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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων 

παιδικών χαρών. Τα όργανα θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες παιδικές 

χαρές του Δήμου στις οποίες παρατηρούνται σοβαρές ζημιές εξαιτίας 

παλαιότητας των εγκατεστημένων οργάνων και βανδαλισμών. 

Οι παιδικές χαρές στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εργασίες είναι οι 

εξής: 

 

- Παιδική χαρά στην οδό Μπελογιάννη και Επταλόφου  

(αντικατάσταση σύνθετου οργάνου, κούνιας παίδων, κούνιας 

νηπίων και τμήματος δαπέδου ασφαλείας) 

- Παιδική χαρά στην Αλεξίου (αντικατάσταση καθισμάτων κούνιας 

παίδων, κούνιας νηπίων,  τμήματος δαπέδου ασφαλείας) 

- Παιδική χαρά στην πλατεία 25
ης

 Μάρτη (προσθήκη δαπέδου 

ασφαλείας 

Η προμήθεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου στις παραπάνω 

παιδικές χαρές να ανανεωθεί το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας στον 

προσεχή έλεγχο. 
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Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε 59.975,00 €  και η τελική πίστωση 

είναι 74.369,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο
  

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση μιας ξύλινης κούνιας νηπίων δύο 

θέσεων με δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης δύο παιδιών ηλικίας 1+ ετών. 

 
Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός εδάφους, διάνοιξη λάκκων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, 

μεταφορά και συναρμολόγηση του οργάνου. Ακολούθως  θα πραγματοποιηθεί η πάκτωση του οργάνου 

με τον ακόλουθο τρόπο, που  ακολουθηθεί την  διαδικασία σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:  

 Ανοίγονται λάκκοι βάθους 500Χ500Χ500mm 

 Η  εγκατάσταση των εξοπλισμών θα γίνεται με πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος ή με  

εγκιβωτισμό  εντός εδάφους μέσω των ειδικών δοκοθηκών.  Τα υλικά θεμελίωσης 

συνιστώνται από σκυροδέματος C 16/20.  

 Ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα έως 20-30cm πάνω υπό την επιφάνεια του εδάφους και 

καλύπτεται πλήρως με χώμα. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 155 εκ.   

Μήκος : 325 εκ.  

Ύψος : 240 εκ.  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Πλάτος : 700 εκ.  

Μήκος : 325 εκ.  
 

 

Ύψος πτώσης: 130 εκ  

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 

 

Το όργανο θα αποτελείται από: 

Μία (1) οριζόντιο ξύλινη δοκό. 

Τέσσερα (4) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα σε σχήμα «Λ». 

Δύο (2) καθίσματα νηπίων κλειστά. 

  

Θα αποτελείται από μία οριζόντια δοκό διατομής 90Χ120 mm. Η στήριξη της ενιαίας δοκού 

επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 mm. 

Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα μήκους 

1,15 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων. Οι κρίκοι θα 
πρέπει να είναι εν θερμώ γαλβανισμένοι. 

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα, κατά τρόπο ώστε να μην περιστρέφονται οι 

αλυσίδες όταν κινείται η κούνια, σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. 

Τα κλειστά καθίσματα νηπίων θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΝ 1176-2:2017 και 

ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m από το έδαφος (θέση ηρεμίας),  με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας 

από τους ορθοστάτες της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους απόσταση 0,70 m. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα ξύλινα στοιχεία είναι κατασκευασμένα από ξυλεία υψηλής αντοχής. επεξεργασμένα ώστε να 

αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες),Το ξύλο θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία 

με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν περιέχουν αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο. Η 
επιφάνεια του ξύλου έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που προστατεύουν το ξύλο από τις 

υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώματα είναι αβλαβή για τα 

παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Οι συνδέσεις των ξύλινων στοιχείων γίνονται είτε με 

κόλλες φιλικές στο περιβάλλον είτε με καταλλήλους κοχλίες οι οποίοι καλύπτονται από 

στρογγυλεμένα προστατευτικα. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση και ρηγμάτωση καθώς και καλή 

αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 



 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι 

κλπ) είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από 

τον εξοπλισμό πρέπει να καλύπτονται και να είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των 

παιδιών. 
 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα ή μεταλλικά μέρη είναι ειδικά για 

τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν 

περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις 

κατασκευές μας.  

 

 

Το όργανο θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρει τα παρακάτω:  

 σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017. 

 όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις 

της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

 να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 

1176:2017και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από 

εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 

υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 
τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
  

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση μιας ξύλινης κούνιας παίδων δύο 

θέσεων με δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης δύο παιδιών, ηλικίας 3+. 

