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Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η επιδιωκόμενη σύμβαση αφορά δημοτικά ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστοι χώροι, 

ή/και ως χώροι παιδικών χαρών . Υφίστανται ως παιδικές χαρές πριν την έκδοση της ΥΑ 27934/2014 (Β΄2029), 

διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του άρθρου της ΥΑ 28492/2009 (Β’ 931), όπως τροποποιήθηκε με 

την ΥΑ 27934/2014 (Β΄2029). Έκαστη παιδική χαρά έχει έκταση άνω των 800m2. Η επιλογή των χώρων έγινε με 

γνώμονα την υφιστάμενη κατάσταση των παιδικών χαρών, ήτοι το βαθμό συμμόρφωσής τους στις απαιτήσεις 

της οικείας ΥΑ περί θέσεων ΑμΕΑ, ηλικιακών ομάδων, κτλ, την επισκεψιμότητά τους και την παλαιότητα του 

εξοπλισμού τους. Η αναβάθμιση που προτείνεται επιφέρει επέκταση των δραστηριοτήτων και ευκαιριών για 

παιχνίδι, αύξηση των διαθέσιμων θέσεων ψυχαγωγίας και ενίσχυση της ασφάλειας. 

Οπότε η επιδιωκόμενη σύμβαση έχει σκοπό την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στόχο τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα ψυχαγωγίας των ανηλίκων, διά της τοποθέτησης εξοπλισμού 

παιδικής αναψυχής, ασφαλούς δαπέδου στις περιοχές πρόσκρουσης, καθώς και κατάλληλου επαρκούς 

φωτισμού.   

Αναλυτικότερα, πρόκειται για τις εξής παιδικές χαρές:  

Πίνακας 1. Παιδικές χαρές που περιλαμβάνονται στην παρούσα πράξη 

α/α ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Ο.Τ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) 

1 Παιδική χαρά Πλατείας Δροσοπούλου  Φιλοθέης - 2.200 

2 Παιδική χαρά Νέας Αγοράς  Ψυχικού  86 1.300 

3 Παιδική χαρά Μάνθου Μεταλληνού  Ψυχικού 101 7.200 

4 Παιδική χαρά Στρατηγού Ιγνατίου Καλλέργη Ψυχικού 140 1.500 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: 12.180 

 

Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας είναι:  

α) η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας 

β) η προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς χαλαρού δαπέδου παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας  

γ) η προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου φωτισμού στις παιδικές χαρές, βάσει της κείμενης νομοθεσίας  

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα ανωτέρω, εκτιμάται ως εξής:  

 

Πίνακας 2. Συνολικός προϋπολογισμός 

Συνολικός προϋπολογισμός προ ΦΠΑ:  180.000,00€ 
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ΦΠΑ 24%: 43.200,00€ 

Συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 223.200,00€ 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το μέσο κόστος επέμβασης είναι 18,33€/m2.  

Η δαπάνη έως το ποσό των 204.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, έχει εγγραφεί στον 

Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 με Κ.Α.Ε. 64.7135.0001 και θα καλυφθεί από πόρους του Π.Δ.Ε. 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 30945/22.06.2018 απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών (ΩΖΚΞ465ΧΘ7-

Μ2Ν). Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι έως το ποσό των 19.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, έχει 

εγγραφεί στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 με Κ.Α.Ε. 30.7135.0001 και θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το σύνολο της δαπάνης εντός 

του 2018,  θα βαρύνει αντίστοχο Κ.Α.Ε. του επόμενου Οικονομικού Έτους.  

Από την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της επιδιωκόμενης σύμβασης προκύπτει ότι εμπίπτει 

στην παράγραφο 8
 
 του άρθρου 2 του Ν.4412/16, διότι πρόκειται σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την 

αγορά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης ή/και εγκατάστασης.  

Συνεπώς, όπως επιβάλλεται από τις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της παρούσας και εφόσον 

το όριο του προϋπολογισμού εμπίπτει στην περίπτωση γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, θα γίνει προσφυγή 

στην ανοικτή διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 27 του ιδίου νόμου. 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις με στόχο τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας
1
. Στις αρμοδιότητες των Δήμων εμπίπτει μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση 

του φυσικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
2
 καθώς και 

η διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών
3
, στις οποίες περιλαμβάνονται ο χώροι αναψυχής, 

οι πλατείες και οι λοιποί υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι.  

                                                           
1
 Ν.3463/2006 (Α΄114), άρθρο 75. παρ. Ι     

2
 Ν.3463/2006 (Α΄114), άρθρο 75. παρ. Ι.β.1   

3
 Ν.3463/2006 (Α΄114), άρθρο 75. παρ. Ι.γ.1   
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Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών, ήτοι των οριοθετημένων 

υπαίθριων χώρων ευθύνης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, που προορίζονται για ψυχαγωγία ανηλίκων χωρίς την 

επίβλεψη προσωπικού
4
, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ1176, ΕΝ1177 και ΕΝ71-3 ή ισοδύναμα αυτών.   

Η παροχή δραστηριότητας παιχνιδιού στους ανηλίκους σχετίζεται με την κοινωνικοποίηση, την 

ενίσχυση της δημιουργικότητας και την αναψυχή. Παράλληλα, ένας χώρος παιχνιδιού οφείλει να στοχεύει στην 

κάλυψη των κινητικών και  πνευματικών αναγκών των χρηστών στους οποίους απευθύνεται, μέσω ποικίλων 

προκλήσεων, ανάλογα με το επίπεδο των ικανοτήτων των μεμονωμένων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και 

των εμποδιζόμενων ατόμων.   

Οπότε η επιδιωκόμενη σύμβαση έχει σκοπό την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στόχο τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα ψυχαγωγίας των ανηλίκων, διά της τοποθέτησης εξοπλισμού 

παιδικής αναψυχής, ασφαλούς δαπέδου στις περιοχές πρόσκρουσης, καθώς και κατάλληλου επαρκούς 

φωτισμού.   

2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η επιδιωκόμενη σύμβαση αφορά δημοτικά ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστοι χώροι, 

ή/και ως χώροι παιδικών χαρών
5
. Υφίστανται ως παιδικές χαρές πριν την έκδοση της ΥΑ 27934/2014 (Β΄2029), 

διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του άρθρου της ΥΑ 28492/2009 (Β’ 931), όπως τροποποιήθηκε με 

την ΥΑ 27934/2014 (Β΄2029).  Όλοι οι χώροι έχουν έκταση άνω των 800m
26

. Η επιλογή έγινε βάσει της 

υφιστάμενης κατάστασής τους, ήτοι το βαθμό συμμόρφωσής τους στις απαιτήσεις της οικείας ΥΑ περί θέσεων 

ΑμΕΑ, ηλικιακών ομάδων, κτλ, την επισκεψιμότητά τους και την παλαιότητα του εξοπλισμού τους. Η 

αναβάθμιση που προτείνεται επιφέρει επέκταση των δραστηριοτήτων και ευκαιριών για παιχνίδι, αύξηση των 

διαθέσιμων θέσεων ψυχαγωγίας και ενίσχυση της ασφάλειας.  

Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας είναι:  

α) η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας 

β) η προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς χαλαρού δαπέδου παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας  

γ) η προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου φωτισμού στις παιδικές χαρές, βάσει της κείμενης νομοθεσίας  

                                                           
4
 ΥΑ 28492/2009 (Β’ 931), άρθρο 1 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 27934/2014 (Β’ 2029), άρθρο 1 παρ. 1  

5 Υπ’ αρ. πρωτ. 7753/18.07.2014 έγγραφο Τμήματος Εφαρμογής Πολεδομικών Σχεδίων Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αγίας 

Παρασκευής (αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 17852/21.08.2014) 
6 ΥΑ 28492/2009 (Β’ 931), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 27934/2014 (Β΄2029), άρθρο 3, παρ. 7, περίπτωση β 
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Η επιλογή των ειδών προς προμήθεια και δη των οργάνων παιδικής αναψυχής, γίνεται κατά τα 

οριζόμενα στην Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931), όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 

27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ και με τρόπου που:  

 να εξασφαλίζουν την ψυχαγωγία και δραστηριότητα παιδιών ποικίλων ηλικιακών κατηγοριών και να είναι 

σχεδιασμένα με βάση τις εργομετρικές, πνευματικές και ψυχαγωγικές ανάγκες και τις κινητικές, κοινωνικές, 

γλωσσικές, μαθησιακές δεξιότητες της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνονται. 

 να επηρεάζουν θετικά βασικές δραστηριότητες παιχνιδιού και να προάγουν την εξελικτική διαδικασία του 

παιδιού. 

 να διεγείρουν με τον παρακινητικό τους χαρακτήρα, τη συμμετοχή, την κινητικότητα, τον πειραματισμό και να 

προάγουν τόσο τη νοητική όσο και τη δημιουργική διαμόρφωση συμπεριφοράς. 

 να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν την ανάγκη του χρήστη/παιδιού για κοινωνικοποίηση. 

 να επιδιώκουν την επαφή των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον και τα φυσικά στοιχεία. 

 να εστιάζουν στο περιβάλλον, ακολουθώντας τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού και της οικολογίας, τόσο ως 

προς τα χρησιμοποιούμενα υλικά, όσο και ως προς τον εξειδικευμένο τρόπο επεξεργασίας τους που στοχεύει 

στη διατήρηση της φυσικής τους δομής και σύστασης.  

 να εντάσσονται στο υφιστάμενο περιβάλλον και είναι ανθεκτικά σε βανδαλισμούς. 

 να επιδιώκουν τη δημιουργία ευκαιριών για παιχνίδι σε εμποδιζόμενα άτομα. 

Ειδικά για τις θέσεις ΑμΕΑ στις παιδικές χαρές, υπογραμμίζεται ότι ο νέος εξοπλισμός πρέπει να 

πληροί προϋποθέσεις προσβασιμότητας για κάθε κατηγορία εμποδιζόμενων ατόμων, με μόνιμο ή προσωρινό 

πρόβλημα, με αμαξίδιο ή όχι, διαφορετικής νοητικής, σωματικής, ψυχικής επάρκειας, ηλικίας και 

ενδιαφερόντων. Ως εμποδιζόμενα άτομα, πέραν των ειδικών περιπτώσεων των παιδιών νοούνται και τα άτομα 

τρίτης και τέταρτης ηλικίας, οι έγκυες και κάθε συνοδός που μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιήσει τον 

εξοπλισμό, για παροχή βοήθειας ή για συμμετοχή στην ψυχαγωγία του εποπτευόμενου ανηλίκου.  

Υπό αυτήν την έννοια, η επιλογή γίνεται τελικά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας χώρων φιλικών 

προς παιδιά και συνοδούς κάθε ηλικίας, που αμβλύνουν τις κοινωνικές διακρίσεις και διαθέτουν πολλαπλές 

ευκαιρίες για ψυχαγωγία, αποπεριθωριοποίηση, εκπαίδευση, επικοινωνία και ένταξη στο κοινωνικό 

περιβάλλον, ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων του κάθε χρήστη.  

Όσον αφορά την ασφάλεια σε περίπτωση πτώσης, στις ελάχιστες περιπτώσεις που δε 

χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες επιφάνειες πρόσκρουσης για την τοποθέτηση νέου εξοπλισμού, 

δημιουργούνται νέες, από χαλαρά δάπεδα σε κατάλληλα εγκιβωτισμένο σκάμμα, εφόσον απαιτείται. Μεταξύ 

των επιτρεπόμενων χαλαρών δαπέδων, επιλέγονται βότσαλα κατάλληλης κοκκομετρίας και σύνθεσης, διότι 

περιορίζουν την πιθανότητα σοβαρού ατυχήματος λόγω μετατοπίσεων, παρουσιάζουν μικρό βαθμό 

συμπύκνωσης μετά από τυχόν βροχοπτώσεις, δεν παρασύρονται από ανέμους (όπως η άμμος ή ο φλοιός 

δέντρων) δεν επηρεάζονται από τις ακραίες θερμοκρασίες (όπως τα ανακρουστικά ελαστικά πλακίδια), δεν 
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επιδέχονται βανδαλισμούς (όπως κλοπή, γκράφιτι, καταστροφή από φωτιά), η εγκατάστασή τους είναι τεχνικά 

εύκολη, επιτρέπουν τη φυσική απορροή υδάτων, έχουν μεγάλο κύκλο ζωής και επιπλέον, τα ίδια τα βότσαλα, 

αποτελούν δημοφιλές εκπαιδευτικό παιχνίδι για τις μικρές ηλικίες.  

Τέλος, για περαιτέρω ασφάλεια, ενισχύεται το δίκτυο φωτισμού μέσω της χρήσης αυτόνομων 

φωτιστικών που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια. Η τοποθέτηση των φωτιστικών θα γίνει in situ, βάσει της 

τελικής διάταξης των οργάνων, των διαδρόμων προσπέλασης, του υφιστάμενου δικτύου, των σκιάσεων και του 

ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής που απαιτεί διακριτικό φωτισμό.   

Στα ακόλουθα κεφάλαια δίδονται αναλυτικά οι προτάσεις αναβάθμισης ανά παιδική χαρά, σύμφωνα 

με τις ειδικές συνθήκες του κάθε χώρου.  

2.1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
7
 

Καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμήμα της πλατείας Δροσοπούλου, στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης 

και είναι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο. Η πλατεία που βρίσκεται σε 

ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Φιλοθέης, έχει έκταση 8,5 στρέμματα, στα 2,2 εκ των οποίων αναπτύσσεται 

η παιδική χαρά.   

Διαθέτει εννέα (9) όργανα παιδικής αναψυχής, με τριάντα (30) κατ΄ εκτίμηση θέσεις για την 

ψυχαγωγία των ανηλίκων, ηλικιακών ομάδων 1+ έως 15 ετών, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων ΑμΕΑ 

(σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις των κατασκευαστών). Τα όργανα αυτά καλύπτουν κυρίως δραστηριότητες 

παιχνιδιού ρόλων, αιώρησης, ολίσθησης, ισορροπίας, ταλάντωσης και αναρρίχησης.  

Πλατεία Δροσοπούλου (υφιστάμενη κατάσταση) Πλατεία Δροσοπούλου (θέση νέου εξοπλισμού) 

  

                                                           
7
 ΦΕΚ 304Α/1948 
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Η αναβάθμιση που προτείνεται, αφορά την προσθήκη ενίσχυση του εξοπλισμού με επέκταση των 

δραστηριοτήτων  και προσφορά ευκαιριών για γρήγορη κίνηση, σύγκριση, η επίδειξη, η επαφή, συνεργασία, 

στοιχεία που είναι απαραίτητα ειδικά για τα παιδιά της προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας.  

Οπότε, επιλέγονται επιπλέον δύο (2) όργανα, με χρήσεις αιώρησης κυρίως, ανάγκη που εντοπίστηκε 

μετά από επάλληλα αιτήματα των χρηστών. Τα νέα όργανα θα πρέπει να ικανοποιούν μεν τις ανάγκες της εν 

λόγω ηλικιακής ομάδας, αλλά παράλληλα να είναι φιλικά προς τις μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες, 

κατά το πρότυπο ΕΝ 1176-1 που θεωρεί δεδομένο ότι άλλοι χρήστες, πλην της ηλικιακής ομάδας για την οποία 

προορίζεται ο εκάστοτε εξοπλισμός, θα κάνουν επίσης χρήση του εξοπλισμού αυτού.  

Σημειώνεται ότι με την προσθήκη των δύο επιπλέον οργάνων, επέρχεται επέκταση των δραστηριοτήτων 

αλλά και αύξηση των διαθέσιμων θέσεων ψυχαγωγίας.  

Επίσης δημιουργείται περιοχή πρόσκρουσης με κατάλληλο δάπεδο και ενισχύεται ο φωτισμός με 

τοποθέτηση νέων φωτιστικών ιστών.   

2.2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (Ο.Τ. 86 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ)
8
 

Ο χώρος καταλαμβάνει το οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς Δαβάκη,  Δάφνης, 28
ης

 

Οκτωβρίου και Βίτσι στη Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού και είναι χαρακτηρισμένος ως παιδική χαρά στο 

οικείο ρυμοτομικό. Η έκτασή της είναι περίπου 1,3 στρέμματα.  Η κύρια είσοδος είναι από την οδό Δαβάκη, που 

είναι πεζόδρομος, ενώ υπάρχει και μία δεύτερη είσοδος οχημάτων, στη συμβολή των οδών Δάφνης και Βίτσι.  

Διαθέτει έντεκα (11) όργανα παιδικής αναψυχής, συμπεριλαμβανομένης μίας αμμοδόχου, με τριάντα 

(30) κατ΄ εκτίμηση θέσεις για την ψυχαγωγία των ανηλίκων, ηλικιακών ομάδων 1+ έως 14 ετών. Για τα 

υφιστάμενα όργανα δεν προκύπτει ο χρόνος εγκατάστασης, ωστόσο ο Δήμος έχει προβεί στις απαραίτητες 

διορθωτικές επεμβάσεις σύμφωνα με τις αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης
9
.  Τα όργανα αυτά 

καλύπτουν κυρίως δραστηριότητες παιχνιδιού αιώρησης, ολίσθησης, ταλάντωσης και αναρρίχησης.  

Η αναβάθμιση που προτείνεται, αφορά την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού που να απευθύνεται σε 

κάθε κατηγορία χρηστών, κυρίως στην ηλικιακή ομάδα που ξεκινάει από 4 – 6 ετών, που είναι και η 

επικρατούσα στην παιδική χαρά. Επιπλέον, λόγω της πυκνής βλάστησης εντός της παιδικής χαράς, ο νέος 

εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στις υφιστάμενες περιοχές πρόσκρουσης. Σημειώνεται ότι θα αφαιρεθεί μία 

τραμπάλα, τοποθετημένη στο χώρο προ 20ετίας, που παρουσιάζει συχνές φθορές.  

