει ορισθεί δυνάμει της υπ' αριθ. 

πρωτ. οικ. 55677/48728/7-12-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής  

 

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες καθορίζονται ως εξής: 

 Αντικατάσταση των εξοπλισμών και των δαπέδων που είναι παλαιά και παρουσιάζουν 

φθορές οι οποίες τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση, με πιο ασφαλή και 

ενδιαφέροντα όργανα, με πολλές και νέες δραστηριότητες και επί των κατάλληλων 

δαπέδων (πλάκες ασφαλείας) που απαιτούνται για τα ύψη πτώσης των προβλεπόμενων 

οργάνων. 

 Η τοποθέτηση ειδών αστικού εξοπλισμού, (κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά υπαίθριων 

χώρων, κ.λπ.), όπου απαιτούνται για την ορθή λειτουργία των παιδικών χαρών 

 Εγκατάσταση νέων ιστών φωτισμού με φωτοβολταϊκά συστήματα. 

 

Και για τις έξι (6)παιδικές χαρές προβλέπεται: 

 οι νέοι εξοπλισμοί να είναι πιστοποιημένοι και τοποθετημένοι στους χώρους με τέτοιο 

τρόπο ώστε να υπάρχουν μεταξύ τους οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας, όπως 

ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, 

 να τοποθετηθούν τα κατάλληλα δάπεδα ασφαλείας, ανάλογα με το ύψος πτώσης των 

εξοπλισμών παιδικής χαράς, 

 να τοποθετηθούν τα κατάλληλα είδη αστικού εξοπλισμού, όπου απαιτούνται  

 να ενισχυθεί ο φωτισμός με τοποθέτηση νέων φωτοβολταϊκών φωτιστικών, 

 να τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία πληροφοριακές πινακίδες και 

σημάνσεις. 

 

Αναλυτικά: 
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I. Παιδική Χαρά επί των οδών ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ & ΑΡΑΧΩΒΗΣ  

  
Ο υπό μελέτη χώρος Ο.Τ. 316 βρίσκεται πλησίον του 13ου Νηπιαγωγείου (Παπανικολή 9 & 

Ανοίξεως) και του χαρακτηρισμένου χώρου πρασίνου Ο.Τ. 314 στο Δήμο Χαϊδαρίου. Η περιοχή 

είναι εύκολη προσβάσιμη και χαρακτηρίζεται ως περιοχή κατοικίας ήπιου αστικού ιστού. Ο 

χώρος περικλείεται από πεζοδρόμους και στενούς δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Το οικόπεδο 

έχει έκταση 405 τ.μ.. 

Έχει διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου δεν καλύπτεται από το υπάρχον 

δίκτυο των παιδικών χαρών. Σκοπιμότητα της παρούσας πρότασης είναι να καλύψει αυτές τις 

ανάγκες του Δήμου. 

Λόγω της θέσης του χώρου δύναται να εξυπηρετεί όχι μόνο παιδιά της γειτονιάς, αλλά θα 

μπορούσε να προσελκύει παιδιά της ευρύτερης συνοικίας και πολιτών που επισκέπτονται την 

περιοχή. Επίσης, λόγω του νηπιαγωγείου καθημερινά επισκέπτονται την περιοχή αρκετοί 

δημότες με τα παιδιά τους. 

Η ακριβής θέση του οικοπέδου παρέμβασης σε σχέση με τον υπόλοιπο οικισμό 

παρουσιάζεται στις παρακάτω αεροφωτογραφίες. 

 

 
Αεροφωτογραφία :Άποψη Περιοχής Επέμβασης 

 

 
Η σημερινή εικόνα 
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Επισημαίνεται ότι το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή του εν λόγω χώρου αποτέλεσε η 

θέση του μέσα στον ιστό του Δήμου, καθότι βρίσκεται πλησίον του 13ου Νηπιαγωγείου 

γεγονός που επιφέρει μεγάλη επισκεψιμότητα τόσο από τους κατοίκους της πόλης όσο και από 

τους επισκέπτες αυτής.  

Επίσης, στο σημείο που βρίσκεται η παιδική χαρά παρουσιάζεται ανάγκη για αστικές 

υποδομές υπαίθριας αναψυχής για νήπια. 

Μετά την παρέμβαση, ο προς διαμόρφωση χώρος θα αποκτήσει μεγάλη επισκεψιμότητα 

καθώς θα λειτουργεί κανονικά και απρόσκοπτα μία παιδική χαρά.  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Προτείνεται η δημιουργία ενός χώρου παιχνιδιού που θα απευθύνεται σε μικρής ηλικίας 

παιδιά (νήπια), λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές με βάση τις απαιτήσεις 

ασφαλείας για τη λειτουργία των παιδικών χαρών ΟΤΑ, όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία. Ο χώρος είναι μικρός και περιορισμένος αλλά με άνετη και ασφαλή πρόσβαση 

(πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας), οπότε θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια γωνιά για 

τα νήπια, που στο πράσινο περιβάλλον της παιδικής χαράς θα έχουν την δυνατότητα να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες για αλληλεπίδραση και παιχνίδι. Ο χώρος θα περιλαμβάνει όργανα 

που θα μπορούν να προσφέρουν την ευκαιρία στα παιδιά να αθληθούν και να απασχοληθούν 

δημιουργικά. 

Η παιδική χαρά θα διαθέτει πρότυπα, δημιουργικά και ασφαλή σύνολα 

παιχνιδοκατασκευών, όλα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και θα υπάρχει 

πρόβλεψη για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Για τα νήπια, θα υπάρχουν πολλά είδη εξοπλισμού παιχνιδιού σε ολόκληρη την περιοχή 

παιχνιδιού, εργονομικά σχεδιασμένα, που θα εξάπτουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. 

Η παιδική χαρά καλύπτει έκταση/ Ε= 405 τ.μ., θα μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 

ταυτόχρονα 20 νήπια και θα είναι κατάλληλη και για παιδιά ΑΜΕΑ. 

 

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμού καθορίζονται ως εξής: 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ  

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ  

ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι  

ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ  

3ΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ  
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Παιδικής Χαράς επί των οδών ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ & ΑΡΑΧΩΒΗΣ 
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II. Παιδική Χαρά ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΙ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ, Ο.Τ. 8 

Ο υπό μελέτη χώρος βρίσκεται στην πλατεία ΕΙΡΗΝΗΣ στην περιοχή Δαφνί του 

Δήμου Χαϊδαρίου, επί των οδών Βουλγαροκτόνου, Ιεράς Μονής και έναντι της 

Μονής Δαφνίου, επί της Λεωφόρου Αθηνών. Ο χώρος της ήδη υπάρχουσας 

παιδικής χαράς έχει έκταση 187 τ.μ.. 

Καθώς χει διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου δεν καλύπτεται 

από το υπάρχον δίκτυο των παιδικών χαρών, σκοπιμότητα της παρούσας πρότασης 

είναι να καλύψει αυτές τις ανάγκες του Δήμου. 

Η ακριβής θέση του οικοπέδου παρέμβασης σε σχέση με τον υπόλοιπο οικισμό 

παρουσιάζεται στις παρακάτω αεροφωτογραφίες. 

 

 

Αεροφωτογραφία :Άποψη Περιοχής Επέμβασης 
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Η σημερινή εικόνα 
 

Η πλατεία διαθέτει παιδική χαρά, αλλά ενώ βρίσκεται ανάμεσα από όμορφη 

βλάστηση δυστυχώς δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, με άμεσο κίνδυνο τον 

τραυματισμό των παιδιών. Ο χώρος είναι εύκολα προσβάσιμος και βρίσκεται εντός 

αστικού ιστού. 

Σκοπιμότητα της παρούσας πρότασης είναι να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου 

για παιδικές χάρες. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Η υπάρχουσα παιδική χαρά έχει άνετη και ασφαλή πρόσβαση.  

Ο νέος σχεδιασμός του χώρου θα απευθύνεται σε παιδιά λαμβάνοντας υπόψη 

τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας για τη 

λειτουργία των παιδικών χαρών ΟΤΑ, όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία και θα επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για παιδιά όλων των 

ηλικιών. 

Προτείνεται η αναβάθμιση αυτού του δημόσιου χώρου, ο οποίος βρίσκεται 

έναντι της Μονής Δαφνίου. Το ιστορικό υπόβαθρο της περιοχής θα σχετίζεται με 

τον σχεδιασμό της παιδικής χαράς και την επιλογή των παιχνιδιών, καθώς θα 

αναδεικνύεται μια περίοδος της ιστορίας που συναρπάζει τα παιδιά αλλά και τους 

ενήλικες. Ο εξοπλισμός παιχνιδιού μετατρέπεται σε κάστρο που από την κορυφή 

τους, τα παιδιά μπορούν να "ερευνήσουν το βασίλειό τους" και να απολαύσουν ένα 

το πλεονέκτημα της θέα στην πλατεία. 

 

Συγχρόνως, η παιδική χαρά θα διαθέτει πρότυπα, δημιουργικά και ασφαλή 

σύνολα παιχνιδοκατασκευών, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες. 

Στο πράσινο περιβάλλον της πλατείας τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες για αλληλεπίδραση και παιχνίδι στην δική τους γωνιά. 

Ο χώρος θα περιλαμβάνει όργανα που θα μπορούν να προσφέρουν την 

ευκαιρία στα παιδιά να αθληθούν και να απασχοληθούν δημιουργικά. 

 

Η παιδική χαρά καλύπτει έκταση Ε= 187 τ.μ. και θα μπορεί να φιλοξενήσει 

περίπου 20 παιδιά ταυτόχρονα . 

 

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμού καθορίζονται 

ως εξής: 

 

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

  ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙI  

  ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

  ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ  
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Παιδικής Χαράς ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ 
ΜΟΝΗΣ, Ο.Τ.8 
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III. Παιδική Χαρά παιδιών ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ (ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

95-96-97) 

IV. Παιδική Χαρά νηπίων ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ (ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

95-96-97) 

 

Ο υπό μελέτη χώρος βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου 

«Νικολάου Γύζη», δίπλα στον Πύργο Παλατάκι. Ο ευρύτερος χώρος είναι γνωστός 

ως «Παλατάκι», δεδομένου ότι αποτελεί τμήμα του περιβάλλοντα χώρου του 

Ιστορικού Πύργου. Το σημείο αποτελεί ένα κέντρο ιδιαίτερου πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος για το Δήμο Χαϊδαρίου. 

Η περιοχή βρίσκεται κοντά στο νέο Δημαρχείο του Χαϊδαρίου και αποτελεί ένα 

από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης του Χαϊδαρίου. Συνορεύει βόρεια με την 

Λεωφόρο Αθηνών και δυτικά με την οδό Μιαούλη, χαρακτηρίζεται ως χώρος 

πρασίνου και είναι από τους πλέον ιστορικούς τόπους της Δυτικής Αττικής. Η 

συνολική έκταση αξιοποιείται από τους κατοίκους ως χώρος αναψυχής και 

ξεκούρασης.  

Το υπό μελέτη οικόπεδο έχει έκταση περίπου 900 τ.μ.. 

Έχει διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου δεν καλύπτεται από το 

υπάρχον δίκτυο των παιδικών χαρών, γι’ αυτό και σκοπιμότητα της παρούσας 

πρότασης είναι να καλύψει αυτές τις ανάγκες του Δήμου. 

Λόγω της θέσης του χώρου δύναται να εξυπηρετεί όχι μόνο παιδιά της 

γειτονιάς, αλλά θα μπορούσε να προσελκύει παιδιά της ευρύτερης συνοικίας και 

δημοτών ή επισκεπτών που επισκέπτονται καθημερινά την περιοχή, λόγω της 

θέσης της. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού πόλου υποδοχής 

επισκεπτών. 

Η ακριβής θέση του οικοπέδου παρέμβασης σε σχέση με τον υπόλοιπο οικισμό 

παρουσιάζεται στις παρακάτω αεροφωτογραφίες. 
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Αεροφωτογραφίες: Άποψη Περιοχής Επέμβασης 
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Η σημερινή εικόνα 
 

Σκοπιμότητα της παρούσας πρότασης είναι να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου 

για παιδικές χάρες. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

Ο χώρος είναι εύκολος προσβάσιμος και βρίσκεται εντός αστικού ιστού.  

Ο περιβάλλων χώρος του κτηρίου «Νικολάου Γύζη» έχει άνετη και ασφαλή 

πρόσβαση, οπότε θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια γωνιά και για τα παιδιά, που 

στο πράσινο περιβάλλον του θα έχουν την δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες για αλληλεπίδραση και παιχνίδι.  

Προτείνεται η αναβάθμιση αυτού του δημόσιου χώρου που αποτελεί μέρος της 

καθημερινότητα της πόλης του Χαϊδαρίου, ως συστατικό στοιχείο της πολιτιστικής 

ταυτότητας της πόλης, και η ανάδειξη αυτού του υπαίθριου χώρου χρηστικά.  

Ο σχεδιασμός του χώρου θα απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών, 
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λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές με βάση τις απαιτήσεις 

ασφαλείας για τη λειτουργία των παιδικών χαρών ΟΤΑ, όπως αυτές ορίζονται στην 

ισχύουσα νομοθεσία, και θα επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για παιδιά 

όλων των ηλικιών. 

Ο χώρος υποδιαιρείται σε δυο ξεχωριστές παιδικές χάρες που θα χωρίζονται 

μεταξύ τους με ένα κοινό διάδρομο. Κάθε ηλικιακή ομάδα θα έχει το δικό της 

καθορισμένο χώρο. Έτσι ο χώρος επιμερίζεται σε θεματικές ενότητες που 

εξυπηρετούν συγκεκριμένες λειτουργίες και δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, η μια 

παιδική χαρά θα απευθύνεται σε νήπια, μικρά παιδιά και ΑΜΕΑ, ενώ η άλλη παιδική 

χαρά θα απευθύνεται σε παιδιά. Οι παιδικές χάρες θα διαθέτουν χώρους πρασίνου 

και αναψυχής. 

Και οι δυο παιδικές χαρές θα διαθέτουν πρότυπα, δημιουργικά και ασφαλή 

σύνολα παιχνιδοκατασκευών, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες 

και θα υπάρχει πρόβλεψη για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Αναλυτικότερα: 

 

1. Παιδική Χαρά νηπίων ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ  (ΧΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 95-96-97) 

 
Η παιδική χαρά νηπίων θα καλύπτει έκταση Ε=300 τ.μ. περίπου και θα μπορεί 

να φιλοξενήσει ταυτόχρονα 30 περίπου νήπια και μικρά παιδιά, ενώ θα είναι 

κατάλληλη και για παιδιά ΑΜΕΑ. Θα υπάρχουν κατάλληλοι εξοπλισμοί σε ολόκληρη 

την περιοχή παιχνιδιού, εργονομικά σχεδιασμένοι, χωρίς αποκλεισμούς, προσιτοί 

για χρήση και από παιδιά με αναπηρίες, όπου στο πράσινο περιβάλλον της παιδικής 

χαράς θα έχουν την δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες για αλληλεπίδραση 

και παιχνίδι. Η ιδέα είναι ότι όλοι πρέπει να παίζουν, ανεξάρτητα από τυχόν 

αναπηρίες. Στόχος είναι να επιτραπεί στα παιδιά με και χωρίς αναπηρίες να 

απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα του εξοπλισμού παιχνιδιού στην ύπαιθρο. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΥΠΟΥ I  

ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ  ΤΥΠΟΥ II  

ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙV 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΙ  

ΤΡΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΞΥΛΙΝΗ  

ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ  

ΜΥΛΟΣ  
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2. Παιδική Χαρά παιδιών ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ (ΧΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 95-96-97) 

 

Η παιδική χαρά παιδιών θα καλύπτει έκταση Ε=400 τ.μ. και θα μπορεί να 

φιλοξενήσει ταυτόχρονα περίπου 36 παιδιά. 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ   

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 10 ΘΕΣΕΩΝ 

4ΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ. 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Παιδικές Χαρές ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ (ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 95-96-97) 
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V. Παιδική Χαρά πλατεία Δημοκρατίας (πρώην Αίθριο) 

Ο υπό μελέτη χώρος βρίσκεται στην καταπράσινη πλατεία Δημοκρατίας (πρώην 

Αίθριο), επί των οδών Στρ. Καραϊσκάκη, Ρόδου και Γράμμου του Δήμου Χαϊδαρίου 

και κοντά στο πάρκο Παλατάκι. Στην πλατεία Δημοκρατίας βρίσκεται και η νέα 

στέγη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης(χώρος του πρώην Αίθριο). 

Η οδός Στρ. Καραϊσκάκη είναι ο πιο κεντρικός εμπορικός δρόμος του Χαϊδαρίου 

ένα από τα πιο καλαίσθητα σημεία της πόλης, που συγκεντρώνει πάντα μικρούς και 

μεγάλους για παιχνίδι και αναψυχή. 

Έχει διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου δεν καλύπτεται από το 

υπάρχον δίκτυο των παιδικών χαρών, γι’ αυτό και σκοπιμότητα της παρούσας 

πρότασης είναι να καλύψει αυτές τις ανάγκες του Δήμου και να αναβαθμιστεί ο 

περιβάλλων χώρος. 

Ο χώρος της παιδικής χαράς έχει έκταση 205 τ.μ. 

Η ακριβής θέση του οικοπέδου παρέμβασης σε σχέση με τον υπόλοιπο οικισμό 

παρουσιάζεται στις παρακάτω αεροφωτογραφίες. 
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Αεροφωτογραφίες: Άποψη Περιοχής Επέμβασης 

 

 
Η σημερινή εικόνα 

 

Σκοπιμότητα της παρούσας πρότασης είναι να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου 

για παιδικές χάρες. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

Ο χώρος είναι εύκολος προσβάσιμος και βρίσκεται εντός αστικού ιστού.  

Ο περιβάλλων χώρος της πλατείας Δημοκρατίας έχει άνετη και ασφαλή 

πρόσβαση. Στο πράσινο περιβάλλον του τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες για αλληλεπίδραση και παιχνίδι.  

Προτείνεται η αναβάθμιση αυτού του δημόσιου χώρου που αποτελεί μέρος της 

καθημερινότητας της πόλης του Χαϊδαρίου. 

Κατά τον σχεδιασμό του χώρου ελήφθησαν υπόψη οι προϋποθέσεις και οι 

τεχνικές με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας για τη λειτουργία των παιδικών χαρών 
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ΟΤΑ, όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και θα επιτρέπει ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων για παιδιά όλων των ηλικιών. 

Η παιδική χαρά θα διαθέτει πρότυπα, δημιουργικά και ασφαλή σύνολα 

παιχνιδοκατασκευών, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και θα 

υπάρχει πρόβλεψη για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Η παιδική χαρά θα καλύπτει έκταση Ε= 195 τ.μ. και θα μπορεί να φιλοξενήσει 

ταυτόχρονα περίπου 40 νήπια και παιδιά. 