 

Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός εδάφους, διάνοιξη λάκκων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, 

μεταφορά και συναρμολόγηση του οργάνου. Ακολούθως  θα πραγματοποιηθεί η πάκτωση του οργάνου 

με τον ακόλουθο τρόπο, που  ακολουθηθεί την  διαδικασία σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:  

 

 Ανοίγονται λάκκοι βάθους 500Χ500Χ500mm 

 Η  εγκατάσταση των εξοπλισμών θα γίνεται με πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος ή με  
εγκιβωτισμό  εντός εδάφους μέσω των ειδικών δοκοθηκών . Τα υλικά θεμελίωσης 

συνιστώνται από σκυροδέματος C 16/20.  

 Ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα έως 20-30cm πάνω υπό την επιφάνεια του εδάφους και 

καλύπτεται πλήρως με χώμα. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 155 εκ.   

Μήκος : 325 εκ.  

Ύψος : 240 εκ.  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Πλάτος : 700 εκ.  

Μήκος : 325 εκ.  
 

 

Ύψος πτώσης: 130 εκ  

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 

Το όργανο θα αποτελείται από: 

 Μία (1) οριζόντιο ξύλινη δοκό. 



 Τέσσερα (4) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα σε σχήμα «Λ». 

 Δύο (2) καθίσματα παίδων. 

 Θα αποτελείται από μία οριζόντια δοκό διατομής 90Χ120 mm. Η στήριξη της ενιαίας δοκού 

επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 mm. 
Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα μήκους 

1,15 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων. Οι κρίκοι θα 

πρέπει να είναι εν θερμώ γαλβανισμένοι. 

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα, κατά τρόπο ώστε να μην περιστρέφονται οι 

αλυσίδες όταν κινείται η κούνια, σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. 

Τα κλειστά καθίσματα νηπίων θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΝ 1176-2:2017. Και 

ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m από το έδαφος (θέση ηρεμίας),  με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας 

από τους ορθοστάτες της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους απόσταση 0,70 m. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα ξύλινα στοιχεία είναι κατασκευασμένα από ξυλεία υψηλής αντοχής. επεξεργασμένα ώστε να 

αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες),Το ξύλο θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία 

με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν περιέχουν αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο. Η 

επιφάνεια του ξύλου έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που προστατεύουν το ξύλο από τις 

υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώματα είναι αβλαβή για τα 

παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Οι συνδέσεις των ξύλινων στοιχείων γίνονται είτε με 

κόλλες φιλικές στο περιβάλλον είτε με καταλλήλους κοχλίες οι οποίοι καλύπτονται από 

στρογγυλεμένα προστατευτικα. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση και ρηγμάτωση καθώς και καλή 

αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι 

κλπ) είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από 

τον εξοπλισμό πρέπει να καλύπτονται και να είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των 

παιδιών. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα ή μεταλλικά μέρη είναι ειδικά για 
τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν 

περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις 

κατασκευές μας.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 

υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

 

Το όργανο θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρει τα παρακάτω:  

 σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017. 

 όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις 

της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

 να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 

1176:2017και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από 

εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού. 

 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 

υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 



ΑΡΘΡΟ 3
Ο
  

 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου κάθισμα τύπου ‘σανίδα’ από ασφαλές  καουτσούκ σύμφωνα με τα 

πρότυπα EN 1176-2 (επί ποινή αποκλεισμού) με  εσωτερικό προϊόν αλουμινίου. Το κάθισμα θα φέρει 

2 χωριστές αλυσίδες, από  γαλβανισμένο χάλυβα. 

 

Το όργανο θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρει τα παρακάτω:  

 σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017. 

 όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις 

της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

 να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 

1176:2017και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από 

εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού. 

 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο
  

 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου κάθισμα νηπίων κατάλληλο για παιδικές χαρές, τύπου “κλωβός” 

όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται  περιμετρικά. Το κάθισμα θα είναι 

κατασκευασμένο από καουτσούκ,  σύμφωνα με τα πρότυπα  ΕΝ 1176-2 (επί ποινή αποκλεισμού) και 

θα είναι  ενισχυμένο στο εσωτερικό του με αλουμίνιο. Διαστάσεων 44,8Χ28,5Χ29,4cm 

Το κάθισμα θα φέρει 2 χωριστές αλυσίδες από γαλβανισμένο χάλυβα. 

 

Το όργανο θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρει τα παρακάτω:  

 σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017. 

 όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις 

της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

 να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 

1176:2017και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από 

εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού. 

 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 

υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο
  

 

Για την προμήθεια μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση ενός τεμαχίου τσουλήθρας με πύργο, 

με δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης πέντε (5) παιδιών, ηλικίας 1+. 