                                                           
8
 ΦΕΚ 353Δ/1988 

9 ΥΑ 27934/2014 (Β΄2029), άρθρο 2, παρ. Α, περίπτωση 4, υποπερίπτωση β 
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Οπότε, επιλέγονται επιπλέον δύο (2) όργανα, με λειτουργίες αιώρησης, ταλάντωσης και 

περιστροφής, διότι από τη συγκεκριμένη παιδική χαρά έχουν αφαιρεθεί παλαιότερα μία κούνια και μία 

περιστρεφόμενη τετραθέσια ταλαντευόμενη τραμπάλα, λόγω ακαταλληλότητας. Σήμερα αφαιρείται και μία 

διθέσια τραμπάλα για τους ιδίους λόγους.  

 

Σημειώνεται ότι με την προσθήκη των δύο (2) επιπλέον οργάνων, επέρχεται επέκταση των 

προσφερόμενων δραστηριοτήτων.  

2.3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΑΝΘΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ (Ο.Τ. 101 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ)
10

 

Ο χώρος βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σικελιανού στη Δημοτική Ενότητα 

Νέου Ψυχικού και είναι χαρακτηρισμένος ως παιδική χαρά στο οικείο ρυμοτομικό. Η έκτασή της είναι περίπου 

7,2 στρέμματα και είναι η μεγαλύτερη σε έκταση παιδική χαρά του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.  Η είσοδος 

βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου.  

Διαθέτει δεκαεπτά (17) όργανα παιδικής αναψυχής, συμπεριλαμβανομένης μίας αμμοδόχου, με 

σαράντα (40) κατ΄ εκτίμηση θέσεις για την ψυχαγωγία των ανηλίκων, ηλικιακών ομάδων 1+ έως 14 ετών. Για τα 

δεκαέξι (16) από τα δεκαεπτά (17)  υφιστάμενα όργανα (πλην του κεντρικού σύνθετου οργάνου), δεν προκύπτει 

ο χρόνος εγκατάστασης, ωστόσο ο Δήμος έχει προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις σύμφωνα με 

τις αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης
11

. Όμως, τα όργανα αυτά παρουσιάζουν συνεχώς φθορές 

λόγω παλαιότητας και χρήζουν αντικατάστασης, διότι η ανάγκη για τη συντήρησή τους είναι πλέον συνεχής, 

γεγονός που επισύρει προβλήματα ασφάλειας.  

Η αναβάθμιση που προτείνεται, αφορά την αντικατάσταση όλου του εξοπλισμού, πλην του κεντρικού 

οργάνου. Τα νέα όργανα που επιλέγονται είναι προσβάσιμα από όλες τις ηλικιακές ομάδες, δηλαδή από 1 έως 

6 ετών, που είναι και η επικρατούσες ηλικίες, χωρίς να αποκλείεται η χρήση και από μεγαλύτερα παιδιά (ειδικά 

στα παιχνίδια ισορροπίας και αιώρησης). Εξάλλου, η συγκεκριμένη παιδική χαρά διαθέτει ήδη οριοθετημένο 

χώρο για τροχήλατα παιχνίδια (κυρίως πατίνια) και μεγάλες εκτάσεις για παιχνίδια με μπάλα, τρέξιμο και 

παρεμφερείς δραστηριότητες, προσφιλείς κυρίως σε μεγαλύτερα παιδιά. 

Οπότε τα δεκαέξι (16) όργανα που αποσύρονται αντικαθίστανται με δεκαοκτώ(18) νέα όργανα, που 

καλύπτουν μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων: αιώρηση, ολίσθηση, παιχνίδια ρόλων, ισορροπία, αναρρίχηση σε 

συνδυασμό με ευκαιρίες για ανταγωνισμό, εγγύτητα και επαφή τόσο με  το φυσικό περιβάλλον όσο και με 

φυσικά υλικά που κυριαρχούν στη συγκεκριμένη παιδική χαρά.  
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Σημειώνεται ότι με την αντικατάστασή των παλαιών οργάνων επέρχεται πλήρης εκσυγχρονισμός των 

προσφερόμενων δραστηριοτήτων και αναβάθμιση του χώρου με παράλληλο σεβασμό της φυσιογνωμίας του.  

2.4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ (Ο.Τ. 140 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ)
12

 

Ο χώρος καταλαμβάνει το οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς Βαλαωρίτου, Άρκτου, 

Πηγάσου και Κύκνου στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού. Η έκτασή της είναι περίπου 1,5 στρέμμα.  Η είσοδος 

βρίσκεται στην οδό Βαλαωρίτου.  

Διαθέτει επτά (7) όργανα παιδικής αναψυχής, με τριάντα (30) κατ΄ εκτίμηση θέσεις για την 

ψυχαγωγία των ανηλίκων, ηλικιακών ομάδων 1+ έως 14 ετών. Για τα έξι (6) από τα επτά (7)  υφιστάμενα 

όργανα (πλην ενός μύλου), δεν προκύπτει ο χρόνος εγκατάστασης, ωστόσο ο Δήμος έχει προβεί στις 

απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις σύμφωνα με τις αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης
13

. 

Όμως, τα δύο (2) από τα έξι (6) παλαιά όργανα, που καλύπτουν κυρίως δραστηριότητα αναρρίχησης, χρήζουν 

απομάκρυνσης.  

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η αντικατάστασή τους με δύο (2) νέα όργανα,  που να καλύπτουν 

δραστηριότητες αναρρίχησης και ισορροπίας. Επιπλέον, λόγω της υφιστάμενης διαμόρφωσης της παιδικής 

χαράς, οι περιοχές πρόσκρουσης τυχόν νέων οργάνων θα πρέπει να περιορίζονται στην υφιστάμενη 

διαμόρφωση. 

Σημειώνεται ότι με την αντικατάσταση των δύο (2) οργάνων, επέρχεται εκσυγχρονισμός των 

προσφερόμενων δραστηριοτήτων και αύξηση της ασφάλειας.  

3. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Από την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της επιδιωκόμενης σύμβασης προκύπτει ότι εμπίπτει 

στην παράγραφο 8
 
 του άρθρου 2 του Ν.4412/16, διότι πρόκειται σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την 

αγορά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης ή/και εγκατάστασης.  

Συνεπώς, όπως επιβάλλεται από τις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας
14

, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της παρ. 1 της παρούσας 

και εφόσον το όριο του προϋπολογισμού εμπίπτει στην περίπτωση γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, θα γίνει 

προσφυγή στην ανοικτή διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 27 του ιδίου νόμου.  
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις συνολικού ποσού 223.200,00€ στον 

Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού». 

Η δαπάνη έως το ποσό των 204.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, έχει εγγραφεί στον 

Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 με Κ.Α.Ε. 64.7135.0001 και θα καλυφθεί από πόρους του Π.Δ.Ε. 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 30945/22.06.2018 απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών (ΩΖΚΞ465ΧΘ7-

Μ2Ν). Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι έως το ποσό των 19.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, έχει 

εγγραφεί στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 με Κ.Α.Ε. 30.7135.0001 και θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το σύνολο της δαπάνης εντός 

του 2018,  θα βαρύνει αντίστοχο Κ.Α.Ε. του επόμενου Οικονομικού Έτους.  

Σε όλα τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.  

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους της προμήθειας και ανώτατο όριο της 
προσφοράς και συντάχθηκε υπό μορφή χωριστών τμημάτων, ανά ομοειδή είδη, το μέγεθος και το αντικείμενο των 
οποίων δίδεται στον πίνακα 1.  

Οι ποσότητες των βότσαλων και των περιζωμάτων τους είναι ενδεικτικές, διότι τα ακριβή γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά των περιοχών πρόσκρουσης εμπίπτουν στις πληροφορίες της παρ. 2 του άρθρου 5 της 
ΥΑ28492/2009 (Α’ 931) και δίδονται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή 
διανομέα που θέτει σε κυκλοφορία τους αντίστοιχους εξοπλισμούς που θα τοποθετηθούν κατά περίπτωση. 
Συνεπώς, μπορούν να αυξομειωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του αναδόχου της ομάδας Α. Η επιμέτρηση γίνεται 
βάσει του όγκου του σκάμματος.  

Οι τιμές μονάδας καθορίστηκαν βάσει  έρευνας αγοράς.  
Επιτρέπονται αυξομειώσεις ανά ομάδα, μετά από εντολή του αρμοδίου οργάνου του φορέα, εφόσον δεν 

προκαλούν υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου και δεν τροποποιούν τη φύση της σύμβασης. Στις ομάδες του 
προϋπολογισμού όπου δεν αναφέρεται χωριστά η κοστολόγηση περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Παράρτημα Ι  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό  Α/Α: 20/2018 
Ταχ. Κώδικας : 15451 ΠΡΟΫΠ: 223.200,00€ (Φ.Π.Α. 24%) 
Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου Κ.Α.Ε.: 64.7135.0001 & 30.7135.0001 
Τηλέφωνο : 2132014629 CPV 1: 37535200-9 – Εξοπλισμός παιδικής 
Φαξ : 2106711475  χαράς  
e-mail : d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr CPV 2: 31527200-8 – Φωτιστικά  

   εξωτερικών χώρων  

  ΠΟΡΟΙ: ΠΔΕ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

 

 

 
 
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων 

 

12 

Πίνακας 3. Ενδεικτικός αναλυτικός προϋπολογισμός 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

1.1 Κούνια επαφής 5 ή 6 θέσεων τεμ 1,00 8.385,00 € 8.385,00 €

1.2 Αερόδρομος με συρματόσχοινο και 1 βαγονέτο τεμ 1,00 10.498,80 € 10.498,80 €

1.3 Μύλος μονοθέσιος τεμ 3,00 1.287,40 € 3.862,20 €

1.4 Εξοπλισμός ταλάντωσης και ισορροπίας τεμ 1,00 4.746,30 € 4.746,30 €

1.5 Αναρρίχηση με επίπεδο χωροδικτύωμα τεμ 1,00 17.495,52 € 17.495,52 €

1.6 Ζυγαριά αιώρησης 2 θέσεων τεμ 1,00 8.290,20 € 8.290,20 €

1.7 Τάκοι ισορροπίας τεμ 1,00 2.948,72 € 2.948,72 €

1.8 Δίσκοι ισορροπίας τεμ 5,00 1.549,80 € 7.749,00 €

1.9 Θεματική αμμοδόχος τεμ 1,00 9.454,60 € 9.454,60 €

1.10 Σύνθετο παιχνίδι ρόλων  με τσουλήθρες και αναρρίχηση τεμ 1,00 19.735,76 € 19.735,76 €

1.11 Ταλεντευόμενο μονοθέσιο ζωάκι τεμ 2,00 908,56 € 1.817,12 €

1.12 Τραμπάλα δύο (2) θέσεων τεμ 1,00 1.853,20 € 1.853,20 €

1.13 Μύλος έξι (6) θέσεων τεμ 1,00 6.345,16 € 6.345,16 €

1.14 Κούνια με έναν άξονα περιστροφής και 2 επίπεδα 

καθίσματα 

τεμ 2,00 3.212,76 € 6.425,52 €

1.15 Κούνια με έναν άξονα περιστροφής και 2 καθίσματα τύπου 

λίκνου 

τεμ 1,00 3.142,24 € 3.142,24 €

1.16 Κούνια φωλιά τεμ 1,00 4.724,84 € 4.724,84 €

1.17 Πολύεδρες σφαίρες αναρρίχησης τεμ 1,00 9.726,60 € 9.726,60 €

1.18 Αναρρίχηση τύπου "μονόζυγο" τεμ 1,00 6.104,28 € 6.104,28 €

1.19 Τοποθέτηση κατ' αποκ. 14.751,94 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1: 148.057,00 €

ΟΜΑΔΑ 2. ΧΑΛΑΡΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΒΟΤΣΑΛΟ)

2.1 Βότσαλο για κούνια επαφής 5 ή 6 θέσεων m3 40,80 110,00 € 4.488,00 €

2.2 Βότσαλο για ξύλινη αναρρίχηση m3 56,00 110,00 € 6.160,00 €

2.3 Βότσαλο για ζυγαριά αιώρησης 2 θέσεων m3 4,50 110,00 € 495,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2: 11.143,00 €

ΟΜΑΔΑ 3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

3.1 Φωτιστικός ιστός με φωτοβολταϊκό πάνελ τεμ 10,00 2.080,00 € 20.800,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3: 20.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 1+2+3): 180.000,00 €

ΦΠΑ 24%: 43.200,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 223.200,00 €

Παιδική χαρά Πλατείας Δροσοπούλου (Φιλοθέη) 

Παιδική χαρά Νέας Αγοράς (Ψυχικό) 

Παιδική χαρά Μάνθου Μεταλληνού (Ψυχικό) 

Παιδική χαρά Ιγνατίου Καλλέργη (Ψυχικό) 

Γενικά 
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Γ.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Στον προϋπολογισμό της μελέτης περιλαμβάνεται: 

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

δαπέδων στις περιοχές πρόσκρουσης και κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού για την αναβάθμιση των 

παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στην 

παρούσα μελέτη. 

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

έντεχνη και σύμφωνα προς τους όρους εκτέλεση της προμήθειας. 

 οι αποξηλώσεις, η αποκομιδή και απόρριψη των υφιστάμενων εξοπλισμών παιδικής χαράς και δαπέδων 

ασφαλείας. 

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

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές, χωρίς τη δυνατότητα αποκλεισμού ισοδύναμων 

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

μέσο και τρόπο, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο τις παρούσες τεχνικές και 

λειτουργικές προδιαγραφές και γενικότερα τις απαιτήσεις της παρούσας προμήθειας. 

Γ.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όσον αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς των Άρθρων 1.1-1.18 (Ομάδα 1 ή Τμήμα 1) 

πέραν των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει: 

 να πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 “Εξοπλισμός και δάπεδα 

παιχνιδότοπων” (ΕΛΟΤ EN 1176) ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. 

 να έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, 

σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο ή ισοδύναμό του (άρθρο 4, §1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο §2 και §3 του 

ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 

28492/2009). 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικό και τροποποιητικό του 

ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά το πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 

1176 ή άλλο ισοδύναμο. 
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Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας 

άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 

27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). 

Επιπλέον, οι εξοπλισμοί παιδικής χαράς θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5, 

παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 

(Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της 

παραγράφου 6.1.2 του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο 

ανωτέρω άρθρο, η Υπηρεσία είναι δυνατόν να ζητήσει συμπληρωματικά κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες την 

υποβολή πληροφοριών για κάθε εξοπλισμό. 

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

αναγράφονται: 

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

διανομέα. 

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

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

Τα κριτήρια ποιότητας των εξοπλισμών παιδικής χαράς, αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες και σχεδιασμό για όλους τους χρήστες 

 παιδαγωγικές παράμετροι σχεδιασμού 

 βέλτιστη λειτουργικότητα, ελκυστική εμφάνιση, μακροχρόνια λειτουργική και αισθητική ανθεκτικότητα  

 μέριμνα για τους χρήστες όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την υφή των επιφανειών, τη μετάδοση της 

θερμότητας, τις στρογγυλεμένες άκρες, κλπ. 

 εργομετρικές παράμετροι σχεδιασμού ανά ηλικιακή ομάδα  

 οπτικές και απτικές απαιτήσεις όπως η υφή των επιφανειών, το εύρος της στιλπνότητας, η έλλειψη μεγάλων 

αλλαγών στα χρώματα λόγω φθοράς (μέγιστη σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση 

βαρέων μετάλλων). 

 μηχανικές απαιτήσεις όπως αντοχή, ελαστικότητα, μεγάλη ανθεκτικότητα σε φθορά, κλιματολογικές 

επιπτώσεις και βανδαλισμούς  

 χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης 

 εστίαση στο περιβάλλον 

 μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής των εξοπλισμών, τα υλικά θα πρέπει να μπορούν να αποσυναρμολογούνται 

με ευκολία και να ανακυκλώνονται  
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 τα υλικά κατασκευής να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες για τους χρήστες και για το περιβάλλον 

 συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη μετάδοση ουσιών σύμφωνα με το πρότυπο EN71-3 ή ισοδύναμο, τα 

πρότυπα ασφάλειας προϊόντων και την περιβαλλοντική νομοθεσία σχετικά με τις περιεχόμενες επιβλαβείς 

ουσίες. 

 

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

εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση.  Μετά τη λήξη της διάρκειας 

ζωής του να είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν 

επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα πρέπει να έχουν βελτιστοποιηθεί για να διασφαλίζουν το 

μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.  

Διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά τις κατασκευές από φυσική ξυλεία, δεδομένου ότι το ξύλο 

αποτελεί ζωντανό δομικό ανομοιογενές υλικό αντιδρά στις αλλαγές του εκάστοτε περιβάλλοντος. Κατ’ επέκταση, 

υπό φυσιολογικές συνθήκες ενδέχεται να παρουσιάζονται σχισμές (ρωγμές) ως αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών 

συρρίκνωσης. Οι σχισμές αυτές ακολουθούν τις εποχιακές κλιματικές αλλαγές (υγρασία, αέρα, βροχοπτώσεις, 

περιόδους ξηρασίας). Τέτοιες σχισμές στο ξύλο δεν συνιστούν κίνδυνο χρήσης και δεν έχουν καμία αρνητική 

επίδραση στη δομική αρτιότητα του εξοπλισμού, καθώς διατηρείται η ίδια ποσότητα και η ίδια πυκνότητα 

ξυλείας. Οι σχισμές αυτές δεν επηρεάζουν την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, καθώς λόγω τριγωνικής και 

ανοιχτής διατομής τους (σχήμα “V”), ο κίνδυνος εγκλωβισμού δακτύλων αξιολογείται από χαμηλός έως 

ανύπαρκτος και οι σχισμές θεωρούνται ακίνδυνες. 

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

πρέπει να είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική 

επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα 

είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας 

ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.  