 

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμού καθορίζονται 

ως εξής: 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΡΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΑΜΕΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ V 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑΜΕΑ 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Παιδική Χαρά πλατεία Δημοκρατίας (πρώην Αίθριο) 
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VI. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ο χώρος είναι εύκολος προσβάσιμος και βρίσκεται εντός αστικού ιστού. 

Έχει διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου δεν καλύπτεται από το 

υπάρχον δίκτυο των παιδικών χαρών. Σκοπιμότητα της παρούσας πρότασης είναι 

να καλύψει αυτές τις ανάγκες του Δήμου. 

Η παιδική χαρά θα διαθέτει πρότυπα, δημιουργικά και ασφαλή σύνολα 

παιχνιδοκατασκευών, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες. 

 

Αναλυτικότερα θα εγκατασταθούν τα παρακάτω όργανα: 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ V (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 

Εργασίες - εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπέδων 

Όλες οι εργασίες, καθώς και η εγκατάσταση των εξοπλισμών και των δαπέδων 

ασφαλείας, θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τις 

απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 

931/18-05-2009) περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των 

Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου 

τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές 

Αποφάσεις: Υ.Α 48165/30-07-2009 (ΦΕΚ Β' 1690/17-08-2009), Υ.Α 15693/18-

04-2013 (ΦΕΚ Β 1096/02-05-2013), Υ.Α 27934/11-07-2014 (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-

2014), καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης 

EN1176:2017 για τα όργανα Παιδικών Χαρών και EN 1177:2018 και ΕΝ 71-3 για 

τις επιφάνειες πτώσης (δάπεδα ασφαλείας). 

 

Προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξοπλισμού 

Όλα τα όργανα παιχνιδιού και οι αντίστοιχες επιφάνειες πτώσης (δάπεδα 

ασφαλείας) στις οποίες θα τοποθετηθούν, όπως περιγράφονται στη μελέτη, θα 

είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (πρότυπα 

ΕΛΟΤ ΕΝ71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΝ 71−3 (ή άλλων ισοδύναμων) 

και κάθε άλλο μεταγενέστερο των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιστον 

ισοδύναμο με αυτά), όπως ορίζεται στην με αρ. 28492/11-5-2009 υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) περί καθορισμού των προϋποθέσεων και των 

τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών 
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χαρών των Δήμων. 

 

Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη, συνυπολογισμένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

24%, ανέρχεται σε 258.453,20 € . 

 

 

 

Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

 

 

ΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Φ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΠΕΦΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ 

ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/ 2020 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 
 
Προϋπολογισμός:  
258.453,20 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, 
Χαϊδάρι 12461 
ΤΗΛ: 2132047200 
ΦΑΞ: 2105811902 

E-mail: texniki@haidari.gr 

Website: www.haidari.gr 

 

C.P.V.: 
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς, 
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων,              
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός,           
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 

  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών 

της μελέτης, θα κατασκευασθεί από υλικά άριστης ποιότητας και θα 

ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. Γενικά 

ισχύουν οι Πρότυπες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα: 

• η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» , 

• η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02: «ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και  

• η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01: «ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

 

Επιτρέπονται αποκλίσεις ± 10% στις διαστάσεις των εξοπλισμών και στις 

διατομές των υλικών, αρκεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός να μην υπερβαίνει τα 

όρια ασφαλείας και το ύψος πτώσης που ορίζει η παρούσα μελέτη, διαφορετικά ο 

εξοπλισμός δεν θα μπορεί να χωρέσει στους χώρους για τους οποίους έχει 

μελετηθεί. 
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2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια 

των παιδιών.  

Στην ενότητα αυτή, περιγράφονται οι γενικές απαιτήσεις σε σχέση με την 

ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών και την ασφαλή λειτουργία των Παιδικών 

Χαρών, που αποτελούν και υποχρεώσεις του Αναδόχου που θα προκύψει μέσα από 

την σχετική διαγωνιστική διαδικασία. 

Ειδικότερα: 

1. Τα όργανα- παιχνίδια της παιδικής χαράς πρέπει να είναι ειδικά 

σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι και δεν πρέπει να θέτουν 

σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. 

2. Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα 

και χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα. 

3. Όλα τα είδη του εξοπλισμού, τα εξαρτήματα και τα δομικά στοιχεία 

τους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, εξαιρετικής αντοχής και να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και 

ΕΛΟΤ ΕΝ 71 (ή άλλων ισοδύναμων). 

4. Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να 

παραδοθεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς να υποστεί καμία φθορά κατά 

την τοποθέτηση.  

5. Τα όργανα των Παιδικών Χαρών πρέπει να διαθέτουν 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς 

πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ή άλλων ισοδύναμων), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 28492/ 2009 

Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 27934/ 2014 Υ.Α. 

Τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με 

την προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή (στην Ελληνική γλώσσα). 

6. Κάθε όργανο Παιδικής Χαράς πρέπει να διαθέτει ευκρινή και σαφή 

πινακίδα, μόνιμα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους, κατ΄ 

ελάχιστον με ότι προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 

28492/ 2009 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 27934/ 2014 Υ.Α.. 

7. Κάθε όργανο/ παιχνίδι πρέπει να φέρει Εγχειρίδιο Οδηγιών 

εγκατάστασης και Περιοδικής Συντήρησης με πληροφορίες για: 
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 τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του 

εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του 

 τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων 

στήριξής τους. 

 τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων 

8. Όλα τα όργανα/ παιχνίδια πρέπει να διαθέτουν εγγύηση του 

κατασκευαστή τουλάχιστον πέντε (5) ετών, έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού ελαττώματος, ενώ τα δάπεδα ασφαλείας και τα 

Φωτοβολταϊκά Φωτιστικά σώματα θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση του 

κατασκευαστή τουλάχιστον τριών (3) ετών.  

9. Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 

εταιρείες Πιστοποιημένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ως προς το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ως προς το Σύστημα Διαχείρισης 

Περιβαλλοντικής Ασφάλειας και ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας 

και Ασφάλειας που εφαρμόζουν (ο κατασκευαστής να διαθέτει 

πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001/ ISO 45001 ή 

άλλα ισοδύναμα). 

Τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με 

την προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή (στην Ελληνική γλώσσα). 

10. Ο προμηθευτής πρέπει να είναι Πιστοποιημένος ως προς το Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας και ως προς το Σύστημα Διαχείρισης 

Περιβαλλοντικής Ασφάλειας που εφαρμόζει (ο προμηθευτής να διαθέτει 

πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001 ή άλλα ισοδύναμα για την 

κατασκευή και συντήρηση παιδικής χαράς). 

Τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με 

την προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή (στην Ελληνική γλώσσα). 

11. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει όλα τα είδη που περιλαμβάνονται 

στη μελέτη, τα οποία θα είναι απολύτως σύμφωνα με ότι προβλέπεται 

στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τις απαιτήσεις ποιότητας 

και ασφάλειας που επιβάλει η ισχύουσα νομοθεσία.  

Επιτρέπεται και γίνεται αποδεκτή η απόκλιση +/- 10 % στις επιμέρους 

καθώς και στις συνολικές διαστάσεις των οργάνων, με την προϋπόθεση 

ότι τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας των χώρων 

τοποθέτησης των παιχνιδιών και δεν μεταβάλλεται το ύψος πτώσης των 

οργάνων. 
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12. Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού τις 

συνοδευτικές τεχνικές προδιαγραφές του κάθε υλικού, όπως επίσης και 

φωτογραφικό υλικό του κάθε προσφερόμενου είδους. 

13. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα προμήθειας 

ανταλλακτικών των οργάνων παιδικής χαράς για τουλάχιστον μια 

πενταετία από την εγκατάστασή τους. 

14. Η ακριβής θέση τοποθέτησης των εξοπλισμών θα υποδειχθεί σαφώς 

κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την αρμόδια υπηρεσία για κάθε 

παιδική χαρά. 

15. Όπου νέα όργανα ή αστικός εξοπλισμός τοποθετούνται σε θέσεις 

υφισταμένων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην 

αποξήλωση, μεταφορά και διάθεση των παλαιών οργάνων, σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας.  

16. Οι θεμελιώσεις του εξοπλισμού θα γίνουν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ανεξαρτήτως της επιφάνειας έδρασης (μπετόν, χώμα, 

άμμος, ή ελαστικό δάπεδο).  Επιπροσθέτως, μετά την τοποθέτηση και 

πριν την παραλαβή των οργάνων/ παιχνιδιών θα παραδίδεται από τον 

Ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του 

εγκατεστημένου εξοπλισμού με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς 

πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 (ή άλλων 

ισοδύναμων), ως προς την πάκτωση - εγκατάσταση. 

17. Τα δάπεδα ασφάλειας και οι επιφάνειες πτώσης που θα 

τοποθετηθούν πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς 

πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 (ή 

άλλων ισοδύναμων) και να διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης με τα παραπάνω πρότυπα. 

Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου 

Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα σε Πολυκυκλικούς 

Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες, η οποία θα πρέπει να είναι εντός 

των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/ 2006/ EK (REACH) όπως 

ισχύει, και Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς 

ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό να ταξινομείται 

τουλάχιστον στην κατηγορία Ε_fl όπως ισχύει, για τα δάπεδα ασφαλείας 

και τις επιφάνειες πτώσης που θα τοποθετηθούν.  

Τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με 

την προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή (στην Ελληνική γλώσσα). 
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18. Τα Φωτοβολταϊκά Φωτιστικά σώματα και τα εξαρτήματα τους θα 

πρέπει να διαθέτουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα 

αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως αυτά προβλέπονται αναλυτικά 

στην ενότητα Γ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ. 

Τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με 

την προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή (στην Ελληνική γλώσσα). 

19. Κατά τις εργασίες τοποθέτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, ο 

Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να μην 

προκληθούν φθορές στον περιβάλλοντα χώρο και να αποκαταστήσει τις 

όποιες ενδεχόμενες ζημιές. 

20. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει καθαρούς τους χώρους 

που θα εγκαταστήσει τον προμηθευόμενο εξοπλισμό. Τυχόν 

απορρίμματα που θα υπάρξουν από τις εργασίες (ογκώδη απορρίμματα, 

αδρανή υλικά κ.λπ.), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα 

απομακρύνει από τους χώρους αυτούς με δικά του έξοδα και ευθύνη. 

21. Όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που θα παραδώσει ο Ανάδοχος 

στην Αναθέτουσα αρχή, πριν από την παραλαβή της προμήθειας, θα 

έχουν εκδοθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένο για 

τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 28492/ 2009 

Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 

22. Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι 

ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να 

μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών 

κ.λπ.). 

23.  Επιπλέον απαιτήσεις ποιότητας του υπό προμήθεια εξοπλισμού είναι οι 

ακόλουθες: 

 Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα πρέπει να είναι 

στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα όπως 

προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176. 

 Όλες οι βίδες στήριξης να καλύπτονται από στρογγυλεμένα 

πλαστικά προστατευτικά, για να παρέχουν ασφάλεια. 

 Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα (βίδες, παξιμάδια κ.λπ.), που θα 

χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές να είναι άριστης ποιότητας 

και καινούρια. 

 Τα μεταλλικά στοιχεία των κατασκευών να έχουν υποστεί 

κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να διαθέτουν επαρκή 

αντιδιαβρωτική προστασία. Οι διαστάσεις και διατομές των 
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μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί. 

 Τα ξύλινα στοιχεία του εξοπλισμού να έχουν ικανοποιητική 

αντοχή και σταθερότητα και να έχουν υποστεί επεξεργασία για 

προστασία από έντομα και μύκητες. Οι διαστάσεις και διατομές 

των ξύλινων στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί. 

 Τα πλαστικά στοιχεία του εξοπλισμού και τα δάπεδα ασφαλείας 

θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στη υπεριώδη ακτινοβολία 

και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

 Τα χρώματα και τα υλικά βαφής/ συντήρησης να είναι 

κατάλληλα για εξωτερική χρήση και ασφαλή για τα παιδιά.  Τα 

χρώματα με τα οποία θα βάφονται τα όργανα να είναι σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη τοξικά και μη 

αναφλέξιμα. 

 Τα όργανα παιδικής χαράς, οι κατασκευές και τα υλικά τους 

πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη 

σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176). 

 Τα δάπεδα ασφαλείας και οι επιφάνειες πτώσης περιμετρικά των 

οργάνων παιδικών χαρών πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 

της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 

1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3. 

 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές 

ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο 

ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. 

Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 28492/ 2009 

Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 27934/ 2014 Υ.Α. 

Όλα τα πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική 

γλώσσα. Στην περίπτωση κατά την οποία, τα πιστοποιητικά είναι 

συνταγμένα σε γλώσσα πλην της ελληνικής, τότε θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 
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3. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ 

- ΞΥΛΕΙΑ 

 Όλα τα ξύλινα μέρη θα είναι επεξεργασμένα και βαμμένα με υδατοδιαλυτά 

υλικά για αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που θα 

χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει 

ακίδες στην επιφάνειά του σύμφωνα με ΕΝ 1176-1 4.2.5. 

- ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ 

Κυρίως χρησιμοποιείται πεύκο ή άλλο ξύλο αντίστοιχων χαρακτηριστικών. Το 

υλικό του φυσικού ξύλου δε θα έχει κοφτερές μύτες και γωνίες. 

- ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ  

Η Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα 

φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά με υγρασία (8-10%), με δυνατότητα 

για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα, που δεν έχει η κοινή συμπαγής 

ξυλεία. Η αντεπικολλητή κατασκευή αποτελείται από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα 

μεταξύ τους και συγκολλημένα με αδιάβροχη κόλλα πολυουρεθάνης μεγάλης 

αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Η σύνθετη ξυλεία είναι πλήρως λειασμένη (χωρίς αγκίδες), ενώ έχει μεγάλη 

αντοχή και διασταλτική σταθερότητα. Τα δοκάρια προστατεύονται από τη φθορά 

που προκαλείται από τους μύκητες, τα έντομα και τους τερμίτες. 

- HPL 

Το HPL  (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες 

κλιματολογικές συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε 

φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. 

Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο 

εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην 

ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική αυτή επιφάνεια εξασφαλίζει την προστασία του 

υλικού και από graffiti, καθότι δεν αφήνει πόρους στο υλικό, με αποτέλεσμα το 

graffiti να μπορεί να καθαρίσει εύκολα και να μην απαιτείται βαφή της επιφάνειας 

- ΣΗΜΥΔΑ 

Η σημύδα (πλακάζ θαλάσσης) είναι εμποτισμένα φίλα σε ειδικές κόλλες και 

ρινίσματα σιδήρου, με ανθεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλης αντοχής, είναι 

αντιολισθητικό και δοκιμασμένο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ειδική σύνθεση 

του το καθιστά μοναδικό υλικό στην κατηγορία του γιατί αποτελείται από διάφορες 

στρώσεις πεπιεσμένης μοριοσανίδας (ανάλογα το ολικό πάχος του) t=1,5 mm.  

Όλα τα ξύλινα μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά για αντοχή σε εξωτερικό 

χώρο, βαμμένα με χρώματα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους 

οποίους προορίζονται, όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008 
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δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή κατάλληλα για εξωτερική χρήση. Ακόμα 

τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται θα είναι μη τοξικά και μη αναφλέξιμα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κ.λπ.) θα είναι από χάλυβα 

θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά, όπως προδιαγράφεται από την 

οδηγία ΕΝ1176-2008. Τα χρώματα θα είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη 

αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα 

μεταλλικά εξαρτήματα θα είναι από χάλυβα St-37. 

Οι σωλήνες θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλης διατομής 

Φ26,9, ώστε να εγγυάται την αντοχή και την αξιοπιστία του εξοπλισμού. 

Τα ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες θα είναι 

από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή ισοδύναμου, ώστε να μην 

σκουριάζουν, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο.  

Τα γωνιακά στηρίγματα και οι σωλήνες στήριξης των συνθέτων θα είναι 

ηλεκτρογαλβανισμένα και βαμμένα με επίστρωση υπό μορφή πούδρας. 

Η θεμελίωση των οργάνων θα γίνεται με τη χρήση μεταλλικής βάσης στήριξης 

από θερμογαλβανισμένο χάλυβα, η οποία θα αποτελείται από τετράγωνο ατσάλινο 

πέδιλο, και ένα κάθετο ατσάλινο στύλο στήριξης.  

Η διαδικασία της γαλβάνωσης θα γίνεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ΕΝ ISO 1461.  

- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία θα είναι από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο ή 

πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου GFRP άλλο αντίστοιχο υλικό. 

Το GFRP (Glass fiber reinforced plastic) είναι σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρας 

ενισχυμένος με ίνες υάλου. Είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, ικανό να 

παραλάβει μεγάλα φορτία, ελαφρύ (10 έως 20 Kgr/m2), γεγονός που το καθιστά 

εύκολο στην εγκατάσταση του. Επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και 

ανθεκτικότητα σε υγρασία, ηλικιακή ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές 

συνθήκες και στις χημικές ουσίες. Είναι υλικό εύκαμπτο και με μεγάλη αντοχή στη 

διάρκεια του χρόνου. 

Τα πλαστικά καλύμματα στους συνδέσμους θα είναι από πολυαμίδιο ή 

ποπλυπροπυλένιο πολυαιθυλένιο άλλο αντίστοιχο υλικό με προστασία UV (έναντι 

της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). 

Τα δάπεδα των οργάνων θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια και θα 
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αποτελούνται από εμποτισμένες σανίδες και ξύλινες δοκούς κατασκευασμένες από 

εμποτισμένη ξυλεία, βαμμένη με υδροδιαλυτή βαφή.  

Οι τσουλήθρες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, 16/16 βαθμών, χαμηλής 

περιεκτικότητας σε άνθρακα, Α ποιότητας AISI 304 ή ισοδύναμου, με φύλλο 

πάχους 0,7mm πρεσσαρισμέvo επάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης για vα μη 

σαπίζει.  

Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά 

προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν 

διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού όπως προδιαγράφεται από την οδηγία 

ΕΝ1176-2008. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία 

και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα εξαρτήματα συναρμογής, θα 

κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από 

πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην 

υπάρχουν αιχμηρά άκρα όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176. 

Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά των οργάνων της παιδικής χαράς, ξύλο, σύνδεσμοι, 

μεταλλικά, πλαστικά μέρη θα είναι απολύτως φιλικά στο περιβάλλον και αβλαβή 

για τον χρήστη. Επίσης, θα είναι εμποτισμένα με μη τοξικά υλικά, για αντοχή στις 

καιρικές συνθήκες. 