 

ΠΑΚΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ 

Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός εδάφους, διάνοιξη λάκκων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, 

μεταφορά και συναρμολόγηση του οργάνου. Ακολούθως  θα πραγματοποιηθεί η πάκτωση του οργάνου 

με τον ακόλουθο τρόπο, που  ακολουθηθεί την  διαδικασία σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:  

 Ανοίγονται λάκκοι βάθους 500Χ500Χ500mm 

 Η  εγκατάσταση των εξοπλισμών θα γίνεται με πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος. Τα 



υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυροδέματος C 16/20.  

 Ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα έως 20-30cm πάνω υπό την επιφάνεια του εδάφους και 

καλύπτεται πλήρως με χώμα 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 140 εκ.   

Μήκος : 340 εκ.  

Ύψος : 325 εκ.  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Πλάτος : 690 εκ.  

Μήκος : 415 εκ.  
 

 

Ύψος πτώσης: 90 εκ  

 

Δραστηριότητες: Ανάβαση, ολίσθηση  

 

Το όργανο αποτελείται από: 

 Πύργο με πλατφόρμα σε ύψος 900mm 

 Σκέπαστρο δίρριχτο 

 Σκάλα για πλατφόρμα ύψους 900mm 

 Τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους 900mm 

 Προστατευτικά φράγματα 

 

Πλατφόρμα Πύργου 1110X1110mm 

Η πλατφόρμα πύργου αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής 95χ45 mm. και μήκους 920 mm 

 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου πάχους 21 mm 

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95mm 
 

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 95x45 mm, ενώνονται μεταξύ τους μέσω μεταλλικών 

συνδέσμων, σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται ένα 
κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21 mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η 

στερέωση του στο πλαίσιο, γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα 

υποστυλώματα διατομής 95x95 mm με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 

 

Τσουλήθρα σε ύψος 900 mm. 

Η τσουλήθρα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο πλευρικά προστατευτικά  

 Ένα προστατευτικό εξόδου 

Το σύστημα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

Η τσουλήθρα είναι ίσια και έχει πλάτος 530mm. Το μήκος ολίσθησης διαφοροποιείται ανάλογα με 

το ύψος της πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης 1700mm για πλατφόρμα σε ύψος 90εκ) 

Η σκάφη αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm και βιδώνεται στα δύο πλαϊνά 

προστατευτικά τα οποία κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 30χιλ. 

Το προστατευτικό εξόδου είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15χιλ. 

Αποτελείται από δύο κομμάτια που τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης εισόδου της τσουλήθρας 

και στο πάνω μέρος τους τοποθετείται μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου 

1” βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά.  

 

Σκάλα πλατφόρμας (σε ύψος 900mm) 

Η σκάλα πλατφόρμας αποτελείται από :  

 2 ξύλινες δοκούς πάχους 45 mm. και πλάτους 190 mm. 

 ξύλινα σκαλοπάτια πάχους 45 mm., πλάτους 145 mm. και μήκους 640 mm. (ο αριθμός τους 

ποικίλει ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας. 6 πατήματα για πλατφόρμα ύψους 90εκ) 



Η κουπαστή της σκάλας για πλατφόρμα η οποία οδηγεί στην πλατφόρμα (σε ύψος 90εκ) του οργάνου 

αποτελείται από : 

- 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων 45X95X850 mm. 

- 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων 45Χ95Χ1385 mm. 

- 2 ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18mm 

Ανάμεσα στους 2 ξύλινους δοκούς διαστάσεων 45X190Χ1385 mm. τοποθετούνται 6 ξύλινα 
σκαλοπάτια διαστάσεων 45Χ145Χ640 mm. Αυτά έχουν μεταξύ τους απόσταση 82 mm.  

 

ΣΚΕΠΗ ΔΙΡΙΧΤΗ 

Η στέγη αποτελείται από: 

 2 πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης 15mm διαστάσεων 1000Χ1230 mm. 

 2 πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm., σε σχήμα «Λ», με στρογγυλεμένες ακμές. 
Τα δύο πρώτα κόντρα πλακέ σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο. Στο κάτω μέρος των φύλων και 

αντιδιαμετρικά τοποθετούνται τα κόντρα πλακέ σε σχήμα «Λ» και αποτελούν το συνδετήριο τμήμα 

των πάνελ με τους ορθοστάτες της κατασκευής. 