Επίσης, όπου είναι απαραίτητο για τα άρθρα 1.1 – 1.4 και 1.17-1.18, όλες οι βίδες (κοχλίες) που 

θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 

χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 

στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 

σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από χαλαρά/φυσικά υλικά των Άρθρων 2.1-2.3 (Ομάδα 2 ή 

Τμήμα 2), πέραν των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει: 

Να πληρούν τις προδιαγραφές του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου προτύπου και 

συγκεκριμένα του Πίνακα 4, τόσο ως προς το μέγεθος των κόκκων, όσο και ως προς την περιεκτικότητα σε 
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σωματίδια λάσπης και αργίλου.  

Όσον αφορά τα είδη των άρθρων: 

 1.1-1.18 (Ομάδα 1 ή Τμήμα 1): θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη εγγύηση δυο ετών από την κατασκευάστρια 

εταιρεία και να παρέχονται ανταλλακτικά για μια δεκαετία. 

 3.1 (Ομάδα 3 ή Τμήμα 3): θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστη εγγύηση δυο ετών. 

 

Τονίζεται ότι, η συμμόρφωση της εγκατάστασης των εξοπλισμών παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης με τα 

σχετικά πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας, θα ελεγχθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, 

όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014 (ΑΔΑ: ΩΝ8ΚΝ-

Ρ46) του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωματικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). Η δαπάνη 

για την έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος προκειμένου να επαληθευτούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προμηθευόμενων 

ειδών και η συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η δαπάνη των πρόσθετων 

ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Γ.3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Ο εξοπλισμός προς προμήθεια δίδεται αναλυτικά παρακάτω. Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με 

τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σχέδια της μελέτης και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ1176 και ΕΝ1177. Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των 

αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η 

ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των 

αρμοδίων αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου
15

.  

Κάθε προϊόν προς προμήθεια που περιγράφεται στην παρούσα μπορεί να αντικατασταθεί με 

οποιοδήποτε ισοδύναμο, αρκεί ο προσφέρων να αποδεικνύει με την προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, 

συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56 του Ν.4412/2016, ότι οι λύσεις 

που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις συγκεκριμένες τεχνικές 

                                                           
15

 ΥΑ 28492/2009 (Β’ 931), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 21901/2014 (Β’ 2029) 
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προδιαγραφές
16

 και δεν παρεκκλίνουν από τους όρους των εγκρίσεων που έχουν εξασφαλιστεί εν όψει της 

εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας.  

Γ.3.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΦΙΛΟΘΕΗ) 

 Κούνια επαφής, 5 ή 6 θέσεων, σε ξύλινο ή μεταλλικό πλαίσιο. Καλύπτει λειτουργία αιώρησης και 

ισορροπίας και διευκολύνει την επίδειξη και τον ανταγωνισμό μεταξύ των χρηστών. Σημειώνεται ότι για το 

συγκεκριμένο είδος απαιτείται διαμόρφωση νέας περιοχής πρόσκρουσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Η περιοχή πρόσκρουσης δεν πρέπει να ξεπερνάει τις προτεινόμενες διαστάσεις, δηλαδή θα 

πρέπει να εγγράφεται εντός νοητού κύκλου διαμέτρου έως 13,20m. Το ύψος του εξοπλισμού θα είναι κατ’ 

ελάχιστον 2.50m 

 

ΚΑΤΟΨΗ ΚΟΥΝΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ 5 ή 6 ΘΕΣΕΩΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΟΥΝΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ  

 

 

Τα καθίσματα μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου (για παράδειγμα από ελαστικό αυτοκινήτου ή παρόμοιο ή 

με πλάτη και ράβδο συγκράτησης, ή οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από το οικείο πρότυπο), υπό την 

προϋπόθεση ότι θα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε κατά την αιώρηση να αποφεύγονται τα άλματα από αυτά 

προς τον κεντρικό άξονα και να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 ή ισοδύναμου.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΥΝΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ 5 – 6 ΘΕΣΕΩΝ 

 

                                                           
16 Ν.4412/2016 (Α’ 147), άρθρο 54, παρ. 4 
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 Αερόδρομος με συρματόσχοινο και ένα (1) βαγονέτο σε πλαίσιο ξύλινο ή μεταλλικό. Καλύπτει λειτουργίες 

αιώρησης, ολίσθησης και ισορροπίας και διευκολύνει την κοινωνικότητα και την επικοινωνία. Κατάλληλο 

για χρήστες άνω των τεσσάρων (4) ετών. Η περιοχή πρόσκρουσης θα καλύπτεται από τον υφιστάμενο 

χλοοτάπητα. Απαιτείται υπερυψωμένη πλατφόρμα εκκίνησης ή οποία μπορεί να δημιουργηθεί με επίχωση 

της τάξης των 0,50cm για τη επίτευξη κατάλληλης υψομετρικής διαφοράς (λόγω της ταυτόχρονης 

εκμετάλλευσης της φυσικής κλίσης), ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό και να καλυφθεί είτε με φυσικό 

χλοοτάπητα (όπως ο υπόλοιπος χώρος της πλατείας) ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή και τα οικεία πρότυπα.  Ενδείκνυται για χρήση από ΑμΕΑ. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΟΥ 

 
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΟΥ 

 

Γ.3.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΨΥΧΙΚΟ) 

 Μύλος μονοθέσιος. Καλύπτει τη λειτουργία της περιστροφικής κίνησης (χωρίς ταλάντωση) του 

παραδοσιακού μύλου, με εξαιρετικά εκπαιδευτικό τρόπο διότι ο χρήστης αντιλαμβάνεται την έννοια της 

φυγόκεντρου δύναμης και της βαρύτητας. Προϋπόθεση είναι να είναι ενιαία η κατασκευή, από συνθετικό 

υλικό, ώστε εκτός από τις απαιτήσεις του ΕΝ 1176-1 σχετικά με την παγίδευση μελών του σώματος των 

χρηστών (π.χ. χέρια και πόδια), να δίνεται προσοχή στην παγίδευση του ρουχισμού (π.χ. πανωφόρια, 

κασκόλ) που θα μπορούσε να εμποδίσει την έξοδο του χρήστη από το μύλο. Επίσης, λόγω του κοίλου 
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σχήματος θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη (οπές) για να απομακρύνονται εύκολα τα φερτά υλικά. 

Κατάλληλο για χρήστες άνω των τεσσάρων (4) ετών. Τοποθετείται σε υφιστάμενη περιοχή 4,60*4,60m με 

βάθος βότσαλου 30cm,  αν και δεν απαιτείται τοποθέτηση ειδικού ανακρουστικού δαπέδου στην περιοχή 

πρόσκρουσης.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΨΗ  
ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΨΗ  
ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ Β 

  
 

 Όργανο ταλάντωσης και ισορροπίας. Καλύπτει τις λειτουργίες της αιώρησης σε όρθια θέση, της 

ταλάντωσης και της ισορροπίας. Απλή κατασκευή αποτελούμενη από δύο μεταλλικούς στύλους, δύο λαβές 

και ένα κάθισμα αιωρούμενο από συρματόσχοινο. Τοποθετείται σε υφιστάμενη περιοχή διαστάσεων 

6,30*5,50m, με βάθος βότσαλου 30cm. Κατάλληλο για χρήστες άνω των έξι (6) ετών. Ενδείκνυται για χρήση 

από ΑμΕΑ. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΨΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΨΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
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Γ.3.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΝΘΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ (ΨΥΧΙΚΟ) 

 Ξύλινη αναρρίχηση με επίπεδο χωροδικτύωμα. Καλύπτει λειτουργίες αναρρίχησης και ισορροπίας, 

προσφέροντας διαβαθμισμένες ευκαιρίες αναρρίχησης για διαφορετικών ικανοτήτων χρήστες. Μπορεί να 

απασχολήσει μεγάλο αριθμό χρηστών και παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μεγαλύτερα παιδιά 

και τους συνοδούς ακόμα και ως καθιστικό, λόγω των κορμών. Βασική προϋπόθεση είναι να αποτελείται η 

κατασκευή από φυσικό ακανόνιστο ξύλο, ώστε να εντάσσεται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης παιδικής 

χαράς και να περιέχει και τουλάχιστον ένα επίπεδο στοιχείο χωροδικτυώματος.  

Το ύψος του εξοπλισμού θα είναι άνω των 2.00m. Κατάλληλο για παιδιά άνω των έξι (6) ετών.  

Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο είδος απαιτείται διαμόρφωση περιοχής πρόσκρουσης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  
ΚΟΡΜΩΝ ΞΥΛΙΝΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

 
 

 

 Ζυγαριά αιώρησης δύο (2) θέσεων. Καλύπτει λειτουργίες αιώρησης, ισορροπίας και ταλάντωσης, 

ευνοώντας τη συνεργασία ή/και τον ανταγωνισμό. Αποτελείται από δύο καθίσματα που αξιοποιούν  το 

φαινόμενο του εκκρεμούς.   Βασική προϋπόθεση είναι να αποτελείται η κατασκευή από φυσικό ακανόνιστο 

ξύλο, ώστε να εντάσσεται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης παιδικής χαράς.  

Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο είδος απαιτείται επέκταση της υφιστάμενης περιοχής πρόσκρουσης, η 

οποία σήμερα είναι 7,20*3,20m με βάθος βότσαλου 30cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Κατάλληλο για χρήστες άνω των έξι (6) ετών.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΑΙΩΡΗΣΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ 

 
 

 Τάκοι ισορροπίας. Καλύπτει λειτουργίες ισορροπίας, μέσω μίας πορείας πάνω σε τάκους, οι οποίοι 

διαθέτουν οπές σε ακανόνιστες αποστάσεις και είναι αναρτημένοι πάνω σε εφελκυόμενα συρματόσχοινα. 

Άλλοι τάκοι είναι χαλαροί, άλλοι σταθεροί και άλλοι ταλαντευόμενοι, προκαλώντας τους χρήστες να 

αναπτύξουν την κινητική επιδεξιότητά τους. Βασική προϋπόθεση είναι να αποτελείται η κατασκευή από 

φυσικό ξύλο, ώστε να εντάσσεται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης παιδικής χαράς. Κατάλληλο για χρήστες 

άνω των τεσσάρων (4) ετών. 

Δεν απαιτείται τοποθέτηση ειδικού ανακρουστικού δαπέδου στην περιοχή πρόσκρουσης.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΑΚΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  

 
ΚΑΤΟΨΗ 

 

 
ΟΨΗ 

 

Δίσκοι ισορροπίας. Καλύπτει λειτουργίες ισορροπίας και ταλάντωσης, ευνοώντας τη συνεργασία ή/και τον 

ανταγωνισμό καθώς και την επίδειξη ικανοτήτων, προσφέροντας παράλληλα την ευκαιρία ελέγχου της 
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κίνησης του σώματος. Πρόκειται για πέντε δίσκους κυκλικής διατομής, διαμέτρου 1.00m περίπου έκαστος, 

στερεωμένους σε ελατήρια, πάνω στους οποίους μπορούν να αναπηδούν ένας ή περισσότεροι χρήστες. Τα 

ελατήρια προσδίδουν επιτάχυνση ανάλογη με την ένταση αναπήδησης. Βασική προϋπόθεση είναι να 

αποτελείται η κατασκευή από φυσικό ξύλο, ώστε να εντάσσεται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης παιδικής 

χαράς. Κατάλληλο για χρήστες άνω των τεσσάρων (4) ετών. Δεν απαιτείται τοποθέτηση ειδικού 

ανακρουστικού δαπέδου στην περιοχή πρόσκρουσης.  

 

 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 
 

 Θεματική αμμοδόχος. Καλύπτει τις ανάγκες του παιχνιδιού ρόλων, λειτουργώντας παράλληλα και ως 

αμμοδόχος. Πρόκειται για μία θεματική κατασκευή, τύπου «καράβι» ή «όχημα», η οποία θα έχει κατάλληλα 

διαμορφωμένη βάση ώστε να λειτουργεί μεν ως αμμοδόχος, αλλά παράλληλα να προσφέρει και άλλες 

δυνατότητες κυρίως για παιχνίδια ρόλων, αλλά και κινητικές δραστηριότητες ειδικά για μικρότερα παιδιά. 

Βασική προϋπόθεση είναι να αποτελείται η κατασκευή από φυσικό ξύλο, με ακανόνιστα στοιχεία όπου είναι 

εφικτό, ώστε να εντάσσεται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης παιδικής χαράς. Κατάλληλο για χρήστες άνω 

των τριών (3) ετών. Δεν απαιτείται διαμόρφωση περιοχής πρόσκρουσης με ειδικό δάπεδο. 

 

ΟΨΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΜΟΔΟΧΟΥ 
ΤΥΠΟΥ Α (ΚΑΡΑΒΙ) 

ΟΨΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΜΟΔΟΧΟΥ 
ΤΥΠΟΥ Β (ΚΑΡΑΒΙ) 

 

 

 
ΟΨΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΜΟΔΟΧΟΥ 

ΤΥΠΟΥ Γ (ΟΧΗΜΑ) 
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Σύνθετο παιχνίδι ρόλων με τσουλήθρες και αναρρίχηση. Καλύπτει τις ανάγκες του παιχνιδιού ρόλων, 

ολίσθησης, ισορροπίας, αναρρίχησης. Τυχόν πλατφόρμες και κατασκευές πρέπει να διαθέτουν ύψος πτώσης 

έως 1.00m. Βασική προϋπόθεση είναι να αποτελείται η κατασκευή από φυσικό ξύλο, με ακανόνιστα στοιχεία 

όπου είναι εφικτό, ώστε να εντάσσεται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης παιδικής χαράς. Η πρόσβαση στη 

ζώνη εισόδου της τσουλήθρας πρέπει να γίνεται μέσω κλίμακας, ή αναρρίχησης, ή συνδυασμό αυτών ή άλλου 

μέσου. Η επιφάνεια της τσουλήθρας και της πλευρικής της προστασίας (πλευρές) θα πρέπει αν είναι ενιαία 

και να μη φέρει ενώσεις που προκαλούν παγίδευση και συνιστούν κίνδυνο για τους χρήστες. Επιπλέον, η 

επιφάνεια του μήκους της τσουλήθρας και της πλευρικής προστασίας (πλευρές), πρέπει να είναι 

κατασκευασμένη με τρόπο ώστε να προλαμβάνει οποιεσδήποτε μεταβολές, οι οποίες είναι πιθανόν να 

προκαλέσουν τραυματισμό μετά από έκθεση σε καιρικές συνθήκες ή άλλες καταπονήσεις που προκύπτουν 

από τη χρήση. Η αναρρίχηση θα πρέπει να αποτελείται από εύκαμπτα στοιχεία ή πάνελς. Κατάλληλο για 

χρήστες άνω των τριών (3) ετών. Δεν απαιτείται τοποθέτηση ειδικού ανακρουστικού δαπέδου στην περιοχή 

πρόσκρουσης.  

 

ΟΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΨΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΥΠΟΥ Α 

ΟΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΨΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΥΠΟΥ Β 
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Ταλαντευόμενο μονοθέσιο ζωάκι. Καλύπτει τις ανάγκες του παιχνιδιού ρόλων, ισορροπίας, αναρρίχησης (για 

νήπια) και ταλάντωσης. Βασική προϋπόθεση είναι να αποτελείται η κατασκευή από φυσικό ξύλο, ώστε να 

εντάσσεται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης παιδικής χαράς. Διευκρινίζεται ότι τα μέρη εκείνα των 

πλευρικών κατατομών τα οποία μπορεί να κτυπήσουν παιδιά που διέρχονται από εκεί ή το χρήστη, δεν 

πρέπει να έχουν προεξοχές με ακτίνα μικρότερη των 20mm. Κατάλληλο για χρήστες άνω των τριών (3) ετών. 

Τοποθετούνται σε υφιστάμενη περιοχή διαστάσεων 6,90*3,90m και βάθος βότσαλου 30cm αν και δεν 

απαιτείται τοποθέτηση ειδικού ανακρουστικού δαπέδου στην περιοχή πρόσκρουσης. Ο μηχανισμός 

ταλάντωσης του οργάνου μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, υπό την προϋπόθεση της τήρησης του 

προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΖΩΑΚΙ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  
ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 
  

 

 Τραμπάλα δύο (2) θέσεων. Καλύπτει τις ανάγκες ισορροπίας και ταλάντωσης. Βασική προϋπόθεση είναι να 

αποτελείται η κατασκευή από φυσικό ξύλο, ώστε να εντάσσεται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης 

παιδικής χαράς. Τα μέρη εκείνα των πλευρικών κατατομών τα οποία μπορεί να κτυπήσουν παιδιά που 

διέρχονται από εκεί ή το χρήστη, δεν πρέπει να έχουν προεξοχές με ακτίνα μικρότερη των 20mm. 

Κατάλληλο για χρήστες άνω των τριών (3) ετών. Τοποθετείται σε ήδη διαμορφωμένη περιοχή πρόσκρουσης, 

γενικών διαστάσεων 6,20*3,60m με βάθος βότσαλου 30cm 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
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 Μύλος έξι (6) θέσεων. Καλύπτει τη λειτουργία της περιστροφικής κίνησης (χωρίς ταλάντωση) του 

παραδοσιακού μύλου και ευνοεί την κοινωνικότητα, τη συνεργασία και την επαφή μεταξύ των χρηστών. 