- ΧΡΩΜΑΤΑ  

Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών θα είναι κατάλληλα για 

εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 

μέταλλα και έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των 

μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωρική ηλεκτροστατική προστασία. Τα 

πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες. Τα βασικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από 

πολυπροπυλένιο, πλήρως ανακυκλώσιμο και πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση. Το 

πολυπροπυλένιο παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε θραύση και ρηγμάτωση καθώς 

και καλή αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία. Οι 

οργανοληπτικές ιδιότητες του υλικού το καθιστούν κατάλληλο για κάθε χρωματική 

απόχρωση χωρίς κίνδυνο ξεθωριάσματος.  

- ΠΑΚΤΩΣΗ  

Ο εξοπλισμός θα πακτώνεται με τρόπο κατάλληλο ώστε να προστατεύεται 

μακροχρόνια η ξυλεία από κατακράτηση υγρών. Θα πρέπει ο ανάδοχος να 

μεριμνήσει, σε συνεννόηση με τον προμηθευτή του εξοπλισμού για τη σωστή 

επιλογή των βάσεων έδρασης του εξοπλισμού, δεδομένου ότι αυτές μπορεί να 

διαφέρουν ανάλογα με το δάπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί το όργανο της 

παιδικής χαράς (βότσαλο, χώμα κ.λπ.). 
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Πιστοποίηση: Όλα τα όργανα των παιδικών χαρών πρέπει να είναι σχεδιασμένα 

και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς πρότυπων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ή άλλων ισοδύναμων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 5 της υπ’ αρ. 28492/ 2009 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 27934/ 2014 Υ.Α.. και να 

φέρουν σχετική πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένο 

για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 28492/ 2009 Απόφασης 

του Υπ. Εσωτερικών, επί ποινή αποκλεισμού. 

Διευκρίνιση: Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση 

των συμμετεχόντων. Ωστόσο, σε κάθε προσφορά θα πρέπει να πληρούνται τα όρια 

ασφαλείας (το προσφερόμενο είδος να μην υπερβαίνει τον αναφερόμενο στην 

μελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος πτώσης). 

 
Α)ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

ΑΤ-1 Σύνθετο νηπίων 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 280 εκ  Πλάτος : 585 εκ  
Μήκος : 285 εκ  Μήκος : 625 εκ  
Ύψος : 210 εκ  Ύψος πτώσης: 60 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1,5+  
Πρόταση χρήσης: 10 Άτομα  
Δραστηριότητές: Αναρρίχηση, 
ανάβαση, ολίσθηση, μπουσούλισμα 

 

 
Το σύνθετο θα αποτελείται από:  
• Τρείς (3) πύργους με κάτοψη τεταρτημόριου κύκλου 
• Ένα (1) τετράγωνο πύργο με σπιτάκι και καθιστικό  
• Μία (1) σκάλα ανόδου  

• Μία (1) τσουλήθρα νηπίων  
• Ένα (1) τούνελ διπλού τοιχώματος 

• Πάνελ δραστηριοτήτων με μορφή λουλούδι  
• Τρία (3) προστατευτικά πτώσεων με θεματικές δραστηριότητες  

• Ένα (1) κάγκελο μεταλλικό, τύπου άβακα.  
 

Το σύνθετο θα έχει ημικυκλικό σχήμα και θα παρέχει ποικίλες δραστηριότητες και 
η θεματολογία του θα είναι ο κήπος. Θα αποτελεί μια διαδρομή κατά μήκος της 

οποίας ο χρήστης θα συναντά διαφορετικές δραστηριότητες. Η είσοδος στο 
σύνθετο θα πραγματοποιείται μέσω της σκάλας ανάβασης στο πρώτο καμπυλοειδές 

πατάρι, στα αριστερά του οποίου θα βρίσκεται μεταλλικό προστατευτικό φράγμα με 
κινητά στοιχεία παιχνιδιού. Θα ακολουθεί το ορθογώνιο πατάρι στα αριστερά του 

οποίου θα βρίσκεται σπιτάκι με καθιστικό και στα δεξιά προστατευτικό πάνελ με 
διαδραστικό παιχνίδι τροχού προς την εξωτερική πλευρά. Στη συνέχεια θα υπάρχει 

το δεύτερο καμπυλοειδές πατάρι στα αριστερά του οποίου θα υπάρχει 
προστατευτικό φράγμα με μορφή «φράχτη». Αυτό θα οδηγεί σε τούνελ από το 
οποίο ο χρήστης θα  οδηγείται στο επόμενο καμπυλοειδές πατάρι στα αριστερά του 
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οποίου θα βρίσκεται θεματικό προστατευτικό πάνελ και ευθεία έξοδος σε 
τσουλήθρα.  

 
Τεχνική περιγραφή 

Τετράγωνο πατάρι: 
Το τετράγωνο πατάρι (πλατφόρμα) θα αποτελείται από: 
• Τέσσερις ξύλινους δοκούς  

• Μία επιφάνια δαπέδου από κόντρα πλακέ 
• Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα 

Οι τέσσερις ξύλινοί δοκοί διατομής περίπου 95X45mm και μήκους περίπου 570mm 
θα σχηματίζουν ένα τετράγωνο πλαίσιο όπου η σύνδεση των γωνιών θα γίνεται με 

τέσσερις μεταλλικούς συνδέσμους που θα στερεώνουν το πλαίσιο με κοχλίες Μ10 
ξυλόβιδες και παξιμάδια ασφαλείας. 

Πάνω στο πλαίσιο θα τοποθετείται ένα τετράγωνο κομμάτι αντι-ολισθηρό κόντρα 
πλακέ πάχους τουλάχιστον 21mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η 

στερέωση του στο πλαίσιο θα γίνεται με ξυλόβιδες. 
Η στερέωση της πλατφόρμας στου στύλους, κυκλικής διατομής περίπου Φ120mm, 

θα γίνεται με κοχλίες ξυλόβιδες και παξιμάδια ασφαλείας. 
Πατάρι τμήμα κύκλου: 
Το ημικυκλικό πατάρι (πλατφόρμα) θα αποτελείται από: 
• Μία επιφάνια δαπέδου από κόντρα πλακέ 
• Τρία ξύλινα υποστυλώματα 

Τα πατάρια θα έχουν τριγωνική κάτοψη µε µία καμπύλη πλευρά που θα 
προσανατολίζεται κάθε φορά προς το εξωτερικό του συνθέτου. Θα 

κατασκευάζονται από ημικυκλικό κομμάτι αντι-ολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 
τουλάχιστον 21mm, με διαμορφώσεις στις τρείς γωνίες. Θα στηρίζονται σε 

ξύλινους στύλους κυκλικής διατομής περίπου Φ120mm, από πρεσαριστή, 
εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, µέσω ειδικών µεταλλικών συνδέσμων, με εξάγωνες 

βίδες και παξιμάδια ασφαλείας, ώστε  να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αντοχή και 
σύσφιξη και η σύνδεση να μη λύνεται από μόνη της.  

Πύργος με σπιτάκι 
Θα αποτελείται από τρία πάνελ από κόντρα πλακέ πάχους 18mm, τα οποία θα 

συνδέονται υπό γωνία μεταξύ τους και θα σχηματίζουν τα τοιχώματα, ενώ θα 
φέρουν ειδικά διαμορφωμένα ανοίγματα και πρόσθετα πάνελ που θα δίνουν την 

εικόνα των παραθύρων με παντζούρια, από το ίδιο υλικό. 
Την κατασκευή θα συμπληρώνει μονόριχτη στέγη, υπό κλίση, η οποία θα 
κατασκευάζεται επίσης από κόντρα πλακέ.  

Η στέγη θα στηρίζεται (μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων, από ανοξείδωτο 
χάλυβα) πάνω στους στύλους του πύργου, οι οποίοι είναι κυκλικής διατομής 

περίπου Φ120mm, κατασκευασμένοι από πρεσαριστή, εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. 
Σκάλα ανόδου 
Θα αποτελείται από πλαϊνά - κουπαστές από πάνελ κόντρα πλακέ πάχους 18mm 
και σκαλοπάτια από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 21mm με 

καμπυλόμορφα άνω άκρα και με μεταλλικές βάσεις από γαλβανισμένο χάλυβα, για 
την πάκτωση της στο έδαφος.  

Τα σκαλοπάτια θα είναι ημικυκλικά και θα φέρουν ειδική αντιολισθητική επιφάνεια, 
προς αποφυγή ατυχημάτων. Η σκάλα στο κάτω άκρο της θα πακτώνεται στο 

έδαφος με μεταλλικές βάσεις από γαλβανισμένο χάλυβα. Στο άνω άκρο της θα 
συνδέεται στο πρώτο καμπυλοειδές πατάρι, στους δύο στύλους, κυκλικής διατομής 

περίπου Φ120mm από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, σε ύψος περίπου 600mm από 
το έδαφος, με κατάλληλους μεταλλικούς συνδέσμους, κοχλίες βίδες και παξιμάδια 

ασφαλείας. 
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Τσουλήθρα νηπίων 
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 
• Μία ενιαία μεταλλική ανοξείδωτη επιφάνεια. 
• Δύο πλευρικά τοιχώματα 
• Ένα προστατευτικό εξόδου 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει πλάτος περίπου 530mm. Το μήκος ολίσθησης 

θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης 
1200mm για πλατφόρμα σε ύψος περίπου 600mm) 

Η επιφάνεια της τσουλήθρας θα κατασκευάζεται ως ενιαίο τμήμα από ανοξείδωτη 
λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm. Η μεταλλική επιφάνεια της τσουλήθρας θα 

συνδέεται με βίδες στα δύο τοιχώματα της πλευρικής προστασίας σε όλο το μήκος 
της. Αυτά θα κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 

30mm. 
Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ κόντρα πλακέ 

θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15mm. Θα αποτελείται από δύο κομμάτια που θα 
τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος 

τους θα τοποθετείται, εγκάρσια στη ζώνη εισόδου, μπάρα κρατήματος 
κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον Ø33mm βαρέους τύπου, 

βαμμένη ηλεκτροστατικά. 
Τούνελ - σήραγγα 
Το τούνελ θα αποτελείται από: 

• Ένα πλαστικό αγωγό 
• Δύο επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης  

Το τούνελ διπλού τοιχώματος θα αποτελεί μία δραστηριότητα ολίσθησης. Ο 
αγωγός θα έχει λεία επιφάνεια εσωτερικά και θα φέρει επιφάνεια με πτυχώσεις 

εξωτερικά. Θα έχει μήκος περίπου 700mm και διατομή περίπου Ø600mm και θα 
εδράζεται στους δύο πύργους μέσω επιφανειών από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

πάχους τουλάχιστον 15mm μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων. Από τις 
επιφάνειες αυτές θα έχει αφαιρεθεί υλικό, μέσω μηχανισμού ακριβείας (CNC), ώστε 

να δημιουργηθούν οπές ίσης διατομής με τον αγωγό. Τέλος, τα υλικά θα παρέχουν 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού 

ηλεκτρισμού. Το τούνελ θα είναι μονοκόμματο και θα φέρει επίσης μονοκόμματο 
κάλυμμα προστασίας από το ίδιο υλικό, για την αποφυγή πτώσεων. Το εκάστοτε 

χρώμα θα είναι μη τοξικό, ομοιογενές καθ’ όλη τη διατομή και τη μάζα. 
Μεταλλικό κάγκελο με κινούμενα στοιχεία 
Τα κάθετα μεταλλικά κάγκελα θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο σωλήνα, 

διατομής περίπου Φ33mm, και θα φέρουν διακοσμητικά κινούμενα στοιχεία 
παιχνιδιού από τεμάχια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15mm. Τα 

μεταλλικά μέρη θα είναι κατάλληλα βαμμένα ή γαλβανισμένα εν θερμώ. 
Προστατευτικά Πάνελ 
Τα προστατευτικά πάνελ θα κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 
τουλάχιστον 18mm. Αυτά θα μπορούν να φέρουν διακοσμητικά ανοίγματα και 

χαράξεις. Για τη στερέωση τους θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα μεταλλικά 
τμήματα (γωνίες) και ξυλόβιδες. 

 
Διαδραστικά θεματικά πάνελ 
Τα διαδραστικά πάνελ θα κατασκευάζονται από διαφορετικού χρώματός τεμάχια 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15mm. Αυτά θα έχουν τη 

δυνατότητα να περιστρέφονται ή θα φέρουν κινητά στοιχεία που θα αντιστοιχούν 
σε θεματικές χαράξεις. Για τη στερέωση τους χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

μεταλλικά τμήματα γωνίες και ξυλόβιδες.  
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Συγκεκριμένα, το σύνθετο θα περιλαμβάνει, ένα ημικυκλικό κάγκελο με κάθετα 
στοιχεία, που θα αναπαριστά θαλάσσιο φυτικό διάκοσμο ή γρασίδι και ένα 

πλευρικό προστατευτικό από πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 
15 mm, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, με τρόπο που να σχηματίζουν ένα 
μεγάλο λουλούδι, του οποίου το άνθος θα φέρει διαδραστικό παιχνίδι «τροχός» το 

οποίο θα μπορεί να περιστρέφεται, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα για 
δημιουργικό παιχνίδι. 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

 
Τιμή (ανά τεμάχιο):  

ΕΥΡΩ: ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (8.500,00 €) 

 
 
ΑΤ-2  Σύνθετο πολυόργανο νηπίων 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 280 εκ  Πλάτος : 545 εκ  
Μήκος :320 εκ  Μήκος : 615 εκ  
Ύψος : 210 εκ  Ύψος πτώσης: 100 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 0,5+  
Πρόταση χρήσης: 12 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ανάβαση, ολίσθηση, μπουσούλισμα, παιχνίδι ρόλων 
Καταλληλότητα για ΑμΕΑ: Ναι  
 
Το σύνθετο αποτελείται από: 
• 1 πλατφόρμα 
• 1 σκέπαστρο 
• 1 σκάλα ανόδου 
• 1 τσουλήθρα 
• 1 τούνελ 
• 1 δραστηριότητα πάνελ παιχνιδιού, φιδάκι 
• 1 δραστηριότητα πάνελ παιχνιδιού ‘κιάλια’ 
• 1 δραστηριότητα ‘παράθυρα’ 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Η κατασκευή θα στηρίζεται σε λακαρισμένα γαλβανισμένα εν θερμώ δοκάρια 
διαστάσεων 70x70mm, δοκό λακαρισμένη και γαλβανισμένη εν θερμώ Ø125mm, 
και ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm. Στην κορυφή θα φέρουν καπάκια πολυαμιδίου. 
Πλατφόρμα: θα είναι κατασκευασμένη από πάχους 12,5mm συμπαγούς υλικού 
(HPL) με αντιολισθητική επιφάνεια. 
Σκέπαστρο: θα είναι κατασκευασμένο από πλάκα πολυαιθυλενίου πάχους 10mm 
Σκάλα ανόδου: Η σκάλα θα αποτελείται από 2 σκαλοπάτια κατασκευασμένα από 
αντιολισθητικό πάνελ HPL πάχους 12,5mm ενώ τα πλαϊνά της θα είναι 
κατασκευασμένα από πάνελ HPL πάχους 13mm. 
Τσουλήθρα: Η τσουλήθρα θα αποτελείται από τον ανοξείδωτο αύλακα πάχους 
2mm ενώ τα πλαϊνά της θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ HPL. 
Τούνελ: ραβδωτό τούνελ πολυαιθυλενίου. 
Δραστηριότητα πάνελ παιχνιδιού τιμόνι, φιδάκι: το πάνελ θα είναι 
κατασκευασμένο από λακαρισμένο πάνελ HPL πάχους 13mm και θα φέρει 
δραστηριότητες. 
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Εξαρτήματα συναρμογής: θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και 
θα προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 

υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (8.500,00 €) 

 
 
ΑΤ-3 Σύνθετο νηπίων με διπλή τσουλήθρα 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 295 εκ  Πλάτος : 585 εκ  
Μήκος : 355 εκ  Μήκος : 655 εκ  
Ύψος : 210 εκ  Ύψος πτώσης: 100 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 0,5+  
Πρόταση χρήσης: 19 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ανάβαση, ολίσθηση, παιχνίδι ρόλων 

 
Δραστηριότητες:  
• 2 πλατφόρμες +0,60m 
• 2 σκέπαστρα 
• 1 γέφυρα 
• 1 διπλή τσουλήθρα +0,60m 
• 1 ράμπα ανάβασης 
• 1 σκάλα ανάβασης 
• 1 πάνελ δραστηριοτήτων ‘πόρτα’ 
• 1 πάνελ δραστηριοτήτων ‘παράθυρο με γλάστρες’ 
• Προστατευτικά χρωματιστά πάνελ 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε κολώνες ραβδωτού λακαρισμένου 
γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα 
αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό (σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm). Στην 
κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.           
 