ΥΛΙΚΑ 
ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα ξύλινα στοιχεία είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη Πεύκη, με κατάλληλη περιεκτικότητα σε 

υγρασία. Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο έχει υποστεί 

ειδική επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη 

και για το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν 

περιέχουν αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης 

βαφής που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές 

συνθήκες. Τα χρώματα είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Οι 

συνδέσεις των ξύλινων στοιχείων γίνονται είτε με κόλλες φιλικές στο περιβάλλον είτε με καταλλήλους 

κοχλίες οι οποίοι καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν 

ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

Το υλικό που χρησιμοποιείται στα στοιχεία από σύνθετο ξύλο, είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία 
Πεύκης. Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη 

χρήση που προορίζεται, με χρήση μη τοξικής κόλλας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351 

 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ θα είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους έκαστο 1,5 χιλ. 

συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες φαινολικής βάσης 

μη τοξικές. Πρέπει να είναι βαμμένα με χρώματα, ή βαφές που δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, 

κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα χρώματα επίσης θα είναι μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες. Η ποιότητα του κόντρα πλακέ θα είναι τέτοια ώστε να μην χρειάζεται περαιτέρω 

επεξεργασία πριν τη βαφή. 

 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση και ρηγμάτωση καθώς και καλή 

αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι 

κλπ) είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών 

στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από 
τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα ή μεταλλικά μέρη είναι ειδικά για 

τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν 

περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις 

κατασκευές μας.  

 

 



Το όργανο θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρει τα παρακάτω:  

 σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017. 

 όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις 

της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

 να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 

1176:2017και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από 

εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού. 

 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 

υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  

 

Για την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός τετραγωνικού μέτρου δαπέδου ασφαλείας 

κατάλληλο για ύψος πτώσης 130εκ. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκχέρσωσης, καθαρισμού και 

αποψιλώσεων των χώρων που θα τοποθετηθούν οι νέοι εξοπλισμοί., με την ταυτόχρονη απομάκρυνση 

και μεταφορά μπαζών-σκουπιδιών-φυτικού υλικού και πλεοναζόντων οικοδομικών υλικών σε χώρους 

όπου επιτρέπεται η απόρριψη ή η διαχείριση τους, ανεξαρτήτως απόστασης.  
Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση υπόβασης η οποία θα  είναι 

κατασκευασμένη από σκυρόδεμα οπλισμένο C 16/20 πάχους 10εκ με περιμετρικά σενάζια όπου 

απαιτείται. Γενικές διαστάσεις 500Χ500 mm 

 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 

πολυουρεθάνης. Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 

υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο 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 (1400mm), 

το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-

1:2017, EN1177:2018&ΕΝ71-3:2019,από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 και ISO 37001:2016, από 

διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, καθώς και βεβαίωση κατά ISO 26000:2010, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Θα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού: 

 Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2019, ή άλλο ισοδύναμο, 

όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου 

ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή 

άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την 

οποία το υλικό ταξινομείται  στην κατηγορία Ε_fl. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου 

ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα 

διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει γίνει 

σε τουλάχιστον ένα πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή 



άλλα ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών 

συνθηκών, κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του προτύπου. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου 

ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα 

διασφαλίζει ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο 

εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου 

ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα 

διασφαλίζει ότι η αντίστασή του σε ολισθηρότητα, είναι έως 60 PTV 

(PENDULUMTESTVALUE), από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου 

Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την 

περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει 

να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     

    
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

            

1 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ      2.300,00 €  1      2.300,00 €  

2 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ      2.100,00 €  1      2.100,00 €  

3 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ            75,00 €  5          375,00 €  

4 ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ          140,00 €  5          700,00 €  

5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΕΜ      5.000,00 €  1      5.000,00 €  

6 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ2            90,00 €  550    49.500,00 €  

            

      ΣΥΝΟΛΟ      59.975,00 €  

        24%    14.394,00 €  

            

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ      74.369,00 €  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
     Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για την 

κάλυψη των αναγκών του δήμου  Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε    74.369,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  
      Εάν τα υλικά δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα ή ζημιές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει με φροντίδα 
και έξοδα του αναδόχου.  
 
      Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου , fax, 
δικτύου e-mail καθώς και προνομιακή μεταχείριση σε κάθε νέα αγορά.  
 
      Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας  αυτής, θα 
πραγματοποιηθεί  με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Νικαίας- Αγ. Ι. Ρέντη κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του 
ισχύοντα κοινοτικού και δημοτικού κώδικα 3463/06 & 3852/10 Καλλικράτη. 
 
       Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
       Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα υλικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του 
Τμήμα αποθηκών, στις κεντρικές αποθήκες του Δήμου  ( Π.Ράλλη 182 Νίκαια) ή όπου αλλού 
ορίσει η Διεύθυνση Πρασίνου. 
  
       Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του 
παραλαμβανομένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών 
ανωμαλιών αυτού. 
 
       Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός 
της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, 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 αυτού τρόπο. 
  
      Η προμήθεια  θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα έτος  από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού . 
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