Προϋπόθεση είναι να είναι ενιαία η κατασκευή (χωρίς αρμούς και ραφές), από συνθετικό υλικό, ώστε εκτός 

από τις απαιτήσεις του ΕΝ 1176-1 σχετικά με την παγίδευση μελών του σώματος των χρηστών (π.χ. χέρια και 

πόδια), να δίνεται προσοχή στην παγίδευση του ρουχισμού (π.χ. πανωφόρια, κασκόλ) που θα μπορούσε να 

εμποδίσει την έξοδο του χρήστη από το μύλο. Οι θέσεις θα πρέπει να είναι άκαμπτα συνδεδεμένες στην 

κατασκευή στήριξης (όχι πρόσθετες). Κατάλληλο για χρήστες άνω των τεσσάρων (4) ετών. Δεν απαιτείται 

τοποθέτηση ειδικού ανακρουστικού δαπέδου στην περιοχή πρόσκρουσης.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΥΛΩΝ 

 
 

 Κούνια με έναν άξονα περιστροφής και δύο (2) επίπεδα καθίσματα (χωρίς πλάτη και πλευρικά 

προστατευτικά). Καλύπτει τις ανάγκες αιώρησης, ισορροπίας και ταλάντωσης. Βασική προϋπόθεση είναι να 

αποτελείται το πλαίσιο της κατασκευής από φυσικό ξύλο (πλην της φέρουσας εγκάρσιας δοκού που θα είναι 

μεταλλική), ώστε να εντάσσεται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης παιδικής χαράς. Το ύψος της 

κατασκευής θα είναι περίπου 2.60m, ώστε να υπάρχει επαρκής ακτίνα αιώρησης. Κατάλληλο για χρήστες 

άνω των τριών (3) ετών. Θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενες περιοχές πρόσκρουσης, διαστάσεων 7,40*3,30m 

και 7,20*3,30m με βάθος βότσαλου 30cm.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΥΝΙΑΣ  
ΜΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
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 Κούνια με έναν άξονα περιστροφής και δύο (2) καθίσματα τύπου λίκνου (για νεώτερους ή λιγότερο 

ικανούς χρήστες). Καλύπτει τις ανάγκες αιώρησης, ισορροπίας και ταλάντωσης. Βασική προϋπόθεση είναι 

να αποτελείται το πλαίσιο της κατασκευής από φυσικό ξύλο (πλην της φέρουσας εγκάρσιας δοκού που θα 

είναι μεταλλική), ώστε να εντάσσεται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης παιδικής χαράς. Το ύψος της 

κατασκευής θα είναι περίπου 2.00m. Κατάλληλο για χρήστες άνω των τριών (3) ετών. Θα τοποθετηθεί σε 

υφιστάμενη περιοχή πρόσκρουσης, διαστάσεων 7,25*3,25m με βάθος βότσαλου 30cm. 

 

ΚΟΥΝΙΑ  
ΜΕ 2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΛΙΚΝΟΥ 

ΚΑΘΙΣΜΑ  
ΤΥΠΟΥ ΛΙΚΝΟΥ 

 

 

 

 Κούνια φωλιά. Καλύπτει τις ανάγκες αιώρησης, ισορροπίας και ταλάντωσης. Βασική προϋπόθεση είναι να 

αποτελείται το πλαίσιο της κατασκευής από φυσικό ξύλο (πλην της φέρουσας εγκάρσιας δοκού που θα 

είναι μεταλλική), ώστε να εντάσσεται στο περιβάλλον της συγκεκριμένης παιδικής χαράς. Το ύψος της 

κατασκευής θα είναι περίπου 2.80m. Κατάλληλο για χρήστες άνω των τεσσάρων (4) ετών. Θα τοποθετηθεί 

σε υφιστάμενη περιοχή πρόσκρουσης, διαστάσεων 7,25*3,25m με βάθος βότσαλου 30cm. Ενδείκνυται για 

χρήση από ΑμΕΑ. 

 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΟΥΝΙΑΣ ΦΩΛΙΑΣ 
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Γ.3.4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ (ΨΥΧΙΚΟ) 

 Πολύεδρες σφαίρες αναρρίχησης. Τοποθετείται προς αντικατάσταση της παλαιάς αναρρίχησης (προ του 

1998). Καλύπτει λειτουργίες αναρρίχησης, ισορροπίας, επικοινωνίας, ανταγωνισμού ή/και συνεργασίας. 

Έχει υψηλή παιδαγωγική αξία διότι ενισχύει την ανάπτυξη κατάλληλων σωματικών δεξιοτήτων και κρίσης, 

προκειμένου να γίνεται κάθε φορά σωστή επιλογή των σημείων στήριξης από το χρήστη, ανάλογα με την 

κλίση της επιφάνειας ανάρτησης και τη θέση της λαβής. Οι προσφερόμενες δυνατότητες για αναρρίχηση θα 

πρέπει να είναι διαβαθμισμένες ώστε να απευθύνονται σε χρήστες διαφορετικών ικανοτήτων. Τοποθετείται 

σε υφιστάμενη περιοχή πρόσκρουσης διαστάσεων 7,30*5,25m με βάθος βότσαλου 30cm. Κατάλληλο για 

χρήστες άνω των έξι (6) μηνών.  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΨΗ ΠΟΛΥΕΔΡΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

 

 Μεταλλική αναρρίχηση τύπου μονόζυγο. Τοποθετείται προς αντικατάσταση ενός παλαιού σύνθετου 

οργάνου (προ του 1998). Καλύπτει λειτουργίες αναρρίχησης και ισορροπίας. Προσφέρει διαβαθμισμένες 

ευκαιρίες αναρρίχησης για διαφορετικών ικανοτήτων χρήστες, μέσω της κατακόρυφης σκάλας, των 

οριζόντιων μπαρών (τύπου «μονόζυγο»), του εύκαμπτου πλέγματος και του στύλου καθόδου (τύπου 

«πυροσβέστη»). Τοποθετείται σε υφιστάμενη περιοχή πρόσκρουσης διαστάσεων 7,10*6.00m με σκάμμα 

30cm υπό την προϋπόθεση ότι θα προσαυξηθεί κατά 10cm, ώστε το τελικό βάθος του βότσαλου ναι είναι 

40cm, εφόσον απαιτηθεί. Κατάλληλο για χρήστες άνω των τεσσάρων (4) ετών. Ενδείκνυται για χρήση από 

ΑμΕΑ. 

 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟΖΥΓΟ 



 

Παράρτημα Ι  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό  Α/Α: 20/2018 
Ταχ. Κώδικας : 15451 ΠΡΟΫΠ: 223.200,00€ (Φ.Π.Α. 24%) 
Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου Κ.Α.Ε.: 64.7135.0001 & 30.7135.0001 
Τηλέφωνο : 2132014629 CPV 1: 37535200-9 – Εξοπλισμός παιδικής 
Φαξ : 2106711475  χαράς  
e-mail : d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr CPV 2: 31527200-8 – Φωτιστικά  

   εξωτερικών χώρων  

  ΠΟΡΟΙ: ΠΔΕ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

 

 

 
 
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων 

 

28 

 

Γ.3.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

 Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής αναψυχής. Πλήρης τοποθέτηση των οργάνων παιδικής αναψυχής. 

Περιλαμβάνεται η μεταφορά τους στο χώρο που θα τοποθετηθεί, η επιμελής συναρμολόγηση βάσει των 

οδηγιών του κατασκευαστή και  η θεμελίωσή τους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εκσκαφών 

και επιχώσεων, της κατασκευής θεμελίων εκ σκυροδέματος οπλισμένων και μη, των ξυλοτύπων και κάθε 

άλλης εργασίας ώστε να παραδοθεί το κάθε όργανο πλήρως τοποθετημένο. Μετά την τοποθέτηση ο 

εξοπλισμός θα ελεγθχεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και θα 

εκδοθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης με δαπάνη του αναδόχου. Επίσης, τυχόν έξοδα για την επίβλεψη των 

εκσκαφών από αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

 Βότσαλο. Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση ως δάπεδο ασφαλείας (σύμφωνα με τον πίνακα 4 που 

υποδεικνύεται στο πρότυπο ΕΝ 1176-1:2008), από οποιαδήποτε απόσταση, επί τόπου στο χώρο 

τοποθέτησης, κοκκώδους υλικού (βότσαλου) διαστάσεων από 2 έως 8mm (ή ισοδύναμο) από συλλεκτά 

υλικά ή ποταμού μέγιστης διάστασης λίθων 8 mm, καθαρισμένο (με κοσκίνισμα) από τυχόν ξένα σώματα 

και πλυμένο, δίχως σωματίδια λάσπης και αργίλου. Το μέγεθος των κόκκων θα προσδιορίζεται με δοκιμή 

κοσκινίσματος (όπως στο ΕΝ 933-1: Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – 

Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση). Στην τιμή περιλαμβάνεται η 

προμήθεια υλικού, οι φορτοεκφορτώσεις με το χαμένο χρόνο, η σταλία αυτοκινήτων και η μεταφορά των 

υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων καθώς 

και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση σχετίζεται με την εργασία αυτή. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η 

κατασκευή σκάμματος (μετά της συλλογής, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και απομάκρυνσης ή/και 

διάστρωσης των μπαζών) καθώς και η οριοθέτησή του με ξυλεία. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνεται η 

προμήθεια, επεξεργασία και τοποθέτηση περιζωμάτων (σενάζ), ύψους 30 ή 40cm (κατά περίπτωση), από 

πλεκητή ξυλεία ελάτης (ελάχιστο πάχος σανίδας 3cm) για την οριοθέτηση των περιοχών πτώσης του 

εξοπλισμού παιδικής αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης και σύνδεσης μεταξύ 
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τους καθώς και τυχόν ενίσχυσης ώστε να είναι ικανή η κατασκευή να παραλαμβάνει τις πλευρικές πιέσεις 

του εδάφους. Σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται και η μυκητοκτόνος επάλειψη και ο βερνικοχρωματισμός της 

ξυλείας. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση, σε σχηματισμούς απλούς, πολυγωνικούς, κυκλικούς ή 

συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες του φορέα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού/ βότσαλου διαστάσεων από 2 έως 8 mm, που επιμετράται σε 

όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, μετά της μεταφοράς από 

οποιαδήποτε απόσταση και με οποιονδήποτε τρόπο επί τόπου των έργων (χύδην ή σε big bags, ανάλογα με 

τις τοπικές συνθήκες του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί) και η διάστρωση μέχρι τελικής διαμόρφωσης 

της επιφάνειας πρόσκρουσης. Το υλικό και η εργασία θα πληροί τους όρους των ΥΑ28492/2009 (ΦΕΚ 931Β) 

και 27934/2014 (ΦΕΚ 2029Β). Το υλικό πριν την τοποθέτησή του θα πρέπει να ελεγχθεί από διαπιστευμένο 

φορέα με δαπάνη του αναδόχου. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα για οποιοδήποτε περαιτέρω έλεγχο του 

υλικού ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των ΥΑ28492/2009 (ΦΕΚ 931Β) και 27934/2014 (ΦΕΚ 2029Β). 

 

Πίνακας 4. Παραδείγματα συνήθως χρησιμοποιούμενων υλικών απορρόφησης πρόσκρουσης, βάθη και 

αντίστοιχα κρίσιμα ύψη πτώσης 

Υλικό (α) Περιγραφή Ελάχιστο βάθος (β) Κρίσιμο ύψος πτώσης 

 mm mm mm 

Χλοοτάπητας / φυσικό 
έδαφος  

  <1 000 (δ) 

Φλοιός κορμού δέντρων 
 

μέγεθος κόκκων 20 
έως 80 

200 < 2 000 

300 < 3 000 

Θραύσματα ξύλου μέγεθος κόκκων 5 
έως 30 

200 < 2 000 

300 < 3 000 

Άμμος (γ) 
 

μέγεθος κόκκων 
0,2 έως 2 

200 < 2 000 

300 < 3 000 

Βότσαλο  μέγεθος κόκκων 2 
έως 8 

200 < 2 000 

300 < 3 000 

Άλλα υλικά και άλλα βάθη δοκιμή HIC (βλέπε EN 1177) 
 

κρίσιμο ύψος πτώσης 
όπως δοκιμάζεται 

 

(α) Υλικά για χρήση σε παιχνιδότοπο κατόπιν κατάλληλης προετοιμασίας  

(β) Για χαλαρό υλικό, προστίθενται 100mm στο ελάχιστο βάθος για να αντισταθμιστεί η μετατόπιση υλικού 
(βλέπε 4.2.8.5.1) 

(γ) Δίχως σωματίδια λάσπης και αργίλου. Το μέγεθος των κόκκων μπορεί να προσδιοριστεί με δοκιμή 
κοσκινίσματος όπως στο ΕΝ 931-1 
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(δ) Βλέπε σημείωση 1 στην 4.2.8.5. 

ΠΕΡΙΖΩΜΑ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΕΝΑΖ) ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΒΟΤΣΑΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2-8mm  

  
 

 Φωτιστικά. Προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρης τοποθέτηση φωτιστικών σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος φακέλου.  

Γ.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η αναθέτουσα αρχή λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) 

και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 

(Υ.Α. 28492/2009), τους σχεδιαστικούς και παιδαγωγικούς στόχους, τις διαστάσεις των παιδικών χαρών, το 

φυσικό τους έδαφος και τις απαιτήσεις ασφαλείας των εξοπλισμών παιδικής χαράς και των επιφανειών 

πτώσης, συνέταξε τη μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας των χώρων και προτείνει βάσει αυτών την προμήθεια 

των παρακάτω εξοπλισμών παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσης και ζώνες 

όδευσης) και λοιπών υλικών ή ισοδύναμων με αυτά:  

Γ.4.1. ΟΜΑΔΑ 1 (ΤΜΗΜΑ 1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Άρθρο 1.1 Κούνια επαφής 5 ή 6 θέσεων ή ισοδύναμο 

 

Η “Κούνια επαφής 5 ή 6 θέσεων” θα απευθύνεται σε χρήστες παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και 

θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και τη συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί 

τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
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Πρόκειται για μία κατασκευή πενταθέσιας κούνιας σε πενταγωνική διάταξη, η οποία θα προσφέρει 

στους χρήστες/παιδιά τη δυνατότητα επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης σε υψηλό βαθμό, σε συνδυασμό με 

τη ευχαρίστηση της αιώρησης. Οι συμμετέχοντες θα αιωρούνται με κατεύθυνση προς το κέντρο της κούνιας, 

προσπαθώντας είτε να φέρουν τα πόδια τους σε επαφή είτε να παρατηρήσουν ο ένας τον άλλο. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο η μοναχική λειτουργία της αιώρησης μετατρέπεται σε ένα διασκεδαστικό κοινωνικό γεγονός όχι μόνο 

μέσα από την συνεχή οπτική επαφή των χρηστών που αιωρούνται εκατέρωθεν, αλλά και από την προσπάθειά 

τους να έρθουν σε σωματική επαφή. Η αναπήδηση από το κάθισμα δεν θα είναι δυνατή λόγω των οριζόντιων 

αλυσίδων ασφαλείας. 

Ο δομικός σκελετός θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος σε πενταγωνική διάταξη και θα συντίθεται 

από πέντε (5) ξύλινες δοκούς υποστήριξης τοποθετημένες υπό κλίση (σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο) και 

θα συνδέονται ανά δυο μεταξύ τους με πέντε (5) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς. Οι (πέντε) δοκοί υποστήριξης 

ορθογώνιας διατομής 135 x 95 mm θα είναι κατασκευασμένες από σκληρή ξυλεία (κατηγορίας Ι), η οποία θα 

απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Οι εγκάρσιες δοκοί 

σύνδεσης από τις οποίες αναρτώνται τα καθίσματα, θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο 

χάλυβα με κυκλική διατομή Ø76,1 x 3,65 mm. Στις απολήξεις θα είναι συγκολλημένα αυτογενώς κατάλληλα 

διαμορφωμένα ελάσματα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος τοιχώματος 10 mm.  

Τα καθίσματα θα είναι κυρτά και θα διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένο χείλος με καμπυλωμένα 

άκρα και ανάγλυφα στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη (σταθερή) πρόσφυση του χρήστη. Θα είναι 

κατασκευασμένα από αντιολισθητικό θερμοπλαστικό ελαστομερές υλικό, το οποίο θα είναι χυτευμένο σε έναν 

ένθετο πυρήνα (πλαίσιο) από πολυπροπυλένιο. Ο ένθετος αυτός πυρήνας θα διαθέτει εσωτερικά κατάλληλα 

διαμορφωμένα νεύρα με σκοπό την ενίσχυση της δομικής αρτιότητάς του. Ο συνδυασμός των δυο υλικών θα 

διαμορφώνει μια αναπαυτική θέση καθίσματος, φιλική προς το χρήστη. Τα καθίσματα θα είναι αναρτημένα 

από τέσσερα σημεία μέσω αλυσίδων μορφής ανάποδου «Y». Από τα σημεία συμβολής των τριών αλυσίδων και 

σε κατάλληλη απόσταση σύμφωνα με τα εργομετρικά μεγέθη της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, θα 

αναρτάται οριζόντια αλυσίδα η οποία θα λειτουργεί ως αλυσίδα ασφαλείας. 