Πλατφόρμες: θα είναι κατασκευασμένες από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm 
Σκέπαστρα: θα είναι κατασκευασμένο από φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 10mm 
Γέφυρα ίσια: Το πάτωμα της γέφυρα θα είναι κατασκευασμένο από 
αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου ενώ τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι 
χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm. 
Διπλή τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη  από δύο αύλακες ανοξείδωτου 
χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά και 
τρία  χρωματιστά ή με όψη ξύλου πάνελ HPL πάχους 13mm. 
Ράμπα ανάβασης: Το πάτωμα της ράμπας θα είναι κατασκευασμένο από 
αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα φέρει  πλαϊνά προστατευτικά 
χρωματιστά ή με όψη ξύλου πάνελ HPL πάχους 13mm. Την κατασκευή της ράμπας 
θα συμπληρώνουν πατήματα από χρωματιστό HPL πάχους 13mm, ανοξείδωτες 
κουπαστές (σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm) και διακοσμητική είσοδος 
κατασκευασμένη επίσης από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm και 
διακοσμητικό πάνελ ‘φύλλο’ από χρωματιστό HPL πάχους 13mm. 
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Σκάλα ανάβασης: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό 
HPL πάχους 12,5mm. Τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ HPL 
πάχους 13mm.  
Πάνελ δραστηριοτήτων ‘πόρτα’: θα είναι κατασκευασμένο από HPL πάχους 
13mm. 
Πάνελ δραστηριοτήτων ‘παράθυρο με γλάστρες’: θα είναι κατασκευασμένο 
από HPL πάχους 13mm και πάνελ plexi glass  
Προστατευτικά πάνελ: πάνελ HPL πάχους 13mm. 
Η σύνδεση των ανοξείδωτων τμημάτων σκελετού θα γίνονται μέσω 
αντιβανδαλικών συνδέσμων πολυαμιδίου τύπου ‘φωλιά.’ 
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και 
προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 

υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (14.500,00 €) 
 

 

ΑΤ-4 Τσουλήθρα νηπίων τύπου Ι 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 140 εκ  Πλάτος : 435 εκ  
Μήκος : 185 εκ  Μήκος : 525 εκ  
Ύψος : 260 εκ  Ύψος πτώσης: 60 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1 +  
Πρόταση χρήσης: 7 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ανάβαση, ολίσθηση, θεματικό παιχνίδι 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από: 
1. Έναν τετράγωνο πύργο 
2. Ένα σύστημα τσουλήθρας 
3. Μία ξύλινη κλίμακα ανόδου με κουπαστές 
4. Μία τετράριχτη σκεπή 
5. Προστατευτικά – διαδραστικά πάνελ 
Το σύνθετο όργανο νηπίων θα αποτελείται έναν τετράγωνο πύργο με ένα σύστημα 
τσουλήθρας, μία ξύλινη κλίμακα ανόδου με κουπαστές, μια τετράριχτη θεματική 
στέγη και ένα προστατευτικά πάνελ.  
Η είσοδος στο σύνθετο όργανο θα πραγματοποιείται από την κλίμακα ανόδου με 
κουπαστές, η οποία θα οδηγεί στον πύργο με πατάρι σε ύψος περίπου 600 mm. 
Στα άνω άκρα των στύλων του πύργου, θα τοποθετείται τετράριχτη στέγη, με 
ενδεικτική μορφή «φυλλώματος». Απέναντι και αριστερά από την σκάλα θα 
βρίσκονται προστατευτικά πάνελ με διαδραστική δραστηριότητα θεματική μορφή- 
παιχνίδι τροχού «λουλούδι ή μέλισσα», στην εξωτερική τους πλευρά. Στα δεξιά θα 
υπάρχει η έξοδος στην τσουλήθρα.    
 
Τεχνική περιγραφή 
Πλατφόρμα Πύργου περίπου 770X770mm 
Η πλατφόρμα πύργου θα αποτελείται από: 
 



45 

 

• Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής περίπου 95Χ45mm και μήκους 580mm 
περίπου 
• Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 21mm 
• Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95mm περίπου 
Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής περίπου 95x45mm, θα ενώνονται μεταξύ τους 
μέσω μεταλλικών συνδέσμων, σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό 
το πλαίσιο θα εφαρμόζεται ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 
τουλάχιστον 21mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωσή του στο 
πλαίσιο θα γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα 
υποστυλώματα διατομής περίπου 95x95 mm με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια 
ασφαλείας. 
Τσουλήθρα σε ύψος περίπου 600mm  
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 
• Μία μεταλλική σκάφη  
• Δύο πλευρικά προστατευτικά  
• Ένα προστατευτικό εξόδου 
Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει πλάτος 530mm περίπου. Το μήκος ολίσθησης 
διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης περίπου 
1200mm για πλατφόρμα σε ύψος 600mm.) 
Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm και 
θα βιδώνεται στο θεματικό προστατευτικό το οποίο κατασκευάζεται από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 30 mm. Το προστατευτικό εξόδου θα είναι 
κατασκευασμένο από πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15mm. 
Θα αποτελείται από δύο κομμάτια που θα τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης 
εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος τους θα τοποθετείται μπάρα 
κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 1” βαρέους 
τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά. Αυτό θα οδηγεί καθιστό τον χρήστη στην 
επιφάνεια ολίσθησης σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας ΕΝ1176 
Ξύλινη κλίμακα ανόδου με κουπαστές 
Η ξύλινη κλίμακα ανόδου με κουπαστές θα αποτελείται από: 
• τέσσερις ξύλινες βαθμίδες, 
• 2 πλευρικά πάνελ  
Η κλίμακα θα εδράζεται στην πλατφόρμα του πύργου και στους στύλους του. Τα 
πλαϊνά της σκάλας θα αποτελούνται από ένα ενιαίο πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης 
πάχους τουλάχιστον 18mm, με εγχάρακτες υποδοχές για τα ξύλινα πατήματα 
διαστάσεων περίπου 500Χ150Χ45mm, το οποίο αποτελεί και τις κουπαστές της 
σκάλας. Το κομμάτι αυτό θα φέρει διακοσμητικά ανοίγματα και θα έχει 
στρογγυλεμένες ακμές προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού. 
Τετράριχτη στέγη 
Η στέγη θα αποτελείται από τέσσερα πάνελ, κατασκευασμένα  από πάνελ κόντρα 
πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15mm και θα έχουν δεχθεί κατάλληλη 
επεξεργασία με μηχανισμό ακριβείας (CNC), ώστε να φέρουν μορφή 
«φυλλώματος».  
Αυτά θα τοποθετούνται στα άνω άκρα των στύλων του πύργου, μέσω μεταλλικών 
βάσεων και κοχλιών, ενώ μεταξύ τους θα ενώνονται μέσω μεταλλικών συνδέσμων 
και κοχλιών. 
Προστατευτικό πάνελ: 
Τα φράγματα θα κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 
τουλάχιστον 18mm. Για τη στερέωση τους θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα 
μεταλλικά τμήματα (γωνίες) και ξυλόβιδες. 
Διαδραστικό θεματικό πάνελ: 
Το διαδραστικό διακοσμητικό πάνελ μορφής «λουλούδι με μέλισσα» θα 
κατασκευάζεται από διαφορετικού χρώματός τεμάχια κόντρα πλακέ θαλάσσης 
πάχους τουλάχιστον 15mm. Αυτό θα έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται και να 
αντιστοιχεί σε θεματικές χαράξεις με θέματα σχετικά με τις μέλισσες. Για τη 
στερέωση τους θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα μεταλλικά τμήματα (γωνίες) και 
ξυλόβιδες. 
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Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (3.000,00 €) 
 

 

ΑΤ-5 Τσουλήθρα νηπίων τύπου ΙΙ 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 60 εκ  Πλάτος : 355 εκ  
Μήκος : 250 εκ  Μήκος : 550 εκ  
Ύψος : 200 εκ  Ύψος πτώσης: 100 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 0,5 +  
Πρόταση χρήσης: 5 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ανάβαση, ολίσθηση, αναρρίχηση 
 
Το όργανο θα αποτελείται από: 
• 1 πλατφόρμα 
• 1 σκάλα ανόδου 
• 1 τσουλήθρα 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Η κατασκευή θα στηρίζεται σε ραβδωτή δοκό (ορθοστάτη) λακαρισμένη και 
γαλβανισμένη εν θερμώ Ø125mm, και σκελετό από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm 
πάχους 2mm. Η ένωση των ανοξείδωτων σωλήνων του σκελετού θα 
πραγματοποιείται μέσω αντιβανδαλικών συνδέσμων πολυαμιδίου τύπου ΄’φωλιά’ 
Πλατφόρμα: θα είναι κατασκευασμένη από πάχους 12,5mm συμπαγούς υλικού 
(HPL) με αντιολισθητική επιφάνεια. 
Σκάλα ανόδου: Η σκάλα θα αποτελείται από σκαλοπάτια κατασκευασμένα από 
αντιολισθητικό πάνελ HPL πάχους 12,5mm ενώ τα πλαϊνά της είναι 
κατασκευασμένα από πάνελ HPL πάχους 13mm. 
Τσουλήθρα: Η τσουλήθρα θα αποτελείται από τον ανοξείδωτο αύλακα πάχους 
2mm ενώ τα πλαϊνά της θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ HPL. 
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και θα 
προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (3.500,00 €) 
 
 
ΑΤ-6  Σύνθετο νηπίων -παιδιών με δυο τσουλήθρες 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 325 εκ  Πλάτος : 675 εκ  
Μήκος : 490 εκ  Μήκος : 840 εκ  
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Ύψος : 330 εκ  Ύψος πτώσης: 120 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1 +  
Πρόταση χρήσης: 5 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ανάβαση, ολίσθηση, αναρρίχηση 
Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από: 

 Ένα πύργο με μονόριχτη στέγη 

 Έναν ασκεπή πύργο 

 Ένα σύστημα τσουλήθρας για πλατφόρμα ύψους περίπου 900 mm από το 
έδαφος 

 Ένα σύστημα τσουλήθρας για πλατφόρμα ύψους περίπου 1.200 mm από το 
έδαφος 

 Μία ξύλινη κλίμακα ανόδου με κουπαστές 
 Μία καμπύλη αναρρίχηση 
 

Τεχνική περιγραφή 

Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από ένα πύργο με μονόριχτη στέγη, έναν 
ασκεπή πύργο, ένα σύστημα τσουλήθρας για πλατφόρμα ύψους περίπου 900mm 
από το έδαφος, ένα σύστημα τσουλήθρας για πλατφόρμα ύψους περίπου 
1.200mm από το έδαφος, μία ξύλινη κλίμακα ανόδου με κουπαστές και μία 
καμπύλη αναρρίχηση. Η πρόσβαση στο ένα επίπεδο θα γίνεται από σκάλα με 
κουπαστές που θα καταλήγει στον πρώτο πύργο με πλατφόρμα ύψους περίπου 
900mm από το έδαφος. Αυτός αριστερά θα φέρει φράγμα προστασίας και δεξιά 
σύστημα τσουλήθρας, ενώ ευθεία θα γίνεται μετάβαση στον υψηλότερο πύργο 
ύψους περίπου 1.200 mm από το έδαφος. Ο δεύτερος θα φέρει αριστερά καμπύλη 
αναρρίχηση και δεξιά φράγμα προστασίας. Τέλος, ευθεία θα τοποθετείται σύστημα 
τσουλήθρας και στα άνω άκρα των υποστυλωμάτων του θα τοποθετείται μονόριχτη 
θεματική σκέπαστρο. 

Πλατφόρμα Πύργων περίπου 1110X1110mm, ύψους περίπου 900mm και 
1200mm 
Η πλατφόρμα πύργου θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής περίπου 90Χ50mm και μήκους περίπου 
920mm 

 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου πάχους τουλάχιστον 
21mm 

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 90Χ90mm 
Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής περίπου 90Χ50mm θα ενώνονται μεταξύ τους 
μέσω μεταλλικών συνδέσμων, σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό 
το πλαίσιο θα εφαρμόζεται ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 
τουλάχιστον 21mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο 
πλαίσιο θα γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα 
υποστυλώματα διατομής περίπου 90x90mm με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια 
ασφαλείας. 
Μονόριχτο σκέπαστρο 
Η μονόριχτη στέγη θα τοποθετείται στον πύργο με πλατφόρμα ύψους περίπου 
1200mm και θα κατασκευάζεται από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm, με 
καμπυλωμένες γωνίες και πλευρές και θεματικά διακοσμητικά ανοίγματα. 
Τσουλήθρα 
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 
 Δύο πλευρικά προστατευτικά  
 Ένα προστατευτικό εξόδου 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος περίπου 530mm. Το μήκος 
ολίσθησης θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας (μήκος 
ολίσθησης περίπου 1700mm για πλατφόρμα σε ύψος περίπου 900mm και περίπου 
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2300mm για πλατφόρμα σε ύψος περίπου 1200mm) 
Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm και 
θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία θα κατασκευάζονται από HPL  
πάχους τουλάχιστον 18 mm. 
Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από πλάκα HPL πάχους 
τουλάχιστον 12mm. Θα αποτελείται από δύο κομμάτια που θα τοποθετούνται κατά 
μήκος της ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος τους θα 
τοποθετείται μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου 
τουλάχιστον 1” βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά.  
Σκάλα για πλατφόρμα περίπου 900 mm 
Η κουπαστή της σκάλας για πλατφόρμα η οποία θα οδηγεί στην πλατφόρμα (σε 
ύψος περίπου 900mm) του οργάνου θα αποτελείται από : 

 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων περίπου 
850X90X50mm. 

 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων περίπου 
1385Χ90Χ50mm. 

 2 ξύλινες επιφάνειες από HPL πάχους τουλάχιστον 18mm. 
Ανάμεσα στις 2 ξύλινες δοκούς διαστάσεων περίπου 1385X190Χ50mm θα 
τοποθετούνται 6 ξύλινα σκαλοπάτια διαστάσεων περίπου 640Χ150Χ50mm. Αυτά 
θα έχουν μεταξύ τους απόσταση περίπου 82 mm. 
Κυρτή αναρρίχηση με σχοινί  
Η κυρτή αναρρίχηση θα αποτελείται από ξύλινα πατήματα από εμποτισμένη ξυλεία 
Πεύκης και από κυρτές ξύλινες επιφάνειες ίδιου υλικού. Η δύο κυρτές επιφάνειες, 
διατομής περίπου 160x18mm και ακτίνας περίπου 1.200 mm θα τοποθετούνται σε 
απόσταση περίπου 630 mm μεταξύ τους. 
Επί αυτών θα τοποθετούνται τα ξύλινα πατήματα όμοιου μήκους με διατομή 
περίπου 90x150mm. Το συρματόσχοινο με επένδυση πολυπροπυλενίου (PP) θα 
αναρτάται από ξύλινη δοκό διατομής περίπου 90x50mm, η οποία θα βιδώνεται 
μέσω κοχλιών στους στύλους του πρώτου πύργου. Το κάτω μέρος της 
αναρρίχησης θα πακτώνεται στο έδαφος ενώ το άνω μέρος της θα συνδέεται με 
την πλατφόρμα του πύργου. 
Προστατευτικά φράγματα 
Τα φράγματα θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ από HPL πάχους τουλάχιστον 
15mm. Αυτά θα μπορούν να περιλαμβάνουν διακοσμητικά ανοίγματα και χαράξεις 
και θα στερεώνονται στα υποστυλώματα των πύργων με κατάλληλους μεταλλικούς 
συνδέσμους. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ (4.800,00 €) 
 
 
 
ΑΤ-7  Σύνθετο πολυόργανο με αναρριχήσεις 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 320 εκ  Πλάτος : 630 εκ  
Μήκος : 730 εκ  Μήκος : 1080 εκ  
Ύψος : 350 εκ  Ύψος πτώσης: 120 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 2+  
Πρόταση χρήσης: 20 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ανάβαση, ολίσθηση  
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Το όργανο θα αποτελείται από: 

 2 πατάρια-σπιτάκια  

 1 τούνελ - δίχτυ 
 1 τσουλήθρα 

 1 επικλινή ράμπα 
 1 δίχτυ αναρρίχησης 
 1 αντεστραμμένη σκάλα ανάβασης με δραστηριότητα 

 2 τοιχία με κλίση τύπου ραμποτέ 
Η κατασκευή θα στηρίζεται σε 8 κυρτές κολώνες  λακαρισμένου γαλβανισμένου 

ραβδωτού χάλυβα διατομής 95χ95mm και ο λοιπός σκελετός θα είναι 
κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Στην κορυφή 

των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.           

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Πατάρια – σπιτάκια: Το πρώτο σπιτάκι θα αποτελείται από 4 κυρτές κολώνες σε 
διάταξη Χ. Το πάτωμα θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 
12,5mm. Η κατασκευή θα φέρει ένα τοιχίο με κλίση τύπου ραμποτέ με πατήματα 
αναρρίχησης, ένα σκέπαστρο με κλίση τύπου ραμποτέ, δύο πάνελ HPL με 
δραστηριότητα ‘φιδάκι’, δύο χρωματιστά πάνελ HPL και χειρολαβές πολυαμιδίου. 
Το δεύτερο σπιτάκι θα αποτελείται από 4 κυρτές κολώνες σε διάταξη Χ. Το πάτωμα 
θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm. Η κατασκευή 
θα φέρει ένα ενιαίο τοιχίο με κλίση τύπου ραμποτέ, ένα πάνελ HPL με 
δραστηριότητα ‘φιδάκι’, ένα χρωματιστό πάνελ HPL και χειρολαβές πολυαμιδίου. 
Τούνελ – δίχτυ: το τούνελ θα αποτελείται από σχοινιά διαμέτρου 16mm και θα 
είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλινο καλώδιο που θα καλύπτεται από 
πολυεστέρα. Τα σχοινιά θα συνδέονται μεταξύ τους και θα συγκρατούνται στη 
θέση τους με σφαίρες πολυαμιδίου. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν ανοξείδωτες 
οριζόντιες σωλήνες συγκράτησης Ø40mm πάχους 2mm.  
Τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 
πάχους 2mm, με καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές της θα είναι 
κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ HPL 
Επικλινής ράμπα: θα είναι κατασκευασμένη από 2 τεμάχια HPL πάχους 13mm  
Δίχτυ αναρρίχησης: θα είναι κατασκευασμένο από σχοινιά διαμέτρου 16mm από 
γαλβανισμένο ατσάλινο καλώδιο που καλύπτεται από πολυεστέρα. Τα σχοινιά θα 
συνδέονται μεταξύ τους και θα συγκρατούνται στη θέση τους με σφαίρες 
πολυαμιδίου. 
Αντεστραμμένη σκάλα ανάβασης: η σκάλα θα στηρίζεται σε 2 υποστυλώματα 
από ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Τα σκαλοπάτια θα είναι 
κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και πλευρικά 
κατασκευασμένα από 2 τεμάχια HPL πάχους 13mm που θα φέρουν δραστηριότητα 
παιχνιδιού ‘φιδάκι’.  
Τοιχία με κλίση τύπου ραμποτέ: θα είναι κατασκευασμένα από πτερύγια από 
σύνθετο υλικό από ξύλο-πλαστικό (WPCs), το 95% των οποίων ανακυκλώνεται 
πλαστικό υλικό (HDPE) και μέταλλο-βιομηχανικό πριονίδι ξύλου. Θα είναι 
καλυμμένα με ένα λεπτό διακοσμητικό καφέ ξύλινο στρώμα, το οποίο θα καθιστά 
το υλικό ανθεκτικό και αδιάβροχο, και θα διασφαλίζει ότι τα χρώματα δεν θα 
αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. 
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και 
προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. Η σύνδεση των 
ανοξείδωτων τμημάτων του εξοπλισμού θα γίνεται με ειδικούς αντιβανδαλικούς 
συνδέσμους πολυαμιδίου (όχι συγκόλληση) ενώ όλοι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι θα 
είναι επίσης καλυμμένοι με προστατευτικά πολυαμιδίου. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
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υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ:ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (17.500,00 €) 
 
 
ΑΤ-8     Θεματική τσουλήθρα παίδων 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 155 εκ  Πλάτος : 470 εκ  
Μήκος : 325 εκ  Μήκος : 675 εκ  
Ύψος : 260 εκ  Ύψος πτώσης: 100 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 2+  
Πρόταση χρήσης: 10 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ανάβαση, ολίσθηση  
 
Δραστηριότητες:  
• 1 πατάρι 

• 1 τσουλήθρα +0,97m 
• 1 σκάλα ανόδου 
• 1 κυρτό τοιχίο αναρρίχησης 

• 1 δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’ 
• 1 θεματικό πάνελ δραστηριότητας ‘ρολόι’ 

• 1 τιμόνι 
• προστατευτικά χρωματιστά πάνελ  

 
Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε σκελετό κατασκευασμένο από γαλβανισμένους 

σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm.  
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Πατάρι & σκάλα ανόδου: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολησθητικό HPL 
πάχους 12,5mm.  
Τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 
πάχους 2mm, με καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές θα είναι 
κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ, από σύνθετο υλικό πάχους 13mm, 
φτιαγμένο κατά 70% από μαλακές ίνες ξύλου και κατά 30 % από θερμοστατική 
ρητίνη και δεν επηρεάζεται από τον ήλιο, τη βροχή ,την υγρασία κ.τ.λ. Οι 
χρωματιστές επιφάνειες θα έχουν επεξεργαστεί με προϊόντα βασισμένα σε 
χρωστική ακριλική πολυουρεθανική ρητίνη, ώστε να αντιστέκονται στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και τους βανδαλισμούς. 
 