Οι μηχανισμοί ανάρτησης των καθισμάτων θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό πολυαμίδιο, το οποίο 

είναι σταθεροποιημένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, για μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής. Οι αναρτήσεις θα διαθέτουν σύστημα έδρασης με διπλά ρουλεμάν (κουζινέτα με ένσφαιρους 

τριβείς). Τα εξαρτήματα των μηχανισμών ανάρτησης θα είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα 

αλουμινίου, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά ακόμα και στη διάβρωση. Το άγκιστρο, μέσω του οποίου θα 

προσαρτάται η αλυσίδα στο μηχανισμό ανάρτησης, θα πρέπει να μπορεί να κλειδώνει προκειμένου να 

αποτρέπεται ο βανδαλισμός. 
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Οι αλυσίδες θα αποτελούνται από βραχείς αλυσιδωτούς συνδέσμους (μικρούς κρίκους). Οι 

συγκεκριμένοι κρίκοι κυκλικής διατομής Ø6 mm, θα αφήνουν το ελάχιστο (επιτρεπτό) διάκενο και θα είναι 

συγκολλημένοι εκ των προτέρων. Θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα και θα πληρούν τις 

απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1834 - ISO1835, ή άλλου ισοδύναμου 

προτύπου.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 1138 cm x 1197 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 630 cm x 662 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 255 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 125 cm 

 

Άρθρο 1.2 Αερόδρομος με συρματόσχοινο και 1 βαγονέτο ή ισοδύναμο 

 

Ο «Αερόδρομος με συρματόσχοινο και 1 βαγονέτο» θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 4 

ετών και άνω και θα είναι σχεδιασμένο για την ασφαλή προσβασιμότητα και τη συμμετοχή παιδιών με 

αναπηρίες. Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά τη δυνατότητα αιώρησης 

και εξάσκησης, καθώς και διασκέδασης. Θα προσφέρεται τόσο για ατομικό όσο και για ομαδικό παιχνίδι και θα 

ενθαρρύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία. Ανάλογα με τις δυνατότητες των συμμετεχόντων, το κάθισμα 

εκκρεμές θα μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα έως και δύο χρήστες. Το εναέριο συρματόσχοινο και η κλίση 

που είναι διαμορφωμένη από τη μία άκρη στην άλλη άκρη της κατασκευής (μέσω λοφίσκου) θα καθιστούν 

δυνατή την επιτάχυνση και την εκκίνηση του χρήστη, χωρίς την ανάγκη ώθησής του από τρίτους. Η πέδηση της 

αιωρούμενης κίνησης και μεταφοράς θα πραγματοποιείται μέσω “μηχανικού” συστήματος ελατηρίου και 

αποσβεστήρων. Θα αποτελείται από δύο «σταθμούς» με δύο ζεύγη ξύλινων και μεταλλικών δοκών υποστήριξης 

(ο καθένας), οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με ένα συρματόσχοινο και πάνω στο οποίο θα είναι αναρτημένο 

το κάθισμα εκκρεμές. Σε έναν από τους δύο «σταθμούς» θα είναι διαμορφωμένος και ο λοφίσκος από τον 

οποίο θα πραγματοποιείται η εκκίνηση. Η αίσθηση της ταχύτητας και του επακόλουθου συριγμού της κατά την 

αιώρηση και μεταφορά των συμμετεχόντων από τον ένα «σταθμό» στον άλλο, θα αποτελεί μοναδική εμπειρία 

και ιδιαίτερο πόλο έλξης για παιχνίδι. 

Ο δομικός σκελετός του κάθε «σταθμού» θα συντίθεται από δύο (2) ζεύγη ξύλινων και μεταλλικών 

δοκών υποστήριξης σε σχήμα «Λ» και δύο (2) οριζόντιες μεταλλικές δοκούς. Τα ζεύγη των ξύλινων και 
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μεταλλικών δοκών υποστήριξης θα είναι τοποθετημένα υπό κλίση σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο. Οι 

ξύλινες δοκοί υποστήριξης ορθογώνιας διατομής 135 x 94 mm θα είναι κατασκευασμένες από σκληρή ξυλεία 

(κατηγορίας Ι), η οποία θα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη 

δασοκομία, ενώ οι μεταλλικές δοκοί (υποστήριξης) από εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες, 

κυκλικής διατομής Ø60,3 x 2,9 mm. Οι οριζόντιες μεταλλικές δοκοί θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ 

γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες, κυκλικής διατομής Ø76,1 x 3,65 mm και θα είναι αυτογενώς 

συγκολλημένες μεταξύ τους μέσω ελασμάτων από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος τοιχώματος 6 

mm.  

Όλες οι μεταλλικές δοκοί (οριζόντιες και υποστήριξης) θα συγκρατούνται στις ξύλινες δοκούς 

(υποστήριξης) μέσω αυτογενώς συγκολλημένων ελασμάτων από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος 

τοιχώματος 6 mm. Στο μέσο της δεύτερης (οριζόντιας) μεταλλικής δοκού θα διατίθεται αυτογενώς 

συγκολλημένο έλασμα (φλάντζα) από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος τοιχώματος 10 mm και 

διαστάσεων 140 x 120 mm. Από την συγκεκριμένη φλάντζα θα διέρχεται η απόληξη του συρματόσχοινου, 

ασφαλίζοντας την τάνυσή του μέσω τριών σφιγκτήρων. Οι (τρεις) σφιγκτήρες και η απόληξη του 

συρματόσχοινου θα εισέρχονται σε εν θερμώ γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα, κυκλικής διατομής Ø76,1 x 

3,65 mm, ο οποίος θα βιδώνεται στην ανωτέρω φλάντζα μέσω αντίστοιχου ελάσματος, με πάχος τοιχώματος 6 

mm και διαστάσεων 140 x 90 mm. 

Όλες οι ξύλινες και μεταλλικές δοκοί θα διαθέτουν στην απόληξή τους προστατευτικά στοιχεία 

(τάπες), οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και πολυαιθυλένιο, 

αντίστοιχα. Θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Ο μηχανισμός τάνυσης του συρματόσχοινου θα αποτελείται από ένα εξειδικευμένο σύστημα 

τροχαλίας, το οποίο επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση της τάνυσής του. Θα εδράζεται στην ανωτέρω φλάντζα της 

οριζόντιας μεταλλικής δοκού, από την οποία διέρχεται το συρματόσχοινο. 

Η σύνδεση των δύο «σταθμών» θα πραγματοποιείται μέσω ενός εξειδικευμένου συρματόσχοινου, 

κυκλικής διατομής Ø12 mm, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από πολύκλωνα, εν θερμώ γαλβανισμένα 

σύρματα (καλώδια). Κάθε κλώνος θα περιλαμβάνει επιμέρους χαλύβδινα σύρματα/καλώδια με εσωτερική 

ενίσχυση από χάλυβα υψηλής αντοχής και ποιότητας. Το εξειδικευμένο αυτό συρματόσχοινο θα παρουσιάζει 

μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα έναντι των τάσεων που αναπτύσσονται (κατά μήκος) και θα επιτρέπει την 

ομαλή μεταφορά του χρήστη από τον ένα «σταθμό» στον άλλο. 

Το κυλιόμενο φορείο ανάρτησης της αλυσίδας (του καθίσματος) θα απαρτίζεται από επιμέρους 

τμήματα και θα είναι κατασκευής τύπου «σάντουιτς». Οι τέσσερις επιμέρους κατάλληλα διαμορφωμένες 

εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω). Εσωτερικά του κυλιόμενου φορείου θα συναρμόζεται 
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σύστημα έδρασης με (δύο) τροχίσκους και διπλά ρουλεμάν (ένσφαιρους τριβείς), ο καθένας. Οι τροχίσκοι θα 

είναι κατασκευασμένοι από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο, ενώ τα ρουλεμάν θα είναι κατασκευασμένα 

από ανοξείδωτο χάλυβα (περίβλημα) με διπλούς ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης. Σε περίπτωση 

φθοράς θα είναι δυνατή, η μεμονωμένη (επί τόπου) αντικατάσταση τους σε συνδυασμό με τη δυνατότητα 

επίλυσης των διαφόρων εξαρτημάτων και επιμέρους στοιχείων σύνδεσης. ανοξείδωτο χαλύβδινο στροφέα  

Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του κυλιόμενου φορείου (ανάρτησης) θα είναι 

κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm, με δυο έγχρωμες 

εξωτερικές στρώσεις πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση 15 mm από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο 

υλικό. Ο χρωματισμός όλων των επιφανειών θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας του. Οι επιφάνειες αυτές θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς 

τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι, επίσης, 

ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και 

σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα 

πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους. 

Η χειρολαβή του καθίσματος θα αποτελείται από συρματόσχοινο, το οποίο θα είναι μαύρου 

χρωματισμού με διάμετρο Ø16 mm και κατασκευασμένο από πολυαμίδιο με εσωτερική ενίσχυση από 

γαλβανισμένο χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα είναι επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά προκειμένου να 

δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση που θα οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Στις απολήξεις του 

συρματόσχοινου θα είναι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι από αλουμίνιο διπλής κωνικότητας με στρογγυλεμένες 

ακμές. Η άνω απόληξη θα καταλήγει σε ανοξείδωτο χαλύβδινο στροφέα με αλυσίδα (όπως περιγράφεται 

αναλυτικά παρακάτω), η οποία θα αναρτάται εν συνεχεία στο κυλιόμενο φορείο. Το συγκεκριμένο 

συρματόσχοινο λόγω της έκθεσής του σε εκτεταμένη φθορά θα επικαλύπτεται με χυτό ελαστομερές υλικό 

πολυουρεθάνης μαύρου χρώματος. 

Το κάθισμα εκκρεμές θα έχει εξωτερική διάμετρο Ø241 mm. Θα διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο 

χείλος με καμπυλωμένα άκρα και στρογγυλεμένες ακμές για την αποφυγή τραυματισμού, καθώς και ανάγλυφα 

στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη (σταθερή) πρόσφυση του χρήστη. Θα είναι κατασκευασμένο 

από κατάλληλα διαμορφωμένο ανοξείδωτο χαλύβδινο πλαίσιο (ένθετο πυρήνα), το οποίο θα επικαλύπτεται με 

χυτό ελαστομερές υλικό πολυουρεθάνης μαύρου χρώματος. Ο ένθετος αυτός πυρήνας θα έχει ως σκοπό την 

ενίσχυση της δομικής αρτιότητάς του καθίσματος. Ο συνδυασμός των δυο υλικών θα διαμορφώνει μια 

αναπαυτική θέση καθίσματος, φιλική προς το χρήστη. 

Η πέδηση της αιωρούμενης κίνησης και μεταφοράς θα πραγματοποιείται μέσω “μηχανικού” 

συστήματος ελατηρίου και αποσβεστήρων, τα οποία θα είναι τοποθετημένα (σε απόσταση) εκατέρωθεν των 

απολήξεων του συρματόσχοινου και πλησίον των σημείων εκκίνησης και τερματισμού του. 
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Η αλυσίδα ανάρτησης της χειρολαβής του καθίσματος θα αποτελείται από βραχείς αλυσιδωτούς 

συνδέσμους (μικρούς κρίκους). Οι συγκεκριμένοι κρίκοι κυκλικής διατομής Ø7 mm, θα αφήνουν το ελάχιστο 

(επιτρεπτό) διάκενο και θα είναι συγκολλημένοι εκ των προτέρων. Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 

χάλυβα και θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1834 - ISO1835, ή 

άλλου ισοδύναμου προτύπου. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 3118 cm x 401 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 3357 cm x 358 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 395 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 100 cm 

 

Άρθρο 1.3 Μύλος μονοθέσιος ή ισοδύναμο 

 

Ο “Μύλος μονοθέσιος” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω και θα είναι 

σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις 

προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για ένα περιστρεφόμενο κάθισμα σε μορφή λεκάνης, το οποίο θα στηρίζεται σε ένα 

χαλύβδινο στύλο τοποθετημένο υπό κλίση που θα διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό στήριξης και 

περιστροφής. Η περιστροφή θα πραγματοποιείται μέσω της εκμετάλλευσης της φυγόκεντρου δυνάμεως και της 

κατανομής του βάρους του χρήστη, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής και 

το σταμάτημά της. Αποτελεί όχι μόνο ένα ιδιαίτερα διασκεδαστικό εξοπλισμό περιστροφής, αλλά και ένα 

χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της φυγόκεντρου δυνάμεως και της βαρύτητας.  

Το κάθισμα σε μορφή λεκάνης θα είναι κατασκευασμένο από χυτό πολυαιθυλένιο με χύτευση εκ 

περιστροφής και θα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χείλος με στρογγυλεμένες ακμές. Θα διαθέτει επίσης οπή 

αποστράγγισης. Ο χρωματισμός της λεκάνης θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας του. Η λεκάνη αυτή θα έχει υποστεί σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη 

χρήση σταθεροποιητικών ουσιών με βαρέα μέταλλα και θα είναι επίσης ιδιαίτερα ανθεκτική στην κρούση 

ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, θα έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός της 

θα μπορεί να πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής της. 
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Η δοκός υποστήριξης θα είναι κατασκευασμένη από εν θερμώ γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα 

διατομής Ø101.6 mm. Στο ανώτερο σημείο του σωλήνα θα είναι τοποθετημένος ειδικά κατασκευασμένος 

σύνδεσμος από αλουμίνιο και ηλεκτρο-γαλβανισμενο χάλυβα, ο οποίος θα διαθέτει εσωτερικό μηχανισμό 

περιστροφής με ένσφαιρο τριβέα (ρουλεμάν/κουζινέτο). Ο μηχανισμός περιστροφής δεν θα απαιτεί λίπανση 

και δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 352 cm x 355 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 52 cm x 55 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 60 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 60 cm 

 

Άρθρο 1.4 Εξοπλισμός ταλάντωσης και ισορροπίας ή ισοδύναμο 

 

Ο “Εξοπλισμός ταλάντωσης και ισορροπίας” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 6 ετών 

και άνω και θα είναι σχεδιασμένος για την ασφαλή προσβασιμότητα και για τη συμμετοχή παιδιών με 

αναπηρίες. Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή, η οποία θα καλύπτει βασικές λειτουργίες, όπως η ταλάντωση και η 

ισορροπία και θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά δυνατότητες εξάσκησης ή/και εκγύμνασης. Θα συντίθεται 

από δύο κεκλιμένες δοκούς υποστήριξης, οι οποίες θα διαθέτουν μία καμπυλόμορφη χειρολαβή και θα 

συνδέονται μεταξύ τους με κάθισμα, αναρτημένο μέσω συρματόσχοινων. Το αποτέλεσμα θα είναι μία 

διασκεδαστική δραστηριότητα ταλάντωσης και ισορροπίας κατά την οποία οι διάφοροι χρήστες/παιδιά θα 

μπορούν να αναπτύξουν την επιδεξιότητά τους και να αποκτήσουν επίγνωση του σώματός τους. Η πάνω 

επιφάνεια του καθίσματος θα απέχει περίπου 50 cm από την τελική επιφάνεια του διαμορφωμένου εδάφους. 

Το σύνολο της κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για χρήστες ηλικίας 6 ετών και άνω. 

Ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους 

σωλήνες κυκλικής διατομής Ø101,6 x 2,9 mm, για τις δοκούς υποστήριξης και Ø38 x 4 mm για την 

καμπυλόμορφη χειρολαβή. Οι συγκεκριμένες δύο (2) δοκοί υποστήριξης θα είναι τοποθετημένες υπό κλίση σε 

σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο και θα διαθέτουν στην απόληξή τους προστατευτικά στοιχεία (τάπες), οι 

οποίες θα είναι κατασκευασμένες από πυρήνα πολυαμίδιου και θα επικαλύπτονται από μαλακό μαύρο 

θερμοπλαστικό ελαστικό. Τα υλικά αυτά θα διατηρούν τις ιδιότητές τους σε ακραίες θερμοκρασίες και θα έχουν 

υποβληθεί σε μέγιστη σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση σταθεροποιητικών 

ουσιών με βαρέα μέταλλα. 



 

Παράρτημα Ι  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό  Α/Α: 20/2018 
Ταχ. Κώδικας : 15451 ΠΡΟΫΠ: 223.200,00€ (Φ.Π.Α. 24%) 
Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου Κ.Α.Ε.: 64.7135.0001 & 30.7135.0001 
Τηλέφωνο : 2132014629 CPV 1: 37535200-9 – Εξοπλισμός παιδικής 
Φαξ : 2106711475  χαράς  
e-mail : d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr CPV 2: 31527200-8 – Φωτιστικά  

   εξωτερικών χώρων  

  ΠΟΡΟΙ: ΠΔΕ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

 

 

 
 
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων 

 

37 

Η συναρμογή των αναρτημένων συρματόσχοινων (μαζί με το κάθισμα ταλάντωσης και ισορροπίας), 

καθώς και της χειρολαβής, θα πραγματοποιείται μέσω ειδικά κατασκευασμένων σφαιρικών συνδέσμων οι 

οποίοι θα είναι ενσωματωμένοι στις δοκούς υποστήριξης. Οι (τέσσερις) σφαιρικοί σύνδεσμοι θα συντίθεται 

από πυρήνα, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από προφίλ αλουμινίου, δια της μεθόδου της χύτευσης με 

εξώθηση και πολυπροπυλένιο. Ο πυρήνας των συνδέσμων θα καλύπτεται από μία επιφανειακή στρώση 

μαλακού χυτού θερμοπλαστικού ελαστομερούς υλικού μαύρου χρώματος. Κάθε σφαιρικός σύνδεσμος θα 

διαθέτει έξι σημεία συνδεσμολογίας τα οποία, αν δεν χρησιμοποιούνται, θα καλύπτονται από πλαστικές τάπες 

μαύρου χρώματος και κατασκευασμένες από πολυαμίδιο. 

Οι επιμέρους (αρθρωτοί) σύνδεσμοι ανάρτησης που θα είναι προσαρτημένοι στους σφαιρικούς 

συνδέσμους θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό αλουμίνιο ειδικού κράματος για εξωτερικούς χώρους. Η 

συναρμογή της καμπυλόμορφης χειρολαβής θα γίνεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ένσφαιρων 

συνδέσμων από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, οι οποίοι θα είναι προσαρτημένοι στο μέσο και στις 

απολήξεις του σωλήνα της. 

Στην περίπτωση αρθρωτών συνδέσμων, όπως για παράδειγμα στην ανάρτηση του καθίσματος 

ταλάντωσης και ισορροπίας (μέσω των συρματόσχοινων), πάνω στους σφαιρικούς συνδέσμους θα είναι 

ενσωματωμένο ειδικά κατασκευασμένο εξάρτημα ημισφαιρικού σχήματος από πυροσυσσωματωμένο 

ανοξείδωτο χάλυβα. Οι κατάλληλα διαμορφωμένοι στροφείς, οι οποίοι θα εισέρχονται εντός των αρθρωτών 

συνδέσμων και θα βοηθούν στη συνδεσμολογία εξοπλισμού με δυνατότητα κίνησης, θα διαθέτουν ρουλεμάν  

κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (περίβλημα) με διπλούς ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης. Τα 

λοιπά στοιχεία ανάρτησης θα είναι κατασκευασμένα κυρίως από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Το κάθισμα (ταλάντωσης και ισορροπίας) θα είναι κυρτό και θα διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο 

χείλος με καμπυλωμένα άκρα και ανάγλυφα στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη (σταθερή) 

πρόσφυση του χρήστη. Θα είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό ελαστομερές υλικό, το οποίο θα είναι 

χυτευμένο σε έναν ένθετο πυρήνα (πλαίσιο) από πολυπροπυλένιο. Ο ένθετος αυτός πυρήνας θα διαθέτει 

εσωτερικά κατάλληλα διαμορφωμένα νεύρα με σκοπό την ενίσχυση της δομικής αρτιότητάς του. Ο συνδυασμός 

των δυο υλικών θα διαμορφώνει μια αναπαυτική θέση καθίσματος, φιλική προς το χρήστη. Το κάθισμα θα είναι 

αναρτημένο - στα συρματόσχοινα - από τέσσερα σημεία μέσω ανοξείδωτων (χαλύβδινων) ελασμάτων και 

δακτυλίων, τα οποία θα είναι βιδωμένα κάτω ακριβώς από αυτό. Θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο σύμφωνα 

με τα εργομετρικά μεγέθη της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται. 

Τα συρματόσχοινα (ανάρτησης) θα είναι μαύρου χρωματισμού με διάμετρο Ø16 mm και 

κατασκευασμένα από πολυαμίδιο με εσωτερική ενίσχυση από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα είναι 

επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση που θα οδηγήσει σε 

εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Στις απολήξεις των συρματόσχοινων θα είναι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι από 
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αλουμίνιο διπλής κωνικότητας με στρογγυλεμένες ακμές. Οι (τέσσερις) απολήξεις στις οποίες θα αναρτάται το 

κάθισμα θα καταλήγουν σε εξάρτημα με κατάλληλα διαμορφωμένο σπείρωμα (Μ10) και θα είναι 

επικαλυμμένες με χυτό ελαστομερές υλικό πολυουρεθάνης μαύρου χρώματος. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 533 cm x 470 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 233 cm x 63 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 201 cm  

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 135 cm 

Άρθρο 1.5 Αναρρίχηση με επίπεδο χωροδικτύωμα ή ισοδύναμο 

 

Η «Αναρρίχηση με επίπεδο χωροδικτύωμα» θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 6 ετών 

και άνω. Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία σύνθετη κατασκευή, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά απεριόριστες 

επιλογές παιχνιδιού, διαφορετικές δυνατότητες εξάσκησης και σωματικών δραστηριοτήτων. Οι βασικές 

λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η αναρρίχηση και η ισορροπία, οι οποίες θα αναπτύσσονται σε όλη την 

περίμετρο της κατασκευής. Θα προσφέρεται τόσο για ατομικό όσο και για ομαδικό παιχνίδι, καθώς θα μπορεί 

να φιλοξενήσει ταυτόχρονα πολλούς χρήστες και θα ενθαρρύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία. Κύριο 

χαρακτηριστικό της θα αποτελεί το υλικό κατασκευής, το ξύλο, που με τη φυσική και μοναδική του μορφή θα 

λειτουργεί εκπαιδευτικά μέσα από την επαφή με τα φυσικά υλικά αλλά και μέσα από την κατανόηση της δομής 

της κατασκευής και του τρόπου λειτουργίας της. Ο μεγάλος αριθμός χρηστών θα δραστηριοποιείται με την 

ενσωμάτωσή του σε μία συνεχή ροή παιχνιδιού. Θα αντιλαμβάνεται τις υψομετρικές διαφορές της κατασκευής 

και θα παρατηρεί τους υπολοίπους συμμετέχοντες. Ταυτόχρονα θα διαμορφώνονται διάφορες περιοχές 

χαλάρωσης και συναναστροφής. 

Ο δομικός σκελετός της αναρριχητικής κατασκευής θα συντίθεται από επτά (7) ξύλινες δοκούς 

υποστήριξης, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με δώδεκα (12) κεκλιμένες δοκούς ισορροπίας και 

αναρρίχησης, ιδίου υλικού. Οι (επτά) ξύλινες δοκοί υποστήριξης θα είναι τοποθετημένες κατακόρυφα σε σχέση 

με το (οριζόντιο) επίπεδο της τελικής στάθμης του διαμορφωμένου εδάφους. Οι (ξύλινες) δοκοί υποστήριξης, 

ισορροπίας και αναρρίχησης θα έχουν κυκλική διατομή από Ø150 mm έως Ø210 mm περίπου. Όλες οι (ξύλινες) 

δοκοί θα αποτελούνται από αποφλοιωμένους και λειασμένους κορμούς (δέντρων) και θα είναι 

κατασκευασμένες από μη εμποτισμένη ξυλεία λάρικος, η οποία θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη 
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δασοκομία. Για τη διατήρηση της δομικής αρτιότητας, οι άνω απολήξεις όλων των δοκών υποστήριξης θα είναι 

λοξοτομημένες κάθετα στα νερά του ξύλου (εγκάρσιας διατομής). 

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι ξύλινες δοκοί της κατασκευής θα έχουν υποστεί μεμονωμένα ειδική 

κατεργασία αποφλοίωσης, η οποία θα έχει περιορίσει την ποσότητα του φρεζαρίσματος σε μέγιστο βάθος 2 

cm. Με την κατεργασία αυτή θα έχει αφαιρεθεί ο φλοιός, το κάμβιο και το σομφό ξύλο, ενώ θα έχει διατηρηθεί 

το φυσικό σχήμα, η ανομοιογένεια της ξυλείας και η ακανόνιστη δομή της. Ταυτόχρονα, με την κατεργασία 

αυτή θα ελαχιστοποιείται η δημιουργία ρωγμών. 

Το δίχτυ αναρρίχησης της κατασκευής θα διαμορφώνεται από πλέγμα συρματόσχοινων. Τα 

εξειδικευμένα συρματόσχοινα αυτά θα είναι τύπου “Ηρακλή” ή άλλου ισοδύναμου τύπου, κυκλικής διατομής 

και θα είναι κατασκευασμένα από εξάκλωνα, εν θερμώ γαλβανισμένα σύρματα (καλώδια). Κάθε κλώνος θα 

περιλαμβάνει επιμέρους χαλύβδινα σύρματα/καλώδια και θα περιτυλίσσεται από το περίβλημα νήματος 

πολυεστέρα με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Για τη βελτιστοποίηση της αντοχής του κάθε συρματόσχοινου 

στην ικανότητα τριβής, το περίβλημα νήματος πολυεστέρα θα εφαρμόζεται σε κάθε κλώνο μεμονωμένα μέσω 

της ηλεκτροστατικής επαγωγής. Οι απολήξεις των συρματόσχοινων και οι μεταξύ τους ενώσεις θα 

αποτελούνται από κατάλληλα διαμορφωμένους χυτοπρεσσαριστούς δακτυλίους αλουμινίου, διπλής 

κωνικότητας με στρογγυλεμένα άκρα. Ο τυπικός χρωματισμός των συρματόσχοινων θα είναι αυτός της φυσικής 

ξυλείας (ανοιχτό καφέ ή αλλιώς της «άμμου»). 

Οι ενώσεις των διασταυρούμενων σημείων των συρματόσχοινων θα πραγματοποιούνται μέσω 

συνδέσμων μορφής “S” με διάμετρο Ø8 mm, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. Σε 

ενδεχόμενη καταστροφή από βανδαλισμό θα είναι δυνατή η μεμονωμένη επί τόπου αντικατάστασή τους. 

Η ανάρτηση όλων των συρματόσχοινων θα πραγματοποιείται με χαλύβδινους συνδέσμους. Σε 

περίπτωση φθοράς θα είναι δυνατή, η μεμονωμένη (επί τόπου) αντικατάσταση τους σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα επίλυσης των διαφόρων εξαρτημάτων και επιμέρους στοιχείων σύνδεσης. Το «σύστημα» 

ασφαλείας των συνδέσμων ανάρτησης θα αποτελείται από ρυθμιζόμενη αλυσίδα, η οποία θα είναι 

κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα.   

Η σύνδεση μεταξύ των διαφόρων κατασκευών θα πραγματοποιείται με ρυθμιζόμενες συνδέσμους, οι 

οποίοι αποτελούνται από σπειροτομημένους δακτυλίους κατάλληλα επεξεργασμένους και τοποθετημένους 

εντός των δοκών για την ανάπτυξη εγκάρσιων τάσεων. Η εγκάρσια αυτή σύνδεση/συναρμογή θα είναι αρκετά 

ισχυρή λόγω των αναπτυσσόμενων τάσεων. Επίσης, η κατασκευή δεν θα παρουσιάζει σπειρώματα τα οποία 

προεξέχουν λόγω σύσφιξης, διότι η συγκεκριμένη σύνδεση/συναρμογή θα απαρτίζεται από δύο τμήματα (βίδες 

- σπειροτομημένοι δακτύλιοι). Οι δακτύλιοι και οι αντίστοιχες βίδες (κοχλίες) θα είναι χαλύβδινης κατασκευής. 
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Όλες οι συνδέσεις θα φέρουν κεκαλυμμένα προστατευτικά στοιχεία, τα οποία διαθέτουν μεγάλη 

επιφάνεια για την κατανομή των τάσεων, θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες/παιδιά, θα προστατεύουν τις 

κεφαλές των βιδών (κοχλιών) και θα εμποδίζουν τη διείσδυση νερού. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου 1345 cm x 935 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου 1030 cm x 600 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: περίπου 325 cm  

Κρίσιμο ύψος πτώσης: ≤300 cm 

 

Άρθρο 1.6 Ζυγαριά αιώρησης 2 θέσεων ή ισοδύναμο 

 

Η «Ζυγαριά αιώρησης 2 θέσεων» θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω. Θα 

ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή, η οποία θα καλύπτει βασικές λειτουργίες, όπως η ταλάντωση, η 

αιώρηση και η ισορροπία και θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά μία διασκεδαστική δραστηριότητα. Θα 

προσφέρεται τόσο για ατομικό όσο και για ομαδικό παιχνίδι, καθώς θα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους 

χρήστες και θα ενθαρρύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία. Ανάλογα με τις δυνατότητες των 

συμμετεχόντων θα μπορεί να προσφέρει τόσο μία “ευχάριστη” αιώρηση όσο και μία ταλάντωση με μεγάλη 

ορμή και πρόκληση. Θα αποτελείται από ένα (ξύλινο) πλαίσιο τύπου κούνιας, στο οποίο θα αναρτάται μέσω 

συρματόσχοινων μία δοκός με δύο καθίσματα εκκρεμή. Η «Ζυγαριά αιώρησης 2 θέσεων» θα παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα χρησιμοποιείται ως μία εναέρια τραμπάλα - κούνια, στην οποία οι χρήστες/παιδιά 

θα έχουν τη δυνατότητα να ισορροπούν κατά την ταλάντωσή τους και συγχρόνως να αιωρούνται.  

Ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από δυο (2) ζεύγη ξύλινων δοκών υποστήριξης σε 

σχήμα «Λ», τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τρεις (3) επιμέρους οριζόντιες δοκούς, ιδίου υλικού. Τα δυο 

ζεύγη των ξύλινων δοκών υποστήριξης θα είναι τοποθετημένα υπό κλίση σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο. 

Οι (ξύλινες) δοκοί υποστήριξης και οι επιμέρους οριζόντιες δοκοί θα έχουν κυκλική διατομή από Ø150 mm έως 

Ø180 mm περίπου, ενώ η δοκός ταλάντωσης και ανάρτησης των δύο καθισμάτων θα έχει κυκλική διατομή Ø80 

mm περίπου. Όλες οι (ξύλινες) δοκοί θα αποτελούνται από αποφλοιωμένους και λειασμένους κορμούς 

(δέντρων) και θα είναι κατασκευασμένες από μη εμποτισμένη ξυλεία λάρικος, η οποία θα προέρχεται από ορθά 

διαχειριζόμενη δασοκομία.  
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Πιο συγκεκριμένα, όλες οι ξύλινες δοκοί της κατασκευής θα έχουν υποστεί μεμονωμένα ειδική 

κατεργασία αποφλοίωσης, η οποία θα έχει περιορίσει την ποσότητα του φρεζαρίσματος σε μέγιστο βάθος 2 

cm. Με την κατεργασία αυτή θα έχει αφαιρεθεί ο φλοιός, το κάμβιο και το σομφό ξύλο, ενώ θα έχει διατηρηθεί 

το φυσικό σχήμα, η ανομοιογένεια της ξυλείας και η ακανόνιστη δομή της. Ταυτόχρονα, με την κατεργασία 

αυτή θα ελαχιστοποιείται η δημιουργία ρωγμών. 

Τα δύο (2) καθίσματα εκκρεμή θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα 

πλαίσια, τα οποία θα επικαλύπτονται από ελαστομερές υλικό. Οι ακμές των καθισμάτων θα είναι 

στρογγυλεμένες για την αποφυγή τραυματισμού. Οι χειρολαβές τους θα αποτελούνται από αλυσίδες (όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω). Τα καθίσματα θα αναρτώνται μέσω χαλύβδινων αναρτήρων τύπου «U» 

(ή αγκύλια με περόνη βίδα). Το συνολικό μήκος του κάθε καθίσματος μαζί με τη χειρολαβή θα είναι 1,60 m 

περίπου. 

Η ανάρτηση της δοκού ταλάντωσης και εν συνεχεία των (δύο) καθισμάτων εκκρεμών θα 

πραγματοποιείται από εξειδικευμένα συρματόσχοινα τύπου “Ηρακλή” ή άλλου ισοδύναμου τύπου, κυκλικής 

διατομής Ø19 mm και θα είναι κατασκευασμένα από εξάκλωνα, εν θερμώ γαλβανισμένα σύρματα (καλώδια). 

Κάθε κλώνος θα περιλαμβάνει επιμέρους χαλύβδινα σύρματα/καλώδια και θα περιτυλίσσεται από το 

περίβλημα νήματος πολυεστέρα με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Για τη βελτιστοποίηση αντοχής του κάθε 

συρματόσχοινου στην ικανότητα τριβής, το περίβλημα νήματος πολυεστέρα θα εφαρμόζεται σε κάθε κλώνο 

μεμονωμένα μέσω της ηλεκτροστατικής επαγωγής. Οι απολήξεις των συρματόσχοινων θα αποτελούνται από 

κατάλληλα διαμορφωμένους χυτοπρεσσαριστούς δακτυλίους αλουμινίου, διπλής κωνικότητας με 

στρογγυλεμένα άκρα. Ο τυπικός χρωματισμός των συρματόσχοινων θα είναι κόκκινος. 

Οι μηχανισμοί ανάρτησης των συρματόσχοινων και των καθισμάτων θα αποτελούνται από 

σφυρήλατους εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι θα διαθέτουν σύστημα 

έδρασης με διπλά ρουλεμάν (ένσφαιρους τριβείς). Οι δακτύλιοι (χιτώνια) των ρουλεμάν θα είναι 

κατασκευασμένοι από χαλκό για να επιτρέπεται η αυτόματη λίπανση. Σε περίπτωση φθοράς θα είναι δυνατή, η 

μεμονωμένη (επί τόπου) αντικατάσταση τους σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επίλυσης των διαφόρων 

εξαρτημάτων και επιμέρους στοιχείων σύνδεσης.  

Οι αλυσίδες θα αποτελούνται από βραχείς αλυσιδωτούς συνδέσμους (μικρούς κρίκους). Οι 

συγκεκριμένοι κρίκοι κυκλικής διατομής Ø6 mm, θα αφήνουν το ελάχιστο (επιτρεπτό) διάκενο, θα είναι 

συγκολλημένοι εκ των προτέρων και θα είναι κατασκευασμένοι είτε από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα είτε 

από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 
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Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου 400 cm x 870 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου 470 cm x 230 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: περίπου 350 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: ≤150 cm 

 

Άρθρο 1.7 Τάκοι ισορροπίας ή ισοδύναμο 

Οι “Τάκοι ισορροπίας” θα απευθύνονται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω και θα 

ικανοποιούν τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή ισορροπίας, η οποία θα προσφέρεται τόσο για ατομικό όσο και 

για ομαδικό παιχνίδι. Δύο παράλληλα και εξαιρετικά τεταμένα συρματόσχοινα θα διέρχονται μέσα από 

ξύλινους τάκους, οι οποίοι διαθέτουν ανομοιόμορφα κατανεμημένες οπές. Εξαιτίας της υψομετρικής διαφοράς 

των κέντρων βάρους τους, άλλοι τάκοι θα είναι σταθεροί, ενώ άλλοι χαλαροί και ταλαντευόμενοι. Το 

αποτέλεσμα θα είναι μία διασκεδαστική πορεία ισορροπίας κατά την οποία οι διάφοροι χρήστες/παιδιά θα 

μπορούν να αναπτύξουν την επιδεξιότητά τους και να αποκτήσουν επίγνωση του σώματός τους. Οι τάκοι 

ισορροπίας θα είναι τοποθετημένοι σε απόσταση περίπου 45 cm από την τελική επιφάνεια του 

διαμορφωμένου εδάφους. Θα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν θα είναι εγκατεστημένοι κατά μήκος 

διαφόρων μονοπατιών και διαδρομών. 

Ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από δεκαέξι (16) οριζόντιους ξύλινους 

τάκους, τέσσερις (4) κάθετες ξύλινες δοκούς υποστήριξης και δύο (2) οριζόντιες ξύλινες δοκούς αντιστήριξης. Οι 

τάκοι και οι δοκοί υποστήριξης θα αποτελούνται από (ξύλινες) δοκούς, τετράγωνης διατομής 18 x 18 cm και 

μήκους 40 cm και 120 cm, αντίστοιχα. Οι δοκοί αντιστήριξης θα είναι τοποθετημένοι σε απόσταση 15 cm κάτω 

από την τελική επιφάνεια του διαμορφωμένου εδάφους και θα αποτελούνται από (ξύλινες) δοκούς, 

τετράγωνης διατομής 10 x 10 cm και μήκους 347 cm περίπου. Όλες οι (ξύλινες) δοκοί υποστήριξης, αντιστήριξης 

και των τάκων θα είναι κατασκευασμένες από μη εμποτισμένη ξυλεία λάρικος, η οποία θα προέρχεται από 

ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία.  