Κυρτό τοιχίο αναρρίχησης: θα είναι φτιαγμένο από αντιολησθητικό HPL πάχους 
12,5mm και θα φέρει πιασίματα - πατήματα αναρρίχησης κατασκευασμένα από μη 
τοξικό χυτό πολυπροπυλένιο κατάλληλο ώστε να αντιστέκονται στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και τους βανδαλισμούς. 
Δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’: θα είναι κατασκευασμένη από μαλακά σφαιρίδια 
χυτού πολυβινυλοχλωρίδιου .  
Θεματικά πάνελ & πάνελ δραστηριότητας: θα είναι κατασκευασμένα από HPL 
πάχους 13mm. 
Προστατευτικά πάνελ: θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm  
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και 
προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
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υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ (5.800,00 €) 
 
 
ΑΤ-9   Θεματική τραμπάλα ελατηρίων 10 θέσεων 
ΘΕΜΑ: ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ “PICK UP” 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 135 εκ  Πλάτος : 500 εκ  
Μήκος : 230 εκ  Μήκος : 590 εκ  
Ύψος : 195 εκ  Ύψος πτώσης: 60 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 2+  
Πρόταση χρήσης: 10 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ανάβαση, ολίσθηση  
Η μονάδα ταλάντωσης θα αποτελείται από: 
• 1 πάτωμα 
• 3 ελατήρια 

• 3 βάσεις πάκτωσης 
• 2 διπλά καθιστικά 

• 2 μονά καθιστικά 
• 2 τιμόνια 
• 1 κατασκευή παρμπρίζ 

• 4 χειρολαβές 
• Θεματικά πάνελ που θα δίνουν τη μορφή ‘φορτηγό pick-up’ 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Πάτωμα: Το πάτωμα θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό γαλβανισμένο εν 
θερμώ χάλυβα και θα φέρει στο επάνω μέρος πάτωμα κατασκευασμένο από 

αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm. 
Ελατήρια: θα είναι κατασκευασμένα από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, 

αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 
στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns. Η ένωση 

των ελατηρίων τόσο με τις βάσεις πάκτωσης όσο και με το πάτωμα του οργάνου θα 
γίνεται μέσω ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής τύπου ‘φωλιά’, 

ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική 
ασφάλεια. 

Βάσεις πάκτωσης: γαλβανισμένες εν θερμώ 
Καθιστικά: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm. 
Τιμόνια: θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ HPL πάχους 13mm και θα φέρουν 

μηχανισμό περιστροφής. 
Κατασκευή παρμπρίζ: Θα αποτελείται από 2 τμήματα μορφοποιημένης 

ανοξείδωτης σωλήνας Ø40mm τα οποία θα ενώνονται με αντιβανδαλικό σύνδεσμο 
πολυαμιδίου τύπου ‘φωλιά’. 

Χειρολαβές: θα είναι κατασκευασμένες από σταθερό πολυαμιδικό πλαστικό  
Θεματικά πάνελ: θα δίνουν στην κατασκευή τη μορφή ‘φορτηγό pick-up’ και θα 

είναι κατασκευασμένα από χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm. 
Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα που θα προστατεύονται από 

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
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Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ (6.800,00 €) 
 
 
ΑΤ-10   Τραμπάλα ελατηρίων πολλαπλών θέσεων 
ΘΕΜΑ: Άμαξα 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 120 εκ  Πλάτος : 420 εκ  
Μήκος : 225 εκ  Μήκος : 425 εκ  
Ύψος : 160 εκ  Ύψος πτώσης: 90 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 3+  
Πρόταση χρήσης: 6 Άτομα  
Δραστηριότητές: Παρατηρητήριο, εύκολη ανάβαση, παιχνίδι ρόλων, 
ταλάντωση 
 
Αποτελείται από δύο ελατήρια με φιγούρες άλογα και μια τετράγωνη άμαξα με δύο 
ελατήρια. 
Μεταλλικό ελατήριο πιέσεως: Φ145. 
Το ελατήριο άμαξα θα περιέχει πλήθος θέσεων χρηστών και σε συνδυασμό με το 
μικρό ύψος πτώσης του το καθιστούν ιδανική λύση για παιδικούς σταθμούς 
τοποθετημένο σε χορτάρι ή μαλακό χώμα. 
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Ελατήριο Άλογο 
Η μεταλλική βάση πάκτωσης θα έχει ύψος 60 cm. Θα αποτελείται από μία 
χαλυβδοσωλήνα με πάχος 2mm συγκολλημένη με μία πλάκα πάχους 5 mm στο 
επάνω μέρος. Η πλάκα θα έχει ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10 για την συγκράτηση 
της βάσης με το μεταλλικό ελατήριο. 
Το μεταλλικό ελατήριο πιέσεως έχει σπείρες με πάχος 20 mm, μήκος 400 mm και 
εξωτερική διάμετρο 200mm. Στο κάτω μέρος θα συγκρατείται με πλάκα πάχους 5 
mm και βιδώνει στη βάση πάκτωσης. Στο επάνω μέρος συγκρατείται με πλάκα 
πάχους 5 mm στην οποία συγκρατείται το κυρίως όργανο. Στο επάνω και κάτω 
μέρος θα υπάρχουν ειδικοί πείροι πού θα ασφαλίζουν το ελατήριο και θα 
αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου. Τα ελατήρια θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε 
να αποτρέπουν τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό των 
δακτύλων των παιδιών-χρηστών. 
Το άλογο θα αποτελείται από ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από HPL με πάχος 18 
mm με γενικές διαστάσεις 830 Χ 620mm, τα οποία θα συναρμολογούνται μεταξύ 
τους με βίδες Μ 10. Στο επάνω και κάτω μέρος θα συναρμολογούνται χειρολαβές 
και αναβολείς για να συγκρατούνται με ασφάλεια τα παιδιά κατά την διάρκεια 
χρήσης τού οργάνου. Επιπλέον θα φέρει κάθισμα από το ίδιο υλικό κατάλληλων 
διαστάσεων και διατομής. Ολόκληρος ο φορέας θα στηρίζεται πάνω σε λάμα και θα 
βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης. 
Πλατφόρμα άμαξα 
Πρόκειται για μία ξύλινη επιφάνεια 120Χ120εκ. αποτελούμενη από σανίδες που θα 
αναπαριστά το πάτωμα της άμαξας, δύο επιφάνειες διαστάσεων 45Χ120εκ, 
κλειστές επίσης με σανίδες, που θα αναπαριστούν τα πλαϊνό της άμαξας και δύο 
αψιδωτές σωλήνες Φ42,5mm που θα ενώνουν τα πλαϊνά με το πάτωμα. Την 
κατασκευή θα συμπληρώνουν τέσσερις «ρόδες» Φ50εκ. κατασκευασμένες από HPL 
πάχους 12mm και ένα ξύλινο κάθισμα που θα ενώνει τα πλαϊνό και θα προσδίδει 
μεγαλύτερη ευστάθεια στην κατασκευή. Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε δύο 
ελατήρια. Η πλατφόρμα θα ενώνεται με τα δύο ελατήρια μορφής αλόγου μέσω 
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ξύλινου δοκαριού 9,5Χ9εκ και επιφάνειας 125Χ120εκ. από σημύδα 21mm που θα 
εφαρμόζει κάτω από τα καθίσματα του ελατηρίου. 
Φορέας με κάθισμα 
Ο φορέας θα αποτελείται από τρία (3) παραπέτα που θα φέρουν τη θεματική 
μορφή μικρής ‘ακρίδας’ και θα κατασκευάζονται από πανέλα HPL πάχους 13mm, οι 
εκτεθειμένες ακμές των οποίων θα είναι στρογγυλεμένες ώστε να αποφεύγονται 
πιθανά αιχμηρά και επικίνδυνα άκρα. Συγκεκριμένα τα δύο ακριανά παραπέτα 
(δεξιά και αριστερά του παιχνιδιού) θα αποτελούνται από δύο πανέλα HPL, ενώ ένα 
τρίτο πανέλο από HPL θα τοποθετείται κεντρικά στο μέσο της απόστασης των 
ακριανών παραπέτων, ώστε να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος για να το 
τοποθετήσει αριστερά και δεξιά τα άκρα του ο χρήστης. Το κάθε ένα από τα 
ακριανά παραπέτα που συμβολίζει τον κύριο κορμό και το πόδι της ακρίδας, θα 
αποτελείται αντίστοιχα από δύο (2) πανέλα HPL. Τα δύο πανέλα θα εφάπτονται 
μεταξύ τους με ειδικές βίδες. Τα παραπέτα θα έχουν απόσταση μεταξύ τους 
περίπου 310mm. Το τρίτο κεντρικό πανέλο HPL θα συμβολίζει το λαιμό και το 
κεφάλι της ακρίδας και θα φέρει ανάλογες χαράξεις. Τα ακριανά παραπέτα θα 
έχουν τρία (3) σημεία σύνδεσης μεταξύ τους μέσω σωλήνων Φ26mm, που θα 
λειτουργούν αντίστοιχα ως αναβολείς και προστατευτικό πλάτης. Τα ακριανά 
παραπέτα θα συνδέονται με το τρίτο πανέλο μέσω δύο (2) σωλήνων-αναβολέων. 
Οι χειρολαβές του παιχνιδιού θα τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία στο άνω 
μέρος του κεντρικού πανέλου. 
Κάθισμα 
Το κάθισμα κατάλληλων διαστάσεων και διατομής από HPL θα κουμπώνει στο 
εξάρτημα σύνδεσης που θα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 5mm με 
διπλό στραντάρισμα στις στενές πλευρές του. Το εξάρτημα σύνδεσης θα βιδώνεται 
στην πάνω πλάκα του ελατηρίου. 
 
Τα μεταλλικά ελατήρια πιέσεως θα έχουν σπείρες με πάχος 20 mm, μήκος 360 mm 
και εξωτερική διάμετρο 145mm. Στο κάτω μέρος θα συγκρατούνται με πλάκα 
πάχους 5 mm και θα βιδώνει στη βάση πάκτωσης. Στο επάνω μέρος θα 
συγκρατείται με πλάκα πάχους 5 mm στην οποία θα συγκρατείται το κυρίως 
όργανο. Στο επάνω και κάτω μέρος υπάρχουν ειδικοί πείροι πού θα ασφαλίζουν το 
ελατήριο και θα αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  (2.800,00 €) 
 
 
ΑΤ-11     Ατομική τραμπάλα ελατηρίου τύπου Ι 
ΘΕΜΑ: Πεταλούδα 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 40 εκ  Πλάτος : 240 εκ  
Μήκος : 80 εκ  Μήκος : 280 εκ  
Ύψος : 95 εκ  Ύψος πτώσης: 60 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1+  
Πρόταση χρήσης: 1 Άτομο  
Δραστηριότητές: Ταλάντωση  
Τεχνική περιγραφή 
Το ταλαντευόμενο (ελατηριωτή τραμπάλα) μιας θέσης θα αποτελείται από την 
θέση, το ελατήριο και την βάση θεμελίωσης. 
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Η θέση θα αποτελείται από δύο τμήματα HPL 12 mm. σε μορφή ζωάκι, τρεις 
σωλήνες αποστάτες, και μία επιφάνεια καθίσματος. 
Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου 200 mm. με σύρμα διαμέτρου 20 mm. με 
βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του 
ελατηρίου. 
Στην κάτω βάση θα στερεώνεται η βάση θεμελίωσης η οποία θα αποτελείται από 
μεταλλική πυραμίδα. 
Το όργανο θα είναι πιστοποιημένο κατά EN-1176 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ (800,00 €) 
 
 
ΑΤ-12     Ατομική τραμπάλα ελατηρίου τύπου ΙΙ 
ΘΕΜΑ: Γουρουνάκι 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 60 εκ  Πλάτος : 260 εκ  
Μήκος : 65 εκ  Μήκος : 265 εκ  
Ύψος : 80 εκ  Ύψος πτώσης: 60 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1+  
Πρόταση χρήσης: 1 Άτομο  
Δραστηριότητές: Ταλάντωση  
Τεχνική περιγραφή 
Το ταλαντευόμενο (ελατηριωτή τραμπάλα) μιας θέσης θα αποτελείται από την 
θέση, το ελατήριο και την βάση θεμελίωσης. 
Η θέση θα αποτελείται από δύο τμήματα HPL 12 mm. σε μορφή ζωάκι, τρεις 
σωλήνες αποστάτες, και μία επιφάνεια καθίσματος. 
Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου 200 mm. με σύρμα διαμέτρου 20 mm. με 
βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του 
ελατηρίου. 
Στην κάτω βάση θα στερεώνεται η βάση θεμελίωσης, η οποία θα αποτελείται από 
μεταλλική πυραμίδα. 
Το όργανο θα είναι πιστοποιημένο κατά EN-1176. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ (800,00 €) 
 
 
ΑΤ-13     Ατομική τραμπάλα ελατηρίου τύπου ΙΙΙ 
ΘΕΜΑ: Δράκος 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 45 εκ  Πλάτος : 245εκ  
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Μήκος : 75 εκ  Μήκος : 275 εκ  
Ύψος : 105 εκ  Ύψος πτώσης: 60 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1+  
Πρόταση χρήσης: 1 Άτομο  
Δραστηριότητές: Ταλάντωση  
Τεχνική περιγραφή 
Το ταλαντευόμενο (ελατηριωτή τραμπάλα) μιας θέσης αποτελείται από την θέση, 
το ελατήριο και την βάση θεμελίωσης. 
Η θέση θα αποτελείται από δύο πλαϊνά κόντρα πλακέ θαλάσσης 16 mm. ή HPL, σε 
μορφή ζωάκι, τρεις σωλήνες αποστάτες, και μία επιφάνεια καθίσματος. 
Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου 200 mm. με σύρμα διαμέτρου 20 mm. με 
βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του 
ελατηρίου. 
Στην κάτω βάση θα στερεώνεται η βάση θεμελίωσης η οποία θα αποτελείται από 
μεταλλική πυραμίδα. 
Το όργανο θα είναι πιστοποιημένο κατά EN-1176. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 

υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ (805,00 €) 
 
 
ΑΤ-14     Ατομική τραμπάλα ελατηρίου τύπου ΙV 
ΘΕΜΑ: Σαλιγκάρι 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 40 εκ  Πλάτος : 240 εκ  
Μήκος : 80 εκ  Μήκος : 355 εκ  
Ύψος : 100 εκ  Ύψος πτώσης: 60 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1+  
Πρόταση χρήσης: 1 Άτομο  
Δραστηριότητές: Ταλάντωση  
 
Η τραμπάλα θα αποτελείται από: 
• 1 βάση στερέωσης 
• 1 ελατήριο ταλάντωσης 
• 1 καθιστικό με πλάτη 
• 2 θεματικά προστατευτικά πλαϊνά πάνελ ‘σαλιγκάρι’ 
• 1 χειρολαβή  
• 1 ποδολαβή 
 
Βάση στερέωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ. 
Eλατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, 
αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 
στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns.  
Καθιστικό με πλάτη: Τόσο το καθιστικό, όσο και η πλάτη θα είναι 
κατασκευασμένα  από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm. Στο κάτω μέρος του 
καθιστικού θα υπάρχει μεταλλικός γαλβανισμένος εν θερμώ, υποστηρικτικός 
σκελετός 
Θεματικά προστατευτικά πλαϊνά πάνελ ‘σαλιγκάρι’: θα είναι κατασκευασμένα 
από HPL πάχους 13mm 
Χειρολαβές και οι ποδολαβές: θα είναι κατασκευασμένες από πολυαμιδικό 
πλαστικό 
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Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από 
πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
Η ένωση των ελατηρίων τόσο με τις βάσεις πάκτωσης όσο και με το σκελετό 
ταλάντωσης θα γίνεται μέσω ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής 
τύπου ‘φωλιά’, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
εξαιρετική ασφάλεια. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 

υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ (1.100,00 €) 
 
ΑΤ-15     Ατομική τραμπάλα ελατηρίου τύπου V 
ΘΕΜΑ: Μηχανάκι 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 50 εκ  Πλάτος : 250 εκ  
Μήκος : 90 εκ  Μήκος : 330 εκ  
Ύψος : 85 εκ  Ύψος πτώσης: 60 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 2+  
Πρόταση χρήσης: 1 Άτομο  
Δραστηριότητές: Ταλάντωση  
Η τραμπάλα θα αποτελείται από: 
• 1 βάση πάκτωσης 
• 1 ελατήριο ταλάντωσης 
• 1 καθιστικό 
• Διακοσμητικά χρωματιστά πάνελ 
• 1 μεταλλικό σκελετό 
• 2 ποδολαβές 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ. 
Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, 
αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 
στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns. 
Καθιστικό: Θα είναι κατασκευασμένο από συμπαγές υλικό πάχους 13 mm. (70% 
ινών μαλακού ξύλου και 30% θερμοσκληραινόμενης ρητίνης) για αντοχή στις 
καιρικές συνθήκες. 
Διακοσμητικά χρωματιστά πάνελ: Θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 
13mm. 
Μεταλλικός σκελετός: Στο μπροστινό τμήμα θα είναι κατασκευασμένος 
μεταλλικός σκελετός από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ποδολαβές: κατασκευασμένες από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδικό πλαστικό. 
 
Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα 
γίνεται μέσω ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να 
εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. 
 
Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα που θα προστατεύονται από 
πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
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υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ (1.100,00 €) 
 
 
ΑΤ-16  Ατομική τραμπάλα τύπου Ι 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 25 εκ  Πλάτος : 225 εκ  
Μήκος : 45 εκ  Μήκος : 330 εκ  
Ύψος : 60 εκ  Ύψος πτώσης: 35 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1 +  
Πρόταση χρήσης: 1 Άτομο  
Δραστηριότητές: Ταλάντωση  
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 Το σώμα της κατασκευής θα αποτελείται από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 
140x27mm. 
Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ κόντρα πλακέ 18 χιλιοστών από 

στρώματα σημύδας με επιφάνεια επικαλυμμένη με ταινία αντιολισθητικής 
φαινολικής ρητίνης. 

Η ταλάντωση του εξοπλισμού θα πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς γαλβανισμένου 
εν θερμώ μηχανικού συστήματος το οποίο στο εσωτερικό του θα φέρει κουζινέτο 
ταλάντωσης.  

Η κατασκευή θα φέρει χειρολαβές και ποδολαβές από ισχυρό χυτό πολυαμίδιο. 
Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα που θα προστατεύονται από 

πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ (700,00 €) 
 
 
ΑΤ-17 Ατομική τραμπάλα τύπου ΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 25 εκ  Πλάτος : 225 εκ  
Μήκος : 55 εκ  Μήκος : 330 εκ  
Ύψος : 65 εκ  Ύψος πτώσης: 35 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1 +  
Πρόταση χρήσης: 15 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ταλάντωση  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   
 
Το σώμα της κατασκευής θα αποτελείται από σανίδες επεξεργασμένης πεύκης 
140x27mm και θα φέρει θεματικό πάνελ ‘παπάκι’ κατασκευασμένο από πάνελ HPL. 
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Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ κόντρα πλακέ 18 χιλιοστών από 
στρώματα σημύδας με επιφάνεια επικαλυμμένη με ταινία αντιολισθητικής 
φαινολικής ρητίνης. 
Η ταλάντωση του εξοπλισμού θα πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς γαλβανισμένου 
εν θερμώ μηχανικού συστήματος το οποίο στο εσωτερικό του θα φέρει κουζινέτο 
ταλάντωσης.  
Η κατασκευή θα φέρει χειρολαβές και ποδολαβές από ισχυρό χυτό πολυαμίδιο. 
Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα που θα προστατεύονται από 
πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 

υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ (700,00 €) 
 

 
ΑΤ-18 Θεματικό διαδραστικό παιχνίδι παιδιών -ΑΜΕΑ 
Θέμα: Αυτοκίνητο 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 90 εκ  Πλάτος : 390 εκ  
Μήκος : 175 εκ  Μήκος : 465 εκ  
Ύψος : 75 εκ  Ύψος πτώσης: 50 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 2 +  
Πρόταση χρήσης: 3 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ταλάντωση  
Καταλληλόλητα για ΑΜΕΑ: Ναι 
 
Το παιχνίδι θα αποτελείται από: 

• θεματικά χρωματιστά πάνελ σε σχήμα ‘αυτοκίνητο’ 
• 1 πάνελ ‘καπό αυτοκινήτου’ 
• 1 πάτωμα 

• 1 καθιστικό 
• 2 τιμόνια 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Θεματικά χρωματιστά πάνελ: Θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ HPL πάχους 
13mm 

Πάνελ ‘καπό αυτοκινήτου’: κατασκευασμένο από διάτρητο φύλλο αλουμινίου 
πάχους 3mm βαμμένο με πολυεστερική βαφή. 

Πάτωμα: κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm 
Καθιστικό: κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm 

Τιμόνια: Θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ HPL πάχους 13mm. 
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και 

προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 

υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
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διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (3.000,00 €) 
 
 
 

ΑΤ- 19 Τετραθέσια κούνια νηπίων – παιδιών ξύλινη με οριζόντια μεταλλική 
δοκό 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 180 εκ  Πλάτος : 600 εκ  
Μήκος : 555 εκ  Μήκος : 700 εκ  
Ύψος : 220 εκ  Ύψος πτώσης: 120 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1 +  
Πρόταση χρήσης: 4 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ταλάντωση  
 
Θα αποτελείται από μία μεταλλική οριζόντια δοκό, έξι ξύλινες κολώνες (ποδαρικά), 
δύο καθίσματα παίδων και δύο καθίσματα νηπίων. 
 
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Σκελετός από Μικτή κούνια 4 θέσεων: 
Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm πάχους 3mm μήκους 
544εκ.. Τα τέσσερα  υποστυλώματα θα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 

x 90 mm και μήκους 2300mm και θα στερεώνονται με βίδες σε ειδικά 
διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος. Τα καθίσματα θα 

αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση θα υλοποιηθεί με ειδική διάταξη 
που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το 

ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρωθεί με πείρο. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν 
αλυσίδες (DIN 766).  

Καθίσματα κούνιας Παίδων: 
Τα καθίσματα της κούνιας θα είναι μεγάλης αντοχής. Τα καθίσματα 

θακατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνής προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ΕΝ 1176 θα είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα 

κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου η αντίστοιχου υλικού για 
να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, θα είναι αναρτημένη σε γαλβανισμένες 

αλυσίδες DIN 766 πάχους 6mm. 
Καθίσματα Νηπίων: 
Τα καθίσματα της κούνιας θα είναι μεγάλης αντοχής. Τα καθίσματα θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνής προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ΕΝ 1176 -1-2. , θα είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα 

κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου η αντίστοιχου υλικό για να 
εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, θα είναι αναρτημένη σε γαλβανισμένες αλυσίδες 

DIN 766 πάχους 6mm. Επιπλέον τα καθίσματα νηπίων θα έχουν τη μορφή 
¨λίκνου¨ όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά με 

πλευρικά τοιχώματα. Θα έχουν εργονομική σχεδίαση, με μαλακές επιφάνειες 
ανάμεσα στα πόδια και γύρω από την μέση για αποφυγή τυχόν τραυματισμών. 

 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 

υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
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διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ (2.400,00 €) 
 
 
ΑΤ-20  Τετραθέσια κούνια παίδων ξύλινη με οριζόντια μεταλλική δοκό 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 150 εκ  Πλάτος : 580 εκ  
Μήκος : 580 εκ  Μήκος : 700 εκ  
Ύψος : 240 εκ  Ύψος πτώσης: 130 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1 +  
Πρόταση χρήσης: 4 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ταλάντωση  
 
Το όργανο θα αποτελείται από: 
• Δύο (2) οριζόντιες μεταλλικές σωλήνες. 
• Έξι (6) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ». 
• Τέσσερα (4) καθίσματα παίδων, αναρτημένα με αλυσίδες. 
 
Τεχνική περιγραφή 
Η κούνια τεσσάρων θέσεων παίδων, θα αποτελείται από δύο οριζόντιες μεταλλικές 
σωλήνες διατομής τουλάχιστον Φ76mm, οι οποίες θα καταλήγουν σε μεταλλικά 
κομβοελάσματα πάχους τουλάχιστον 4mm και συγκολλούνται σε αυτά. Η στήριξη 
των οριζοντίων δοκών θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα 
ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm. 
Η σύνδεση, των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων με τα κεκλιμένα ξύλινα 
υποστυλώματα, θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα 
ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα 
έχει κρίκους διατομής τουλάχιστον 6mm, εν θερμώ γαλβανισμένους, που θα 
αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 
Σε κάθε οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις 
αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. 
Τα καθίσματα των παίδων θα είναι κανονικά και θα κατασκευάζονται από 
ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 

υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (2.600,00 €) 
 
 
 
ΑΤ-21  Τριθέσια κούνια παιδιών - νηπίων ξύλινη με μεταλλική δοκό 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος : 150 εκ  Πλάτος : 475 εκ  
Μήκος : 475 εκ  Μήκος : 700 εκ  
Ύψος : 240 εκ  Ύψος πτώσης: 130 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1 +  
Πρόταση χρήσης: 3 Άτομα  
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Δραστηριότητές: Ταλάντωση  
Το όργανο θα αποτελείται από: 
• Δύο (2) οριζόντιους μεταλλικούς σωλήνες 
• Έξι (6) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ». 

• Δύο (2) καθίσματα παιδιών 
• Ένα (1) κάθισμα νηπίων 

 
Η κούνια τριών θέσεων με δύο θέσεις παίδων και μία νηπίων με μεταλλική δοκό θα 
αποτελείται από δύο οριζόντιους σωλήνες διατομής περίπου Φ76mm οι οποίες θα 

καταλήγουν σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους τουλάχιστον 4mm και θα 
συγκολλούνται σε αυτά. Η στήριξη του ενιαίου δοκού θα γίνεται εκατέρωθεν με 

τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95 mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια 

ασφαλείας. Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και 
αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής τουλάχιστον 6mm., εν θερμώ 

γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 
Στη μεγάλη οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις 

αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176, ενώ στη μικρή δύο. 
Τα καθίσματα νηπίων θα είναι κλειστά, θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό 

με ενίσχυση αλουμινίου. Τα καθίσματα παίδων θα κατασκευάζονται από 
ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. 

 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ (2.200,00 €) 
 
 
ΑΤ-22  Τριθέσια κούνια νηπίων-ΑμΕΑ ξύλινη 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος: 150 εκ  Πλάτος: 475 εκ  
Μήκος: 475 εκ  Μήκος: 700 εκ  
Ύψος: 240 εκ  Ύψος πτώσης: 130 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1 +  
Πρόταση χρήσης: 3 Άτομα  
Δραστηριότητές: Αιώρηση  
Καταλληλότητα για ΑμΕΑ: Ναι  
 
Το όργανο θα αποτελείται από: 
• Δύο (2) οριζόντιες ξύλινες δοκούς. 
• Έξι (6) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα ανά δύο,  σε σχήμα «Λ». 
• Δύο (2) καθίσματα νηπίων, κλειστά 
• Ένα κάθισμα ΑΜΕΑ 
 
Τεχνική περιγραφή 
Η κούνια τριών θέσεων, με δύο θέσεις νηπίων και μία θέσης ΑΜΕΑ, θα έχει γενικές 
διαστάσεις 4.750Χ1.520 mm. και ύψος 2.400 mm.. Θα αποτελείται από δύο 
οριζόντιες ξύλινες δοκούς, διατομής 95Χ120 χιλ., οι οποίες θα καταλήγουν σε 
μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους 4 mm.. Η στήριξη των οριζοντίων δοκών θα 
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επιτυγχάνεται εκατέρωθεν, με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα 
διατομής 95Χ95 mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια 
ασφαλείας. Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και 
αλυσίδες.  
ΟΙ αλυσίδες α έχουν κρίκους διατομής 6 mm., εν θερμώ γαλβανισμένους, που 
αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 
Στη μία οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται δύο κουζινέτα (μικρή δοκός), και στην 
άλλη οριζόντια δοκό, τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των 
προτύπων ΕΝ 1176. 
Τα καθίσματα των νηπίων θα είναι κλειστά, και κατασκευάζονται από ελαστομερές 
υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. Θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα 
Β του ΕΝ 1176. 
Το κάθισμα AMEA, θα έχει μορφή αρκουδάκι, κατασκευασμένο από περιστροφικά 
χυτευμένο πολυαιθυλένιο. Θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα Β 
του ΕΝ 1176. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 

υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ:ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ (2.700,00 €) 
 
 
ΑΤ-23 Διθέσια κούνια νηπίων/ΑΜΕΑ ξύλινη με μεταλλική δοκό 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος: 150 εκ  Πλάτος: 325 εκ  
Μήκος: 325 εκ  Μήκος: 700 εκ  
Ύψος: 240 εκ  Ύψος πτώσης: 130 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 1 +  
Πρόταση χρήσης: 2 Άτομα  
Δραστηριότητές: Αιώρηση  
Καταλληλότητα για ΑμΕΑ: Ναι  
Το όργανο θα αποτελείται από: 
• Ένα (1) οριζόντιο μεταλλικό σωλήνα 
• Τέσσερα (4) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα σε σχήμα «Λ». 

• Δύο (2) καθίσματα, ένα (1) νηπίων κλειστό, και ένα (1) κάθισμα ΑΜΕΑ 
Τεχνική περιγραφή 
Η κούνια δύο θέσεων νηπίων-ΑΜΕΑ θα αποτελείται από έναν οριζόντιο σωλήνα 
διατομής περίπου Φ76mm το οποίο θα καταλήγει σε μεταλλικά κομβοελάσματα 

πάχους τουλάχιστον 4mm και θα συγκολλούνται σε αυτά. Η στήριξη του ενιαίου 
δοκού θα γίνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα 

διατομής περίπου 95Χ95 mm. Η στήριξη της ενιαίας δοκού θα επιτυγχάνεται 
εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 χιλ. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια 
ασφαλείας. Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και 

αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής 6 χιλ., εν θερμώ γαλβανισμένους, 
που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις 
αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. 
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Τα καθίσματα των νηπίων θα είναι κλειστά, και κατασκευάζονται από ελαστομερές 
υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. Θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα 

Β του ΕΝ 1176. 
Το κάθισμα AMEA, έχει μορφή αρκουδάκι, θα είναι κατασκευασμένο από 
περιστροφικά χυτευμένο πολυαιθυλένιο. Θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το 

παράρτημα Β του ΕΝ 1176. 
 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ (1.400,00 €) 
 
 
ΑΤ-24  Διθέσια κούνια παιδιών ξύλινη με οριζόντια μεταλλική δοκό 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος: 150 εκ  Πλάτος: 325 εκ  
Μήκος: 325 εκ  Μήκος: 700 εκ  
Ύψος: 240 εκ  Ύψος πτώσης: 130 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 3 +  
Πρόταση χρήσης: 2 Άτομα  
Δραστηριότητές: Αιώρηση  
 
Το όργανο θα αποτελείται από: 
 

 Μια οριζόντια δοκό από μεταλλικό σωλήνα Φ76 mm. 
 Τέσσερα (4) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα σε σχήμα «Λ». 
 Δύο (2) καθίσματα, παίδων. 
 

Περιγραφή 
 
Η κούνια δύο θέσεων παίδων με μεταλλική δοκό, θα αποτελείται από έναν 
οριζόντιο σωλήνα από γαλβανισμένο εν θερμό χάλυβα, διατομής Φ76 mm., ο 

οποίος θα καταλήγει σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους 4 mm., στα οποία θα 
συγκολλάται. Η στήριξη της ενιαίας δοκού θα γίνεται εκατέρωθεν, σε τύπου «Λ» 

κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα 95Χ95 mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια 

ασφαλείας. Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και 
αλυσίδες.  

Οι αλυσίδες θα έχουν κρίκους διατομής 6 mm, εν θερμώ γαλβανισμένους, που 
αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις 
αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. 

Τα καθίσματα παίδων θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση 
αλουμινίου. Θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 



64 

 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ (1.200,00 €) 
ΑΤ-25 Κούνια-φωλιά ξύλινη με οριζόντια μεταλλική δοκό 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος: 180 εκ  Πλάτος: 300 εκ  
Μήκος: 285 εκ  Μήκος: 700 εκ  
Ύψος: 220 εκ  Ύψος πτώσης: 120 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 3 +  
Πρόταση χρήσης: 4 Άτομα  
Δραστηριότητές: Αιώρηση  
Καταλληλόλητα για ΑΜΕΑ: Ναι   
 
Θα αποτελείται από μία μεταλλική οριζόντια δοκό, τέσσερις ξύλινες κολώνες 
(ποδαρικά) και μια κούνια φωλιά με διάμετρο 120cm. 

Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm πάχους 3mm. Τα 
τέσσερα υποστυλώματα θα κατασκευάζονται από δικολητές δοκούς διατομής 95 x 

90 mm και μήκους 2300mm και θα στερεώνονται με βίδες σε ειδικά 
διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος. Η κούνια φωλιά θα 

αναρτάται από τον οριζόντιο άξονα Η ανάρτηση θα υλοποιηθεί με ειδική διάταξη 
που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το 

ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρωθεί με πείρο. Από την ειδική διάταξη θα 
ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766). 

Η κούνια – κάθισμα φωλιά θα έχει διάμετρο 120cm. Ο σκελετός της θα 
κατασκευάζεται από μία κυκλική σωλήνα επενδεδυμένη με πολύκλωνο 
συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου σχοινιά. Στο εσωτερικό 

υπάρχει ειδική διάταξη δίχτυ από πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες 
πολυπροπυλενίου. Θα είναι μεγάλης αντοχής, θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τις 

διεθνής προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176 Θα είναι αναρτημένη 
σε γαλβανισμένες αλυσίδες πάχους 6mm και θα επιτρέπει το κάθισμα παιδιών 

περισσοτέρων του ενός. 
 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (2.600,00 €) 
 
 
ΑΤ-26 Μύλος με διπλό καθιστικό 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος: 120 εκ  Διάμετρος: 530 εκ  
Μήκος: 120 εκ  Ύψος πτώσης: 100 εκ 
Ύψος: 90 εκ   
Ηλικιακή ομάδα: 2 +  
Πρόταση χρήσης: 4 Άτομα  
Δραστηριότητές: Περιστροφή  
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Ο μύλος θα αποτελείται από: 
 1 βάση πάκτωσης 
 1 μηχανισμό περιστροφής 
 1 πλατφόρμα 
 2 καθιστικά  
 2 σκελετούς στήριξης καθιστικού και πλάτης. 

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ. 
Πλατφόρμα: θα είναι κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm 
Καθιστικά: θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm σε σχήμα ανοιχτού 
U. 
Σκελετοί στήριξης καθιστικών και πλάτης: θα είναι κατασκευασμένοι από 
σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm. 
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και 
προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (2.500,00 €) 
 
ΑΤ-27 Τραμπάλα καμπύλη μεταλλική 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πλάτος: 70 εκ  Πλάτος: 370 εκ  
Μήκος: 240 εκ  Μήκος: 540 εκ  
Ύψος: 165 εκ  Ύψος πτώσης: 100 εκ 
Ηλικιακή ομάδα: 4+  
Πρόταση χρήσης: 4 Άτομα  
Δραστηριότητές: Ταλάντωση  
 
Η κατασκευή θα αποτελείται από: 
• 1 σκελετό ταλάντωσης 
• 2 δοκούς στήριξης 
• 2 ελατήρια 

• 2 πατήματα 
Ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλος για ταλάντωση των παιδιών σε όρθια θέση. 

Σκελετός: θα είναι κατασκευασμένος σωλήνες εξ’ ολοκλήρου από λακαρισμένο 
ατσάλι Ø60mm ειδικά διαμορφωμένο με κουρμπαριστή μορφή. 