Η (πριστή) ξυλεία θα διαθέτει στρογγυλεμένες ακμές και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη 

δια μέσω της κατεργασίας του φρεζαρίσματος. Για την αποφυγή και την ελαχιστοποίηση του φαινομένου 

δημιουργίας ρωγμών, η ξυλεία θα είναι επεξεργασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες 

διατομές. Οι διατομές θα διαμορφώνονται κατάλληλα από ανάλογες περιοχές του εσωτερικού τμήματος 

(πυρήνα) της πρωτογενούς ξυλείας (κορμούς) και όχι, από τη συνολική διατομή (αντίστοιχων διαστάσεων) λόγω 

των ενδεχόμενων παραμορφώσεων και μεταβολών του όγκου της (ξυλείας) από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
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Τα συρματόσχοινα ανάρτησης των τάκων ισορροπίας θα αποτελούνται από εξειδικευμένα 

συρματόσχοινα τύπου “Ηρακλή” ή άλλου ισοδύναμου τύπου, κυκλικής διατομής Ø18 mm και θα είναι 

κατασκευασμένα από εξάκλωνα, εν θερμώ γαλβανισμένα σύρματα (καλώδια). Κάθε κλώνος θα περιλαμβάνει 

επιμέρους χαλύβδινα σύρματα/καλώδια και θα περιτυλίσσεται από περίβλημα νήματος πολυεστέρα ή 

πολυαμίδιου με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Για τη βελτιστοποίηση αντοχής του συρματόσχοινου στην 

ικανότητα τριβής, το περίβλημα νήματος θα εφαρμόζεται σε κάθε κλώνο μεμονωμένα δια μέσω της 

ηλεκτροστατικής επαγωγής. Οι απολήξεις των συρματόσχοινων θα αποτελούνται από κατάλληλα 

διαμορφωμένους (χυτοπρεσσαριστούς) δακτυλίους, διπλής κωνικότητας με στρογγυλεμένα άκρα και 

κατασκευασμένοι από αλουμίνιο. 

Η ανάρτηση των (δύο) συρματόσχοινων θα πραγματοποιείται με σφυρήλατους (χαλύβδινους) 

συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι θα διαθέτουν σύστημα έδρασης με ρουλεμάν (ένσφαιρους τριβείς). Οι δακτύλιοι 

(χιτώνια) των ρουλεμάν θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό για να επιτρέπεται η αυτόματη λίπανση. Σε 

περίπτωση φθοράς θα είναι δυνατή, η μεμονωμένη (επί τόπου) αντικατάσταση τους σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα επίλυσης των διαφόρων εξαρτημάτων και επιμέρους στοιχείων σύνδεσης. Η συνδεσμολογία θα 

πραγματοποιείται με συναρμογές χωρίς επικίνδυνα διάκενα. 

Η σύνδεση μεταξύ των προαναφερθέντων συνδέσμων με τις δοκούς υποστήριξης θα 

πραγματοποιείται με ρυθμιζόμενες συνδέσμους, οι οποίοι αποτελούνται από σπειροτομημένους δακτυλίους 

κατάλληλα επεξεργασμένους και τοποθετημένους εντός των δοκών για την ανάπτυξη εγκάρσιων τάσεων. Η 

εγκάρσια αυτή σύνδεση/συναρμογή θα είναι αρκετά ισχυρή λόγω των αναπτυσσόμενων τάσεων. Επίσης, η 

κατασκευή δεν θα παρουσιάζει σπειρώματα τα οποία προεξέχουν λόγω σύσφιξης, διότι η συγκεκριμένη 

σύνδεση/συναρμογή θα απαρτίζεται από δύο τμήματα (βίδες - σπειροτομημένοι δακτύλιοι). Οι δακτύλιοι και οι 

αντίστοιχες βίδες (κοχλίες) θα είναι χαλύβδινης κατασκευής. 

Όλες οι συνδέσεις θα φέρουν κεκαλυμμένα προστατευτικά στοιχεία, τα οποία θα διαθέτουν 

μεγάλη επιφάνεια για την κατανομή των τάσεων, θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες/παιδιά, θα 

προστατεύουν τις κεφαλές των βιδών (κοχλιών) και θα εμποδίζουν τη διείσδυση νερού. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου 685 cm x 340 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου 385 cm x 40 cm  

Μέγιστο ύψος οργάνου: περίπου 45 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: ≤60 cm 
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Άρθρο 1.8 Δίσκοι ισορροπίας ή ισοδύναμο 

 

Οι “Δίσκοι ισορροπίας” θα απευθύνονται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω και 

θα ικανοποιούν τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για ένα συνδυασμό δίσκων ισορροπίας, ο οποίος θα προσφέρει στους 

χρήστες/παιδιά τη δυνατότητα ταλάντωσης και ισορροπίας, σε συνδυασμό με τη χαρά της αναπήδησης. Η 

στρογγυλή πλατφόρμα (δάπεδο) ελατηρίου θα είναι τοποθετημένη επάνω σε ισχυρά και χαμηλά ελατήρια. Οι 

χρήστες/παιδιά δεν θα απολαμβάνουν μόνο την αναπήδηση επάνω στις συγκεκριμένες πλατφόρμες αλλά και 

προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η ορμή τους, υποβοηθούμενη από τα τρία ελατήρια, θα τους ωθεί σε 

μεγαλύτερες αποστάσεις αναπήδησης,. Η αναπήδηση από τον ένα δίσκο στον άλλο θα διαμορφώνει μία 

εξειδικευμένη διαδρομή και πρόκληση.  

Ο δομικός σκελετός του κάθε δίσκου θα συντίθεται από μία (1) κυκλική ξύλινη πλατφόρμα (ή 

δάπεδο) και τρία (3) μεταλλικά ελατήρια. Η πλατφόρμα θα είναι κατασκευασμένη από μη εμποτισμένη ξυλεία 

λάρικος, η οποία θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία.  

Η ξύλινη επένδυση του δαπέδου της κυκλικής πλατφόρμας θα αποτελείται από κατάλληλα 

ακροτομημένες (ξεφαρδισμένες) σανίδες, διατομής 45 mm περίπου. Οι ακροτομημένες αυτές σανίδες θα είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένες από την πρίση (τεσσάρων πλευρών) ξυλείας, κυκλικής διατομής. Η συνδεσμολογία 

τους θα πραγματοποιείται μέσω συνδέσμων διαστολής. 

Η (πριστή) ξυλεία θα διαθέτει στρογγυλεμένες ακμές και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη 

δια μέσω της κατεργασίας του φρεζαρίσματος. Για την αποφυγή και την ελαχιστοποίηση του φαινομένου 

δημιουργίας ρωγμών, η ξυλεία θα είναι επεξεργασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες 

διατομές. Οι διατομές θα διαμορφώνονται κατάλληλα από ανάλογες περιοχές του εσωτερικού τμήματος 

(πυρήνα) της πρωτογενούς ξυλείας (κορμούς) και όχι, από τη συνολική διατομή (αντίστοιχων διαστάσεων) λόγω 

των ενδεχόμενων παραμορφώσεων και μεταβολών του όγκου της (ξυλείας) από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Το κάθε ελατήριο θα είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο σωλήνα, επαρκούς (κυκλικής) 

διατομής και εξωτερικής διαμέτρου. Η βαφή των ελατηρίων θα πραγματοποιείται δια της μεθόδου της 

ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα. Τα ελατήρια θα προσαρτώνται στο κάτω μέρος της πλατφόρμας (δαπέδου) 

με κατάλληλα διαμορφωμένους (χαλύβδινους) σφιγκτήρες. Ο τυπικός χρωματισμός τους θα είναι κόκκινος. 

Όλα τα επιμέρους (συνδετικά) εξαρτήματα των δίσκων ισορροπίας θα είναι κατασκευασμένα 

από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα.  
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Ενδεικτικές διαστάσεις κάθε δίσκου: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου Ø400 cm  

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου Ø100 cm  

Μέγιστο ύψος οργάνου: περίπου 35 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: ≤60 cm 

Άρθρο 1.9 Θεματική αμμοδόχος ή ισοδύναμο 

 

Η "Θεματική αμμοδόχος” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3 χρονών και άνω 

και θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα 

ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή αμμοδόχου που θα προσφέρει τη δυνατότητα ψυχαγωγίας, 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών ενώ θα διαμορφώνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 

περιοχές χαλάρωσης και συναναστροφής. Η θεματική μορφή καραβιού, που θα περιλαμβάνει το κυρίως σώμα 

σε σχήμα βάρκας, δύο (2) κατάρτια, τιμόνι, καμπανάκι και τρία (3) φτυάρια, θα εμπνέει το παιχνίδι φαντασίας 

και ρόλων αλλά και το παιχνίδι με την άμμο. Επιπλέον, κύριο χαρακτηριστικό του οργάνου θα αποτελεί το υλικό 

κατασκευής, η φυσική ξυλεία, που θα λειτουργεί εκπαιδευτικά μέσα από την επαφή με τα φυσικά υλικά αλλά 

και μέσα από την κατανόηση της δομής της κατασκευής και του τρόπου λειτουργίας της.  

Η κατασκευή θα αποτελείται από ένα ξύλινο σκαρί στο οποίο εσωτερικά θα διαμορφώνεται η 

αμμοδόχος. Μεταξύ της πλώρης και του μέσου τμήματος θα υπάρχει κάθισμα από σανίδες, στο μέσο του 

οποίου θα βρίσκεται το ψηλότερο κατάρτι με το καμπανάκι. Στην πρύμνη θα διαμορφώνεται υπερυψωμένο 

επίπεδο με ενδιάμεσο σκαλοπάτι/κάθισμα, στο κέντρο του οποίου θα βρίσκεται το δεύτερο κατάρτι με το 

ξύλινο τιμόνι.  

Το σκαρί θα διαμορφώνεται από πλευρικές επιφάνειες με οριζόντιες σανίδες και περιμετρικά 

θα διαθέτει κουπαστή, διαμορφωμένη από σανίδες. Τα καθιστικά και το υπερυψωμένο επίπεδο θα 

αποτελούνται επίσης από ξύλινες σανίδες. Όλες οι παραπάνω σανίδες θα είναι κατασκευασμένες από μη 

εμποτισμένη πριστή ξυλεία λάρικας. Η πριστή ξυλεία θα διαμορφώνεται με μηχανική κατεργασία 

φρεζαρίσματος, με ειδική μέριμνα για τη δημιουργία στρογγυλεμένων ακμών. Η ξυλεία θα είναι επεξεργασμένη 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες διατομές χωρίς πυρήνα. Επίσης το σκαρί θα διαθέτει 

μία κύρια δοκό για τη σύνδεση των οριζόντιων σανίδων στην ακμή της πλώρης όπως και δευτερεύουσες δοκούς 

στήριξης και σύνδεσης στο εσωτερικό των πλευρικών επιφανειών, όλες κατασκευασμένες από ξυλεία μη 

εμποτισμένης λάρικας. Τέλος, ίδιου υλικού θα είναι και το εξάρτημα παιχνιδιού «τιμόνι».  
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Οι κάθετες δοκοί, που θα διαμορφώνουν τα ιστία, θα είναι κατασκευασμένες από 

αποφλοιωμένους κορμούς, κυκλικής διατομής διαμέτρου Ø150 mm – Ø180 mm, από μη εμποτισμένη ξυλεία 

λάρικας. Οι δοκοί θα έχουν υποστεί μεμονωμένα ειδική κατεργασία αποφλοίωσης, η οποία περιορίζει την 

ποσότητα του φρεζαρίσματος σε μέγιστο βάθος 2 cm. Με την κατεργασία αυτή αφαιρείται ο φλοιός, το κάμβιο 

και το σομφό ξύλο, ενώ διατηρείται το φυσικό σχήμα, η ανομοιογένεια της ξυλείας και η ακανόνιστη δομή της, 

ακόμα και στην περίπτωση δοκών μεταβαλλόμενης διατομής. Ταυτόχρονα, ελαχιστοποιείται η δημιουργία 

ρωγμών. Επίσης για τη δομική συντήρηση των κάθετων δοκών υποστήριξης, οι άνω απολήξεις θα είναι 

λοξοτομημένες κάθετα στα νερά του ξύλου. Η στήριξη/θεμελίωση των δοκών στο έδαφος θα γίνεται με 

δοκοθήκες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και οι κάθετες στα νερά του ξύλου επιφάνειες θα κόβονται 

εγκάρσια.  

Η φυσική ξυλεία λάρικας σε όλα τα προαναφερόμενα ξύλινα στοιχεία θα προέρχεται από 

ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. 

Τέλος, τα εξαρτήματα παιχνιδιού «φτυάρι» θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο 

χάλυβα και θα είναι προσαρτημένα στην κατασκευή με αλυσίδες διαμορφωμένες από βραχείς αλυσιδωτούς 

συνδέσμους κυκλικής διατομής Ø5 mm. Οι κρίκοι αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από εν θερμώ γαλβανισμένο 

χάλυβα και συγκολλημένοι μεταξύ τους εκ των προτέρων. Το καμπανάκι θα είναι κατασκευασμένο από 

μπρούντζο.  

Όλες οι συνδέσεις θα φέρουν κεκαλυμμένα προστατευτικά στοιχεία, τα οποία θα διαθέτουν 

μεγάλη επιφάνεια για την κατανομή των τάσεων, θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες/παιδιά, θα 

προστατεύουν τις κεφαλές των κοχλιών και θα εμποδίζουν τη διείσδυση νερού.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου 745 cm x 485 cm  

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου 445 cm x 185 cm  

Μέγιστο ύψος οργάνου: περίπου 270 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: ≤60 cm 
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Άρθρο 1.10 Σύνθετο παιχνίδι ρόλων με τσουλήθρες και αναρρίχηση ή ισοδύναμο 

 

Το «Σύνθετο παιχνίδι ρόλων με τσουλήθρες και αναρρίχηση» θα απευθύνεται σε 

χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3 χρονών και άνω και θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους 

χρήστες/παιδιά απεριόριστες επιλογές παιχνιδιού, καθώς και σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες, που 

θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι βασικές λειτουργίες που θα 

καλύπτει είναι η ολίσθηση και η αναρρίχηση, καθώς και τα παιχνίδια ρόλων. Θα αναπτύσσονται σε όλη την 

περίμετρο της κατασκευής, τόσο στα υπερυψωμένα της επίπεδα όσο και στο επίπεδο του εδάφους. Η σύνθεση 

αυτή θα αποτελείται από τρεις (επιμέρους) κατασκευές με δύο παιχνιδόσπιτα σε δοκούς και μία πλατφόρμα με 

δυνατότητες πρόσβασης και εξόδου, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με μία γέφυρα (μετάβασης). Τα 

παιχνιδόσπιτα θα προσφέρουν τις δυνατότητες της ανάπαυσης και ψυχαγωγίας και θα ενθαρρύνουν την 

επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Η βασική δομή και επίπλωσή (τραπεζάκι 

παιχνιδιού, τραπέζι και καθιστικά - τοίχοι και στέγη) θα διεγείρουν τη φαντασία του εκάστοτε χρήστη και θα 

μεταφέρουν συναισθήματα και δραστηριότητες που συσχετίζονται με την οικογένεια, αντικατοπτρίζοντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι μεταξύ της μητέρας και του παιδιού της.  Τα παράθυρα θα επιτρέπουν την 

επίβλεψη των συμμετεχόντων, ενώ η είσοδος θα διασφαλίζει το όρια του ιδιωτικού τους χώρου. Με αφορμή τη 

θεματική ενότητα των παιχνιδόσπιτων θα δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη 

πολυδιάστατου παιχνιδιού ρόλων και φαντασίας, ενώ ταυτόχρονα θα διαμορφώνονται περιοχές χαλάρωσης 

και συναναστροφής. Λόγω διαμόρφωσης των υψηλότερων επιπέδων, η αξία του παιχνιδιού θα είναι ακόμα 

μεγαλύτερη, καθώς τα επίπεδα που διαμορφώνονται κάτω από αυτά θα παραπέμπουν σε «κρησφύγετο». Οι 

συμμετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανακαλύψουν το εσωτερικό τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση θα συγκροτεί μία πορεία με ποικιλία δραστηριοτήτων και 

λειτουργιών και θα αναπτύσσεται τόσο στα υπερυψωμένα επίπεδα που διαμορφώνονται στην κάθε κατασκευή 

όσο και στο επίπεδο του εδάφους. Οι δυο (επιμέρους) κατασκευές των παιχνιδόσπιτων σε δοκούς θα 

διαθέτουν δίριχτες στέγες και δύο υπερυψωμένα επίπεδα (η καθεμία). Η τρίτη κατασκευή - πλατφόρμα (χωρίς 

στέγη) - θα έχει ένα υπερυψωμένο επίπεδο. Η σύνθεση θα είναι προσβάσιμη μόνο από την πλατφόρμα μέσω 

κεκλιμένου διχτυού αναρρίχησης και μέσω κατακόρυφης κλίμακας αναρρίχησης με πατήματα/σκαλοπάτια (ή 

διάξυλα) από το μέσο της γέφυρας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα εξόδου από τη σύνθεση μέσω 

διπλής τσουλήθρας. Γενικότερα, οι χώροι που διαμορφώνονται κάτω από τα υπερυψωμένα επίπεδα, θα 

μπορούν να λειτουργούν ως ελεύθεροι χώροι παιχνιδιού και ανάπαυσης. 