Δοκοί στήριξης:  θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένους εν θερμώ 
κολώνες Ø110mm 

Πατήματα: θα είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδικό 
πλαστικό 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και 
προστατεύονται από πολυαμιδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ελατήρια: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, 
αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 

στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns. 
Η ένωση των ελατηρίων τόσο με τις βάσεις πάκτωσης όσο και με το σκελετό 

ταλάντωσης θα γίνεται μέσω ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής,  
ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική 
ασφάλεια. 
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Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ (3.800,00 €) 
 
ΑΤ-28   Καθιστικό εξωτερικού χώρου 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Πλάτος : 60 εκ  
Μήκος : 190 εκ  
Ύψος : 80 εκ  
 
Το παγκάκι θα αποτελείται από: 

 Δύο (2) μεταλλικές βάσεις  

 Πέντε (5) ξύλινες δοκούς για κάθισμα 
 Τρεις (3) ξύλινες δοκούς για την πλάτη  

 
Η θέση καθίσματος κατασκευάζεται από 5 ξύλινες δοκούς διατομής 

50Χ50Χ1900mm και η πλάτη από 3 ξύλινες δοκούς ίδιας διατομής.  
Οι μεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από χάλυβα και αποτελούνται από την 

πλάκα πάκτωσης διατομής 120Χ500Χ4mm, και ένα μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 
120Χ60Χ3mm L=360mm, πάνω στον οποίο εδράζεται η λάμα συγκράτησης του 

καθίσματος και της πλάτης, διατομής 100Χ910Χ8mm.  
 
Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασμένη με κλίση 30ο, έτσι ώστε να 

προσφέρεται μεγαλύτερη ανάπαυση. Για μεγαλύτερη αντοχή της κατασκευής, οι 
βάσεις ενισχύονται για κάθετη φόρτιση με μεταλλική λάμα διατομής 25Χ5mm. Οι 

μεταλλικές βάσεις αγκυρώνονται στη θεμελίωση. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (265,00 €) 
 
ΑΤ-29 Ξύλινος κάδος απορριμμάτων 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Διάμετρος : 35 εκ  
Ύψος : 90 εκ  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το καλαθάκι θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που θα φέρει εξωτερικά ξύλινη 

επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο σκελετός θα  κατασκευάζεται από δύο 
μεταλλικές λάμες πάχους 3mm και διαστάσεων 950x40mm διαμορφωμένες σε 

κυκλικό σχήμα διαμέτρου 300mm και τοποθετημένες παράλληλα καθ' ύψος. Οι 
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δύο δακτύλιοι θα ενώνονται μεταξύ τους με τρεις κατακόρυφες μεταλλικές λάμες 
με συγκόλληση. Ο μεταλλικός σκελετός θα επενδύεται με ξύλα διατομής 45x30mm 

και μήκους 520mm. 
 
Ο μεταλλικός κάδος θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζμένη λαμαρίνα πάχους 

0,80mm, θα έχει διάμετρο Φ300mm και ύψος 465mm. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 

εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ (200,00 €) 
 
ΑΤ-30 Μεταλλική βρύση παιδικής χαράς 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Πλάτος : 30 εκ  
Μήκος : 70 εκ  
Ύψος : 130 εκ  
 
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό μεταλλικό κορμό, δύο σκάφες για 

την αποστράγγιση των υδάτων των βρυσών και την θυρίδα πρόσβασης στους 
εσωτερικούς μηχανισμούς. 

 
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Ο κεντρικός κορμός διαστάσεων 200Χ100Χ1305mm, θα φέρει στο κάτω τμήμα 
του, βάση από μεταλλικό χαλυβδοέλασμα St 37-2, διαστάσεων 300Χ200Χ4mm με 

τέσσερεις (4) τρύπες Φ13mm για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας ή 
πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό. Ο 

κορμός θα κατασκευάζεται από στραντζαρισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm. 
Στον κεντρικό κορμό θα υπάρχουν οπές για την στερέωση των βρυσών καθώς και 
επιμέρους οπές για την στερέωση των σκαφών. Οι σκάφες διαστάσεων 

300Χ185mm θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα και θα 
φέρουν χαραγμένες επιφάνειες οι οποίες θα αποσκοπούν, στην αποστράγγιση των 

υγρών και τον γρήγορο καθαρισμό της επιφάνειας. 
 

H βρύση θα είναι ανοξείδωτη και θα ενεργοποιείται με την πίεση οριζοντίως 
τοποθετημένου εμβόλου  με στοιχείο κυκλικά διογκούμενης επιφάνειας. Η είσοδος 

του νερού θα γίνεται μέσω τριστωματικού πλαστικού σωλήνα με ενίσχυση 
υαλονημάτων από πολυπροπυλένιο ειδικής κρυσταλλικότητας που εξασφαλίζει 

αυξημένη αντοχή. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 

υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (450,00 €) 
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ΑΤ-31 Πινακίδα με τα στοιχεία της παιδικής χαράς 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Μήκος: 80 cm 
Πλάτος: 60 cm 
Πάχος: 2,5 mm 
Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και θα είναι καλυμμένη με ανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι (τύπου 
3ΜTM Engineer Grade).  
Κάθε πινακίδα θα στηρίζεται σε δύο (2) σωληνωτούς μεταλλικούς ιστούς διαμέτρου 
2’’. 
Στην πινακίδα θα αναγράφονται οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες 
κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόμενα του 
άρθρου 5 παρ. 3 της υπ’ αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/2009), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β΄2029) Υπ. 
απόφασης, όπως ισχύει σήμερα που αφορά στις παιδικές χαρές. 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και η πλήρης και ορθή 
τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμης προς χρήση. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 

υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 
διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  
 
Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ (150,00 €) 
 
 
Β) ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Πλακίδια ασφαλείας 
 
Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση του κατασκευαστή του προϊόντος κατά ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 (ή μεταγενέστερο), ή άλλα 
ισοδύναμα πρότυπα, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, 
Τα πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να συνοδεύονται: 

 Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, 
σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται  τουλάχιστον στην κατηγορία 
Ε_fl και 

 Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα 
πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την 
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς 
Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο 
κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει, από διαπιστευμένο 
εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 
 
ΑΤ-32  Πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 500x500x40 mm  
Τεχνική περιγραφή 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού 
ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών 
διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει βάρος 25 kg/m2 περίπου. 
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 
υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο 
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EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω 
ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν 
εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να 
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 
πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 
απορροή των υδάτων. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους 
πτώσης (1300mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-
3:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 
Το δάπεδο θα τοποθετηθεί επάνω σε υποβάσεις από σκυρόδεμα στα σημεία που θα 
υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, η υπόβαση σκυροδέματος, θα είναι 
πάχους 100 – 120 mm περίπου, με μονό πλέγμα (Τα 151), στο μέσον ή άνω μέρος 
της υπόβασης, χυτού επί τόπου, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η απορροή των 
ομβρίων υδάτων, με κλίση 2%. Θα είναι κατασκευασμένη σε τέτοιο βάθος, ώστε 
μετά την εγκατάσταση του ελαστικού δαπέδου, να μην προκύπτει υψομετρική 
διαφορά μεταξύ δαπέδου ασφαλείας και φυσικού εδάφους. Για το λόγο αυτό, η 
εργασία εκσκαφής για την εγκατάσταση του δαπέδου ασφαλείας θα είναι 
συνολικού βάθους 140mm.  
 
Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν 
και θα είναι εμφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου, μετά την εφαρμογή του.  
Σε ότι αφορά το σκυρόδεμα, περιλαμβάνονται η Παραγωγή ή προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση 
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου. Το σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεί για την πάκτωση των οργάνων παιδικής 
χαράς, την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας και του αστικού εξοπλισμού στο 
έδαφος. 
 
Η εργασία επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου 
χαλύβδινου οπλισμού.  
 
Συγκεκριμένα: 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, 
μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και 
διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. 
Επιπλέον περιλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση των καλουπιών 
(ξυλοτύπου) για την υποδοχή και συμπύκνωση του σκυροδέματος. Συγκεκριμένα: 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου ξυλείας κατάλληλης για ξυλότυπο 
συνήθων χυτών μικροκατασκευών, διατομής 10 εκ., διαμόρφωση σύμφωνα με την 
μελέτη, προσέγγιση στην θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η χυτή 
μικροκατασκευή με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 
σχέδια. 
 
Επάνω στην υπόβαση θα εγκατασταθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, στις θέσεις 
που θα υποδείξει η Υπηρεσία και εν συνεχεία θα γίνει η διάστρωση με ελαστικό 
δάπεδο ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. Η 
εφαρμογή των δαπέδων ασφαλείας γίνεται με ειδικούς πύρους, που συνδέουν τα 
επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με ειδική κόλλα 
και με κατανάλωση περίπου 0,5 kg/m2. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών για την περιγραφείσα 
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εδώ εφαρμογή, έτοιμη προς χρήση. Αν ο νέος εξοπλισμός τοποθετείται σε θέση 
υφιστάμενου, στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, μεταφορά και 

διάθεση του παλαιού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας.  
Τιμή (ανά m2):  
ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  (64,06 €) 
 
 
Γ) ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΑΤ-33   Φωτιστικά σώματα φωτοβολταικά με ιστό  
Το Φωτοβολταϊκό φωτιστικό θα είναι τελευταίας εξελιγμένης γενιάς με αυξημένη 

απόδοση και προηγμένη τεχνολογία. Θα διαθέτει ανεξάρτητο ηλιακό πάνελ, το 
οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη να αυξήσει ή να μειώσει την ισχύ του πάνελ 

σύμφωνα με την απαιτούμενη και να το στρέψει προς τον Νότιο προσανατολισμό. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λίθου και ελεγκτή φόρτισης 
MPPT με σκοπό την καλύτερη απόδοση με μεγαλύτερη διάρκεια αυτονομίας της 

μπαταρίας. 
Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο με 

κατάλληλες ψύκτρες για την επαρκή ψύξη του. Θα φέρει σύστημα στήριξης για 
βραχίονα διαμέτρου Φ60mm του οποίου η κλίση θα μπορεί να ρυθμίζεται από 0-

90°. Θα ενσωματώνει στο εσωτερικό του το ρυθμιστή φόρτισης και τη μπαταρία. 
Θα είναι τύπου plug and play με στεγανούς κονέκτορες τύπου MC4 για εύκολη 
σύνδεση με το ΦΒ πάνελ και δεν θα χρειάζεται καμία συντήρηση για τη διάρκεια 

της περιόδου εγγύησης των 3 ετών. 
Το φωτιστικό θα είναι δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή και 

δεν θα είναι ειδική κατασκευή ή μετατροπή. Θα φέρει αισθητήρα υπέρυθρων για 
τον απομακρυσμένο προγραμματισμό αφής/ σβέσης/ dimming μέσω 

τηλεχειριστηρίου. Στο πίσω μέρος θα έχει διακόπτη ασφαλείας οn/off για να 
απομονώνεται η μπαταρία για λόγους συντήρησης. 

Θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP67 που θα αποδεικνύεται από την 
αντίστοιχη έκθεση δοκιμών IEC 60529  και ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει 

πιστοποιητικό ISO9001:2015 και ότι άλλη πιστοποίηση αναφέρεται στην παρούσα.  
Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τα κάτωθι 

Ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες (ή άλλων ισοδυνάμων): 
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 

Οι μέγιστες διαστάσεις του θα είναι 600mm X 300 mm X 100mm(ΜxYxB) ±10% 
και το βάρος του δε θα ξεπερνάει τα 15 κιλά.  

 
Μπαταρία 

Η μπαταρία θα είναι νέας τεχνολογίας, λιθίου ,τύπου Li(NiCoMn)o2 και συνολικής 
ισχύος τουλάχιστον: 548Wh @ 11.1VDC. 

Θα βρίσκεται υποχρεωτικά στο εσωτερικό του φωτιστικού.  
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Ο εφαρμοζόμενος τύπος μπαταρίας θα συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο και 
θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά:  

ΕΝ55032:2015 
ΕΝ61000-3-2:2014 
ΕΝ61000-3-3:2013 

ΕΝ55024:2010+A1:2015 
Συνοδευόμενο από τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις του εργοστασίου κατασκευής. 

 
Φορτιστής: 
Μέσα στο σώμα του φωτιστικού σε ξεχωριστό χώρο από τη μονάδα των LED, θα 
βρίσκεται και ο ρυθμιστής φορτιστής της μπαταρίας, ο οποίος ταυτόχρονα θα 

τροφοδοτεί και την πλακέτα LED. Θα είναι τεχνολογίας MPPT, ηλεκτρονικός, 
απόλυτα αυτοματοποιημένος και συνεργάσιμος τόσο με την μπαταρία λιθίου όσο 

και με το Φωτοβολταϊκό πάνελ. Θα μπορεί να προγραμματιστεί από 
τηλεχειριστήριο μέσω του υπέρυθρου αισθητήρα ο οποίος θα είναι εμφανής στο 

κάτω μέρος του φωτιστικού, σε συγκεκριμένο κύκλο λειτουργίας έτσι ώστε σε 
συνεργασία, με την μπαταρία, το επίπεδο έντασης των LED και το Φωτοβολταϊκό 

πάνελ να δίνουν αυτονομία στο φωτιστικό για τουλάχιστον 2-3 νύχτες σε 
περίπτωση συννεφιάς. 

Θα διαθέτει «έξυπνο» σύστημα ελέγχου, ώστε να ρυθμίζει τη φωτεινή ροή της 
οπτικής μονάδας, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και ανάλογα με 
το επιθυμητό σενάριο λειτουργίας.  

 
Οπτική μονάδα  
Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από μονοχρωματικά λευκά SMD LED, με 
θερμοκρασία χρώματος τουλάχιστον 4.000 Κ, CRI≥80, μέγιστης κατανάλωσης 

30W και συνολικής απόδοσης >3.600lm±5%. Το κάθε LED θα φέρει δικό του 
φακό για τη δημιουργία ασύμμετρης δέσμης, ενδεικτικά 140x70°, κατάλληλης για 

φωτισμό οδών χωρίς τη δημιουργία θάμβωσης. Ο χρόνος ζωής των LED θα πρέπει 
να είναι κατά L70 ≥54.000 ώρες το οποίο θα αποδεικνύεται με το LM80 test report 

του κατασκευαστή των LED. 
 

ΦΒ Πάνελ 
Το φωτοβολταϊκό πάνελ θα είναι ισχύος ≥100Wp και θα στηρίζεται σε ανεξάρτητη 

περιστρεφόμενη βάση από αυτή του φωτιστικού. Θα συνοδεύεται από το τεχνικό 
φυλλάδιο που θα αναφέρει εγγύηση 25 ετών για το 80% της απόδοσης και θα 
φέρει πιστοποιητικό CE & τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις του  κατασκευαστή. 

 
Φωτοτεχνία 
Για την αποδοχή του φωτιστικού θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά 
φωτοτεχνική μελέτη από γνωστά ανοικτά προγράμματα Dialux, Relux κ.α.  

Τα στοιχεία για την εκπόνηση της μελέτης είναι  
τα εξής: 

Aπαιτούμενα φωτοτεχνικά αποτελέσματα για Δρόμο κατηγορίας M5 
Μέση λαμπρότητα Lm (cd/m2) ≥ 0.5 

             Ολική Ομοιομορφία Uo ≥ 0,35 
             Διαμήκης Ομοιομορφία  (Ul) ≥ 0,4 

             EIR≥ 0.3 
Δεδομένα δρόμου: 

 Πλάτος:5m, 2 λωρίδες κυκλοφορίας, R3 0.070 
 Ύψος τοποθέτησης φωτιστικών: 5.5m 

 Μονόπλευρη διάταξη 
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 Μήκος βραχίονα: 0.75m 
 Κλίση: 0° 

Προεξοχή φωτεινού σημείου: 0.75m 
 Aπόσταση φωτιστικών: 20m 
 Συντελεστής συντήρησης: 0.8 

Μαζί με τις μελέτες θα πρέπει να δοθεί και το αρχείο .ldt.η .ies του φωτιστικού 
συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό LM80. 

 
Ιστός 
Ο σιδηροϊστός ύψους 6m, θα είναι κυκλικής ενιαίας διατομής, και είναι 
κατασκευασμένος από σωλήνα με ραφή, πάχους 4mm και διαμέτρου Φ114mm.  

Ο κορμός του σιδηροϊστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 
350Χ350Χ10mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν.  

Η πλάκα έδρασης φέρει τέσσερεις(4) οπές διαμέτρου 30mm για τη στερέωση του 
ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ24, μήκους 650mm, 

σπειρώματος 100mm καλά επεξεργασμένου.  
Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με γωνιές και λάμες σε σχήμα 

τετραγώνου στη βάση τους. 
Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης (αγκύριο) στο εκτεθειμένο τους τμήμα και 

επιπλέον σε τμήμα 100mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης θα είναι 
επίσης προστατευμένο με θερμό βαθύ γαλβάνισμα.  
Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, 

αμμοβολείται και γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: 
BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 & GR-181(ΔΕΗ).  

Ο ιστός στην κορυφή του θα δεχτεί βραχίονα (γαλβανισμένο εν θερμώ), μονό 
μήκους 0.75m και διαμέτρου Φ60mm. 

Ο ιστός θα δεχτεί επίσης στην κορυφή του τη βάση στήριξης φωτοβολταϊκού 
πάνελ καταλλήλων διαστάσεων η οποία προσαρμόζεται στην κορυφή του ιστού με 

ένα σωλήνα διαμέτρου 114mm και μήκους 300mm ο οποίος ηλεκτροσυγκολλείται 
στη βάση στήριξης.  

Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού φέρει οπή(ες) για τη 
διέλευση του καλωδίου και εσωτερικά έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το 

καλώδιο κατά την τοποθέτηση του βραχίονα στον ιστό. Το τμήμα αυτό φέρει τρία 
περικόχλια για την στερέωση του βραχίονα στον ιστό με κοχλίες Μ10Χ25.  

Ο βραχίονας και η βάση στήριξης Φ/Β πλαισίου μετά από σχετική προεργασία, 
δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με τις 
κάτωθι προδιαγραφές: BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 & GR-

181(ΔΕΗ).  
Ο ιστός θα απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει το πιστοποιητικό ΕΝ40 του 

εργοστασίου και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2015 καθώς και το ISO9001:2015 του γαλβανιστηρίου. 

 
Αρχικά τοποθετείται o σιδηροιστός φωτισμού σε κατάλληλη βάση έδρασης από 

σκυρόδεμα διαστάσεων 0,8μετ.x0,8 μετ.x0,8μετ. και με την χρήση σιδερένιων 
αγκυρίων, επιτυγχάνουμε την σωστή πάκτωση και στερέωσή του στο έδαφος 

Η σύνδεση του Ηλιακού πλαισίου με τον βραχίονα γίνεται με βίδες ανάκλισης ενώ 
τα καλώδια MC4  θα στερεωθούν στην μεταλλική  πλάκα δια μέσου βυσμάτων. 

Κατόπιν γίνεται η στερέωση του βραχίονα του ηλιακού πλαισίου με το βραχίονα 
της μεταλλικής πλάκας με βίδες και η εισαγωγή του καλωδίου ΜC4 από το ηλιακό 

πλαίσιο  στον πόλο της  κορυφής του ιστού 
Πάνω στην βάση του βραχίονα με κατάλληλα βύσματα  γίνεται η σύνδεση του 

φωτιστικού σώματος με τα καλώδια MC4 του ηλιακού πάνελ και όλη η επιμέρους 
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κατασκευή στερεώνεται κατάλληλα επάνω στο σώμα του σιδηροιστού. Με το πέρας 
της τοποθέτησης του ηλιακού πάνελ με το φωτιστικό σώμα, γίνεται επανέλεγχος  

όλων των επιμέρους συνδέσεων για την στιβαρότητα της  και για την σωστή 
στερέωσή της. Ειδικά οι συνδέσεις με την ηλιακή μονάδα πρέπει να παραμείνουν 
σφιχτές για να αποφεύγετε  η υπερβολική θέρμανση από τυχόν χαλαρές 

συνδέσεις.. 
Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να ανάβει με την δύση του ηλίου  με μια 

προγραμματισμένη λειτουργία ρύθμισης και η λειτουργία του θα  συνεχίζεται μέχρι 
την επόμενη μέρα και συγκεκριμένα πριν την ανατολή του ηλίου. Οι λειτουργίες 

ON και OFF ελέγχονται αυτόματα από τον ενσωματωμένο ελεγκτή φόρτισης του 
φωτιστικού  με χρονισμούς ευαίσθητους στο φως. Το εν λόγω φωτιστικό διαθέτει 

επίσης  διακόπτη για χειροκίνητη λειτουργία καθώς και για  τις απαραίτητες 
δοκιμές. 

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος στον σιδηροιστό, 
γίνεται η σύνδεση των  καλωδίων   στο ηλιακό πλαίσιο και θέτοντας το  κουμπί 

λειτουργίας στο φωτιστικό στη θέση ON, θα  ανάψει αυτόματα  μετά τη δύση του 
ηλίου (Η λειτουργία φωτισμού έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία σούρουπο σε αυγή ως 

προεπιλογή από το εργοστάσιο πριν από την παράδοση). Με την χρήση του 
τηλεχειριστήριου μπορούν να αλλάξουν οι λειτουργίες φωτισμού όπως  

απαιτούμενη ένταση φωτεινότητας  και χρόνος φωτισμού 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια-μεταφορά και η πλήρης και ορθή 

τεχνικά και λειτουργικά τοποθέτηση του νέου ιστού με την νέα βάση αγκύρωσης, 
νέο φωτιστικό με όλα τα κατάλληλα υλικά, μικρουλικά και συνδέσεις για την 

πλήρη λειτουργία ιστού και φωτιστικού  προς χρήση.  
 

Τιμή (ανά τεμάχιο):  
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ (2.100,00€) 
 

 
 
 

Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι 23/07/2020 

 

 

ΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Φ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΠΕΦΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ 

ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/ 2020 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 
 
Προϋπολογισμός:  
258.453,20 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, 
Χαϊδάρι 12461 
ΤΗΛ: 2132047200 
ΦΑΞ: 2105811902 

E-mail: texniki@haidari.gr 

Website: www.haidari.gr 

 

C.P.V.: 
 37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς, 
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων,              
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός,           
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

    

ΑΡ.ΤΙΜ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 Σύνθετο νηπίων τεμ. 1,00 

2 Σύνθετο πολυόργανο νηπίων τεμ. 1,00 

3 Σύνθετο νηπίων με διπλή τσουλήθρα τεμ. 1,00 

4 Τσουλήθρα νηπίων τύπου Ι τεμ. 1,00 

5 Τσουλήθρα νηπίων τύπου ΙΙ τεμ. 1,00 

6 Σύνθετο νηπίων - παιδιών με δυο τσουλήθρες τεμ. 1,00 

7 Σύνθετο πολυόργανο με αναρριχήσεις  τεμ. 1,00 

8 Θεματική τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00 

9 Θεματική τραμπάλα ελατηρίων 10 θέσεων τεμ. 1,00 

10 Τραμπάλα ελατηρίων πολλαπλών θέσεων τεμ. 1,00 

11 Ατομική τραμπάλα ελατηρίου τύπου Ι  τεμ. 1,00 

12 Ατομική τραμπάλα ελατηρίου τύπου ΙΙ  τεμ. 1,00 

13 Ατομική τραμπάλα ελατηρίου τύπου ΙII τεμ. 1,00 

14 Ατομική τραμπάλα ελατηρίου τύπου ΙV τεμ. 1,00 

15 Ατομική τραμπάλα ελατηρίου τύπου V τεμ. 3,00 

16 Ατομική τραμπάλα τύπου I τεμ. 1,00 

17 Ατομική τραμπάλα τύπου II τεμ. 1,00 
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18 Θεματικό δια δραστικό παιχνίδι παιδιών -ΑΜΕΑ τεμ. 1,00 

19 Τετραθέσια κούνια νηπίων – παιδιών ξύλινη με οριζόντια μεταλλική δοκό τεμ. 1,00 

20 Τετραθέσια κούνια παίδων ξύλινη με οριζόντια μεταλλική δοκό τεμ. 1,00 

21 Τριθέσια κούνια παιδιών - νηπίων ξύλινη με μεταλλική δοκό τεμ. 1,00 

22 Τριθέσια κούνια νηπίων-ΑμΕΑ ξύλινη τεμ. 2,00 

23 Διθέσια κούνια νηπίων/ΑΜΕΑ ξύλινη με μεταλλική δοκό τεμ. 1,00 

24 Διθέσια κούνια παιδιών ξύλινη με μεταλλική δοκό τεμ. 2,00 

25 Κούνια-φωλιά ξύλινη με μεταλλική δοκό τεμ. 1,00 

26 Μύλος με διπλό καθιστικό τεμ. 1,00 

27 Τραμπάλα καμπύλη μεταλλική τεμ. 1,00 

28 Καθιστικό εξωτερικού χώρου  
τεμ. 

21,00 

29 Ξύλινος κάδος απορριμμάτων  
τεμ. 

10,00 

30 Μεταλλική βρύση παιδικής χαράς  
τεμ. 

6,00 

31 Πινακίδα με τα στοιχεία της  παιδικής χαράς  τεμ. 6,00 

Β. ΔΑΠΕΔΟ 

32 Πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 500x500x40 mm  m2 1.000,00 

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

33 Φωτιστικά σώματα φωτοβολταϊκά ΜΕ ΙΣΤΟ τεμ. 10,00 

 

Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

 

 

ΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Φ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΠΕΦΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ 

ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/ 2020 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 
 
Προϋπολογισμός:  
258.453,20 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, 
Χαϊδάρι 12461 
ΤΗΛ: 2132047200 
ΦΑΞ: 2105811902 

E-mail: texniki@haidari.gr 

Website: www.haidari.gr 

 

C.P.V.: 
 37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς, 
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων,              
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός,           
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΑΡ. ΤΙΜ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΟΝ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 Σύνθετο νηπίων τεμ. 8.500,00 € 1,00 8.500,00 € 

2 
Σύνθετο πολυόργανο 
νηπίων 

τεμ. 8.500,00 € 1,00 8.500,00 € 

3 
Σύνθετο νηπίων με διπλή 
τσουλήθρα 

τεμ. 14.500,00 € 1,00 14.500,00 € 

4 Τσουλήθρα νηπίων τύπου Ι τεμ. 3.000,00 € 1,00 3.000,00 € 

5 Τσουλήθρα νηπίων τύπου ΙΙ τεμ. 3.500,00 € 1,00 3.500,00 € 

6 
Σύνθετο νηπίων - παιδιών 
με δυο τσουλήθρες 

τεμ. 4.800,00 € 1,00 4.800,00 € 

7 
Σύνθετο πολυόργανο με 
αναρριχήσεις  

τεμ. 17.500,00 € 1,00 17.500,00 € 
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8 
Θεματική τσουλήθρα 
παίδων 

τεμ. 5.800,00 € 1,00 5.800,00 € 

9 
Θεματική τραμπάλα 
ελατηρίων 10 θέσεων 

τεμ. 6.800,00 € 1,00 6.800,00 € 

10 
Τραμπάλα ελατηρίων 
πολλαπλών θέσεων 

τεμ. 2.800,00 € 1,00 2.800,00 € 

11 
Ατομική τραμπάλα 
ελατηρίου τύπου Ι  

τεμ. 800,00 € 1,00 800,00 € 

12 
Ατομική τραμπάλα 
ελατηρίου τύπου ΙΙ  

τεμ. 800,00 € 1,00 800,00 € 

13 
Ατομική τραμπάλα 
ελατηρίου τύπου ΙII 

τεμ. 805,00 € 1,00 805,00 € 

14 
Ατομική τραμπάλα 
ελατηρίου τύπου ΙV 

τεμ. 1.100,00 € 1,00 1.100,00 € 

15 
Ατομική τραμπάλα 
ελατηρίου τύπου V 

τεμ. 1.100,00 € 3,00 3.300,00 € 

16 Ατομική τραμπάλα τύπου I τεμ. 700,00 € 1,00 700,00 € 

17 Ατομική τραμπάλα τύπου II τεμ. 700,00 € 1,00 700,00 € 

18 
Θεματικό δια δραστικό 
παιχνίδι παιδιών -ΑΜΕΑ 

τεμ. 3.000,00 € 1,00 3.000,00 € 

19 
Τετραθέσια κούνια νηπίων – 
παιδιών ξύλινη με οριζόντια 
μεταλλική δοκό 

τεμ. 2.400,00 € 1,00 2.400,00 € 

20 
Τετραθέσια κούνια 
παίδων ξύλινη με 
οριζόντια μεταλλική δοκό 

τεμ. 2.600,00 € 1,00 2.600,00 € 

21 
Τριθέσια κούνια παιδιών - 
νηπίων ξύλινη με μεταλλική 
δοκό 

τεμ. 2.200,00 € 1,00 2.200,00 € 

22 
Τριθέσια κούνια νηπίων-
ΑμΕΑ ξύλινη 

τεμ. 2.700,00 € 2,00 5.400,00 € 

23 
Διθέσια κούνια 
νηπίων/ΑΜΕΑ ξύλινη με 
μεταλλική δοκό 

τεμ. 1.400,00 € 1,00 1.400,00 € 

24 
Διθέσια κούνια παιδιών 
ξύλινη με μεταλλική 
δοκό 

τεμ. 1.200,00 € 2,00 2.400,00 € 

25 
Κούνια-φωλιά ξύλινη με 
μεταλλική δοκό 

τεμ. 2.600,00 € 1,00 2.600,00 € 

26 Μύλος με διπλό καθιστικό τεμ. 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 

27 
Τραμπάλα καμπύλη 
μεταλλική 

τεμ. 3.800,00 € 1,00 3.800,00 € 

28 
Καθιστικό εξωτερικού 
χώρου  

τεμ. 
265,00 € 21,00 5.565,00 € 
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29 
Ξύλινος κάδος 
απορριμμάτων  

τεμ. 
200,00 €  10,00 2.000,00 € 

30 
Μεταλλική βρύση παιδικής 
χαράς  

τεμ. 
450,00 € 6,00 2.700,00 € 

31 
Πινακίδα με τα στοιχεία της  
παιδικής χαράς  

τεμ. 150,00 € 6,00 900,00 € 

Β. ΔΑΠΕΔΟ 

32 
Πλακίδια ασφαλείας 
διαστάσεων 500x500x40 
mm  

m2 64,06 € 1.000,00 64.060,00 € 

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

33 
Φωτιστικά σώματα 
φωτοβολταϊκά ΜΕ ΙΣΤΟ 

τεμ. 2.100,00 € 10,00 21.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 208.430,00 € 

  ΦΠΑ 24% 50.023,20 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  258.453,20 € 

 

 

Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

 

 

ΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Φ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΠΕΦΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  23/07/2020 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ 

ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2020 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 
 
Προϋπολογισμός:  
258.453,20 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, 
Χαϊδάρι 12461 
ΤΗΛ: 2132047200 
ΦΑΞ: 2105811902 

E-mail: texniki@haidari.gr 

Website: www.haidari.gr 

 

C.P.V.: 
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς, 
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων,              
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός,           
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια - τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών στα πλαίσια του 

χρηματοδοτικού προγράμματος  ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ ». Εργοδότης θα 

ονομάζεται ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός 

φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς 

του. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 

ιδίως: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

ΠΔ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1, 
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- του ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση 

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ] - 

Ρυθμίσεις γι την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

- του Π.Δ. 80/2016 (ΑΊ45) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 

και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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Άρθρο 3ο : Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα 

με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να 

υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, 

εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

Άρθρο 4ο: Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

1. Το συμφωνητικό - σύμβαση 

2. H Διακήρυξη 

3. Η παρούσα μελέτη  

4. Η απόφαση ανάθεσης 

5. Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών 

μέσων  

 

Άρθρο 5ο: Εκτέλεση της προμήθειας 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά , στους 

χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία. Επίσης ο ανάδοχος, πριν την παράδοση και 

τοποθέτηση των υλικών, ειδοποιεί το τμήμα Προμηθειών ή την Τεχνική Υπηρεσία 

για την ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτή. 

Τα υλικά θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, να διαθέτουν τις 

Πιστοποιήσεις που αναφέρονται στην Τεχνική περιγραφή και να βρίσκονται σε 

άριστη κατάσταση, απαλλαγμένα από φθορές ή ζημιές. Η τοποθέτηση αυτών θα 

πρέπει να γίνεται τηρώντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας Υπουργική Απόφαση 

27934/2014. 

 

Άρθρο 6ο: Εγγυητικές επιστολές 

Α. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την 

προσφορά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 8-8-2016 «Εγγύηση 

συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή σε τέσσερεις χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και 

εξήντα λεπτά (4.168,60 €). 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν 

τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/ 8-8-2016.  

Β. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της 

προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

«Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος αυτής θα 

είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά δύο (2) μήνες. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/ 8-8-2016, η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 

αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου και καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Αν στο 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά 

την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου.  

Γ. Τέλος, ο ανάδοχος οφείλει, μετά την οριστική παραλαβή και πριν του 

επιστραφεί η Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει «Εγγύηση 

καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή 

των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των προμηθευόμενων ειδών 

κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 215 

του Ν. 4412/ 8-8-2016. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται σε 

2%, επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ενώ ο χρόνος ισχύος της σε πέντε έτη 

(5) έτη. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την 

καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και οφείλει να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και 

σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της 

σύμβασης. Η επιτροπή παραλαβής, ελέγχει την συμμόρφωση του αναδόχου με τα 

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 

ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

    Άρθρο 7ο: Ισχύς σύμβασης - Συνολική προθεσμία περάτωσης 

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε 
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ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του. Η προθεσμία περάτωσης ορίζεται σε 

τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, με πιθανή 

ημερομηνία περάτωσης την 31 -12- 2020. 

Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τμηματικές, ξεχωριστά και πλήρως για κάθε 

πεδίο επέμβασης (παιδική χαρά). Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει 

εγκατεστημένα τα υπό προμήθεια είδη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης της προμήθειας. 

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 

και ιδίως των άρθρων 200 - 215. Η παραλαβή των προμηθειών θα 

πραγματοποιηθεί από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής προμηθειών. 

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 

ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω 

ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να 

διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον 

όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης, θα είναι αντίστοιχος των αναγραφόμενων στη σχετική 

Διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Εκτέλεση της προμήθειας 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά στους 

χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Τα υλικά θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, να διαθέτουν τις 

Πιστοποιήσεις που αναφέρονται στην Τεχνική περιγραφή και να βρίσκονται σε 

άριστη κατάσταση, απαλλαγμένα από φθορές ή ζημιές. Η τοποθέτηση αυτών θα 

πρέπει να γίνεται τηρώντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας (Υπουργική Απόφαση 

27934/2014 “Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (931/Β) απόφασής μας περί 

οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ”). 

 

ΑΡΘΡΟ 10° Ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες αναδόχου 

10.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την 
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Υπηρεσία, ή από άλλους που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σε 

εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να 

τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας έτσι την σειρά 

εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες 

που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους. 

 

10.2 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

10.2.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για 

βλάβες εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία 

(θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.) ή γενικά σε άλλες αιτίες που δεν ήταν δυνατό να 

προβλεφθούν από τον Ανάδοχο για να λάβει έγκαιρα μέτρα. 

10.2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία 

εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της 

Σύμβασης και που οφείλονται σε υπαιτιότητά του. 

10.2.3 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή για 

φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που 

οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του 

προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να 

αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες. 

 

10.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

10.3.1 Οποιεσδήποτε αστικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 

δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε 

περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του 

προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του Αναδόχου 

συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των προγραμμάτων 

λειτουργίας, των εγκεκριμένων μελετών, ή σε δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, 

βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 

Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης 

μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

10.3.2 Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του 

Αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από 

υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, 

εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που απασχολεί για τη 

εκτέλεση της σύμβασης. 

10.3.3 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής 

φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

τις υπόψη εργασίες. 
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10.4 ΤΗΡΗΣΗ NΟΜΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

10.4.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη 

συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού 

δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. 

Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των 

ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία, 

που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο. 

 

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου 

αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις 

εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που 

έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε 

συνάφεια με αυτές. 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του 

δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και 

της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά 

του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της 

έδρας του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11°:  Έκπτωση αναδόχου 

Όταν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, με εφαρμογή 

των αντίστοιχων άρθρων της παρούσας που απορρέουν από την σύμβαση και τους 

λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών, και σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομικές 

Διατάξεις, ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος. 

 

Άρθρο 12°: Σταθερότητα τιμών 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή 

μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν 

υπόκειται. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών, το κόστος 

μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και εγκατάστασής τους στους χώρους του Δήμου, 

κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και 

των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 13° : Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών 

Τα εκάστοτε πρωτόκολλα παραλαβής των υπό προμήθεια υλικών, θα γίνονται 

από την αρμόδια επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή, 

διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει αντικατάσταση αυτών. 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω οριζόμενες προθεσμίες, 

ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα 

συμφέροντα του τρόπο. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του 

αναδόχου. 

 

 

 

Άρθρο 14°: Πληρωμή αναδόχου 

Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά, στο 100% της αξίας του εκάστοτε 

εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου στο όνομα του αναδόχου, μετά την 

έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική 

περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών. 

 

 

Άρθρο 15°: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του 

Ν.4412/16. 

 

 

Άρθρο 16ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, 

πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 
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Άρθρο 17ο: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν 

παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 
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