Ο δομικός σκελετός των παιχνιδόσπιτων και της πλατφόρμας, η βασική επίπλωση του ενός 

παιχνιδόσπιτου και οι περιμετρικές του επενδύσεις (κάτω από αυτό), οι επενδύσεις των στεγών και επιπέδων 
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τους, καθώς και η επένδυση της γέφυρας θα είναι κατασκευασμένα από μη εμποτισμένη ξυλεία λάρικος. Τα 

σκαλοπάτια/ πατήματα της κλίμακας θα είναι κατασκευασμένα από σκληρή ξυλεία. Όλα τα είδη ξυλείας θα 

προέρχονται από ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. 

Η (πριστή) ξυλεία θα διαθέτει στρογγυλεμένες ακμές και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη 

δια μέσω της κατεργασίας του φρεζαρίσματος. Για την αποφυγή και την ελαχιστοποίηση του φαινομένου 

δημιουργίας ρωγμών, η ξυλεία θα είναι επεξεργασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες 

διατομές. Οι διατομές θα διαμορφώνονται κατάλληλα από ανάλογες περιοχές του εσωτερικού τμήματος 

(πυρήνα) της πρωτογενούς ξυλείας (κορμούς) και όχι, από τη συνολική διατομή (αντίστοιχων διαστάσεων) λόγω 

των ενδεχόμενων παραμορφώσεων και μεταβολών του όγκου της (ξυλείας) από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Οι ξύλινες επενδύσεις της δίριχτης στέγης και των επιπέδων του παιχνιδόσπιτου και της 

πλατφόρμας με την οποία συνορεύει, θα αποτελούνται από κατάλληλα ακροτομημένες (ξεφαρδισμένες) 

σανίδες, διατομής 40 mm. Οι ακροτομημένες αυτές σανίδες θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες από την πρίση 

(τεσσάρων πλευρών) ξυλείας, κυκλικής διατομής. Οι επενδύσεις των επιπέδων και της δίριχτης στέγης θα 

αποτελούνται από πλανισμένη “ραμποτέ” ξυλεία σε σανίδες, οι οποίες θα θηλυκώνουν η μία στην άλλη. 

Οι ξύλινες επενδύσεις της δίριχτης στέγης και του επιπέδου του παιχνιδόσπιτου, στο οποίο 

απολήγει η γέφυρα, θα αποτελούνται από κατάλληλα ακροτομημένες (ξεφαρδισμένες) σανίδες, διατομής από 

40 mm έως 50 mm και 25 mm, αντίστοιχα. Οι ακροτομημένες αυτές σανίδες θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένες από την πρίση (τριών ή/και τεσσάρων πλευρών, αντίστοιχα) ξυλείας, κυκλικής διατομής, η 

οποία θα είναι αποφλοιωμένη δια χειρός. Οι επενδύσεις του επιπέδου και της δίριχτης στέγης του θα 

αποτελούνται από πλανισμένη “ραμποτέ” και - κατά το ήμισυ - “ραμποτέ” ξυλεία σε σανίδες, αντίστοιχα, οι 

οποίες θα θηλυκώνουν η μία στην άλλη.  

Οι (δύο) ξύλινες περιμετρικές επενδύσεις - κάτω από το επίπεδο του παιχνιδόσπιτου, στο 

οποίο απολήγει η γέφυρα - θα αποτελούνται από κατάλληλα ακροτομημένες (ξεφαρδισμένες) σανίδες, 

διατομής από 30 mm έως 50 mm ή/και 60 mm. Οι ακροτομημένες αυτές σανίδες θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένες από την πρίση (τριών πλευρών) ξυλείας, κυκλικής διατομής, η οποία θα είναι αποφλοιωμένη 

δια χειρός. 

Η ξύλινη επένδυση της γέφυρας θα αποτελείται από κατάλληλα ακροτομημένες 

(ξεφαρδισμένες) σανίδες, διατομής από 40 mm έως 50 mm. Οι ακροτομημένες αυτές σανίδες θα είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένες από την πρίση (τριών πλευρών) ξυλείας, κυκλικής διατομής, η οποία θα είναι 

αποφλοιωμένη δια χειρός. 
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Τα σκαλοπάτια/πατήματα της κατακόρυφης κλίμακας αναρρίχησης θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένα με μόρσο μέσω της κατεργασίας του φρεζαρίσματος και θα διαθέτουν κυκλική διατομή, Ø42 

mm. 

Το πλέγμα του (κεκλιμένου) διχτυού αναρρίχησης θα αποτελείται από εξειδικευμένα 

συρματόσχοινα τύπου “Ηρακλή” ή άλλου ισοδύναμου τύπου, κυκλικής διατομής Ø19 mm. Τα εξειδικευμένα 

συρματόσχοινα θα είναι κατασκευασμένα από εξάκλωνα, εν θερμώ γαλβανισμένα σύρματα (καλώδια). Κάθε 

κλώνος θα περιλαμβάνει επιμέρους χαλύβδινα σύρματα/καλώδια και θα περιτυλίσσεται από περίβλημα 

νήματος πολυεστέρα με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Για τη βελτιστοποίηση αντοχής του κάθε 

συρματόσχοινου στην ικανότητα τριβής, το περίβλημα νήματος θα εφαρμόζεται σε κάθε κλώνο μεμονωμένα 

μέσω της ηλεκτροστατικής επαγωγής. Οι απολήξεις των συρματόσχοινων θα αποτελούνται από κατάλληλα 

διαμορφωμένους χυτοπρεσσαριστούς δακτυλίους αλουμινίου, διπλής κωνικότητας με στρογγυλεμένα άκρα. Ο 

τυπικός χρωματισμός των συρματόσχοινων θα είναι κόκκινος. Η συνδεσμολογία του διχτιού αναρρίχησης (με το 

δομικό σκελετό) θα πραγματοποιείται με συναρμογές χωρίς επικίνδυνα διάκενα. 

Οι ενώσεις των διασταυρούμενων σημείων των συρματόσχοινων θα πραγματοποιούνται μέσω 

συνδέσμων μορφής “S” με διάμετρο Ø8 mm, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. Σε 

ενδεχόμενη καταστροφή από βανδαλισμό θα είναι δυνατή η μεμονωμένη επί τόπου αντικατάστασή τους. 

Η ευθύγραμμη (διπλή) τσουλήθρα θα είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 

χάλυβα χωρίς ραφές συγκόλλησης κατά μήκος της επιφάνειας ολίσθησης. Η πλευρική προστασία της ζώνης 

εισόδου και της ζώνης ολίσθησης θα έχουν ύψος τουλάχιστον 16 cm, στα σημεία όπου το κρίσιμο ύψος πτώσης 

θα είναι μεγαλύτερο από 100 cm. Η κουπαστή κάθε πλευρικής προστασίας (ζώνης εισόδου και ολίσθησης) θα 

είναι κατάλληλα διαμορφωμένη από ανοξείδωτο χαλύβδινο σωλήνα, κυκλικής διατομής Ø42 x 2 mm. Η 

επιφάνεια της ζώνης ολίσθησης, καθώς και οι επιφάνειες της κάθε πλευρικής προστασίας θα είναι 

κατασκευασμένες από ανοξείδωτο (στραντζαριστό) χαλύβδινο έλασμα, πάχους τοιχώματος 2,0 mm και 2,5 mm, 

αντίστοιχα. Η πλευρική προστασία της ζώνης εισόδου θα έχει ύψος τουλάχιστον 40 cm. Οι σωλήνες θα είναι 

συγκολλημένοι αυτογενώς με τις κουπαστές (πλευρική προστασία) της τσουλήθρας. Η τσουλήθρα θα βιδώνεται 

απευθείας στον ξύλινο δομικό σκελετό της κατασκευής, θα είναι τοποθετημένη σε ύψος 100 cm από την τελική 

στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους και θα έχει πλάτος 1000 mm. 

Η αρχική προετοιμασία της επιφάνειας του ανοξείδωτου χάλυβα θα έχει πραγματοποιηθεί με 

τη μέθοδο της αμμοβολής με υαλοσφαιρίδια (ως λειαντικό μέσο). 

Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα και οι δοκοθήκες που θα χρησιμοποιηθούν για την αγκύρωση 

της σύνθεσης στο έδαφος θα είναι κατασκευασμένα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. 
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Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου 1120 cm x 870 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου 820 cm x 520 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: περίπου 240 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 100 cm 

 

Άρθρο 1.11 Ταλαντευόμενο μονοθέσιο ζωάκι ή ισοδύναμο 

Το “Ταλαντευόμενο μονοθέσιο ζωάκι” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά νηπιακής ηλικίας 

και ηλικίας από 3 ετών και άνω. Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται μία κατασκευή, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/ παιδιά τη δυνατότητα της 

ταλάντωσης. Η ταλάντωση, καθώς και η απλότητα του σχεδιασμού της κατασκευής θα δίνει τη δυνατότητα στον 

εκάστοτε χρήστη/παιδί να διεγείρει και να προκαλεί τη φαντασία του ως «αναβάτη» ενός αλόγου. Μέσω της 

δύναμης του εκάστοτε χρήστη/παιδιού θα πραγματοποιείται μία ήπια (κυκλική) ταλάντωση, η οποία δεν 

συγκρίνεται με τη συνηθισμένη (εμπρόσθια και οπίσθια) ταλάντωση. Θα διαθέτει κάθισμα σε σχήμα κορμού 

(δέντρου) και χειρολαβές σύμφωνα με τα εργομετρικά μεγέθη των ηλικιακών ομάδων στις οποίες απευθύνεται. 

Ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από ένα (1) κορμό δέντρου (δοκός), ο 

οποίος θα είναι κεντρικά τοποθετημένος επάνω στο (κοίλο) έλασμα ταλάντωσης. Στο μπροστινό τμήμα της 

δοκού θα είναι τοποθετημένη μια κατάλληλα διαμορφωμένη θεματική επιφάνεια κεφαλής αλόγου, η οποία 

φέρει δύο (2) μεταλλικές χειρολαβές. Η κεντρική δοκός (ταλάντωσης) και η θεματική επιφάνεια θα είναι 

κατασκευασμένες από μη εμποτισμένη ξυλεία λάρικος. Η δοκός θα αποτελείται από αποφλοιωμένο κορμό 

μήκους 50 cm και κυκλικής διατομής Ø220 mm. Η θεματική επιφάνεια θα αποτελείται από αδιαβροχοποιημένο 

κόντρα πλακέ (θαλάσσης), διατομής 30 mm. Το συγκεκριμένο κόντρα πλακέ θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο 

από (λεπτά) φύλλα αντικολλητής ξυλείας, τριών στρώσεων. Η φυσική ξυλεία λάρικος θα προέρχεται από ορθά 

διαχειριζόμενη δασοκομία. 

Πιο συγκεκριμένα, η δοκός ταλάντωσης θα έχει υποστεί μεμονωμένα ειδική κατεργασία 

αποφλοίωσης, η οποία θα έχει περιορίσει την ποσότητα του φρεζαρίσματος σε μέγιστο βάθος 2 cm. Με την 

κατεργασία αυτή θα έχει αφαιρεθεί ο φλοιός, το κάμβιο και το σομφό ξύλο, ενώ θα έχει διατηρηθεί το φυσικό 

σχήμα, η ανομοιογένεια της ξυλείας και η ακανόνιστη δομή της. Ταυτόχρονα, με την κατεργασία αυτή θα 

ελαχιστοποιείται η δημιουργία ρωγμών. 
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Ο κορμός που διαμορφώνει το κυρίως σώμα (ταλάντωσης) θα διαθέτει κατά μήκος του κάτω 

μέρος του, μία κατάλληλα διαμορφωμένη εγκοπή/χάραξη, η οποία θα περιορίζει και θα αποτρέπει τη 

δημιουργία ρωγμών από φυσικά αίτια. 

Οι δύο (2) αντιολισθητικές χειρολαβές της κατασκευής θα αποτελούνται από ένα συμπαγές 

τμήμα κυκλικής διατομής Ø31,8 mm περίπου, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από χυτό πολυαμίδιο. Η 

επιφάνεια και η μορφή των χειρολαβών θα προσφέρουν στους χρήστες/παιδιά, σταθερή πρόσφυση και 

ασφάλεια. 

Το εξάρτημα αναστολής θα αποτελείται από μία (1) αλυσίδα με βραχείς αλυσιδωτούς 

συνδέσμους (μικρούς κρίκους). Οι συγκεκριμένοι κρίκοι κυκλικής διατομής Ø6 mm, θα αφήνουν το ελάχιστο 

(επιτρεπτό) διάκενο, θα είναι συγκολλημένοι εκ των προτέρων και θα είναι κατασκευασμένοι είτε από εν 

θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Η ταλάντωση του συγκεκριμένου εξοπλισμού θα πραγματοποιείται με τη χρήση χαλύβδινου 

ελάσματος, το οποίο θα διαθέτει διατομή 100 x 8 mm, περίπου. Το έλασμα αυτό θα παίζει το ρόλο του 

ελατηρίου και θα είναι κατασκευασμένο από «βελτιωμένο» χάλυβα (υψηλής αντοχής), στον οποίο θα έχει 

προηγηθεί κατεργασία με αμμοβολή. Επιπλέον, η βαφή του θα πραγματοποιείται δια της μεθόδου της 

ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου 235 cm x 220 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου 85 cm x 22 cm  

Μέγιστο ύψος οργάνου: περίπου 80 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: ≤100 cm 

 

Άρθρο 1.12 Τραμπάλα δύο (2) θέσεων ή ισοδύναμο 

Η “Τραμπάλα δύο (2) θέσεων” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά νηπιακής ηλικίας και άνω. 

Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή, η οποία θα καλύπτει βασικές λειτουργίες όπως η ταλάντωση και 

το παιχνίδι ρόλων. Η ταλάντωση θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να πειραματιστούν με την κίνηση και την 

ισορροπία. Η απλότητα του σχεδιασμού της κατασκευής σε συνδυασμό με την ταλάντωση θα προκαλεί τη 

φαντασία και θα προσφέρει δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό όσο και 
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σε συλλογικό επίπεδο. Αδιαμφισβήτητα, η ταλάντωση θεωρείται ένας πόλος έλξης και ιδιαίτερα για τα νήπια. 

Το γεγονός αυτό μπορεί εύκολα να επιβεβαιωθεί από τον τρόπο με τον οποίο οι μικρότερες ηλικιακές ομάδες 

επιμένουν να ισορροπούν και να ταλαντώνονται σε οποιοδήποτε «απόκρημνο» σημείο, παρά τις παρατηρήσεις 

των μεγαλυτέρων. Για τον λόγο αυτό, η τραμπάλα (ως εξοπλισμός) δεν θα πρέπει να λείπει από καμία παιδική 

χαρά. Κύριο χαρακτηριστικό της τραμπάλας αποτελεί ο μηχανισμός «ήπιας» ταλάντωσης με (εσωτερικούς) 

αποσβεστήρες, ο οποίος θα ελέγχει τη μέγιστη γωνία κλίσης ώστε το κάθισμα να μην έρχεται σε επαφή με το 

έδαφος. Οι χειρολαβές και τα καθίσματα θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλες αποστάσεις και ύψη, σύμφωνα 

με τα εργομετρικά μεγέθη της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται. 

Ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από το κυρίως σώμα ταλάντωσης με δύο 

(2) καθίσματα και τον μηχανισμό ταλάντωσης. Οι επιφάνειες του κύριου σώματος ταλάντωσης (ελλειπτικού 

σχήματος) και των δύο καθισμάτων (κυκλικού σχήματος) θα είναι κατασκευασμένες από μη εμποτισμένη 

ξυλεία λάρικος, η οποία θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Πιο συγκεκριμένα, το κυρίως 

σώμα ταλάντωσης θα είναι κατασκευασμένο από (αντ-) επικολλητή ξυλεία λάρικος, της οποίας η (αντ-) 

επικόλληση θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 1052 ή  άλλου ισοδύναμου προτύπου.  

Η επιφάνεια του κάθε καθίσματος θα είναι εξωτερικής διαμέτρου Ø300 mm περίπου και 

κατασκευασμένη από (αδιάβροχο) κόντρα πλακέ λάρικος, πάχους 30 mm και τριών επιστρώσεων (φύλλων). 

Η (πριστή) ξυλεία θα διαθέτει στρογγυλεμένες ακμές και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη 

δια μέσω της κατεργασίας του φρεζαρίσματος. Για την αποφυγή και την ελαχιστοποίηση του φαινομένου 

δημιουργίας ρωγμών, η ξυλεία θα είναι επεξεργασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες 

διατομές. Οι διατομές θα διαμορφώνονται κατάλληλα από ανάλογες περιοχές του εσωτερικού τμήματος 

(πυρήνα) της πρωτογενούς ξυλείας (κορμούς) και όχι, από τη συνολική διατομή (αντίστοιχων διαστάσεων) λόγω 

των ενδεχόμενων παραμορφώσεων και μεταβολών του όγκου της (ξυλείας) από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Ο μηχανισμός ταλάντωσης θα αποτελείται εξωτερικά από έναν σωλήνα (δοκό) τετράγωνης 

διατομής 90 x 90 mm, χαλύβδινης κατασκευής. Εσωτερικά του σωλήνα θα τοποθετείται σύστημα έδρασης με 

ρουλεμάν (ένσφαιρους τριβείς) και αποσβεστήρες (αποστάτες), χωρίς απαιτήσεις συντήρησης. Οι 

αποσβεστήρες θα είναι κατασκευασμένοι από ελαστομερές υλικό (ελαστικό) και θα είναι υπεύθυνοι για την 

απορρόφηση κραδασμών/κρούσεων. Ο μηχανισμός θα στηρίζεται σε δύο κατάλληλα διαμορφωμένα ελάσματα 

με πάχος τοιχώματος 10 mm, τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα 

είναι υπεύθυνα για την αγκύρωση της τραμπάλας στο έδαφος. 

Οι χειρολαβές θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα και θα αποτελούνται από 

κατάλληλα διαμορφωμένους σωλήνες, κυκλικής διατομής Ø25 mm περίπου. Η αρχική προετοιμασία της 

επιφάνειας του ανοξείδωτου χάλυβα θα έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της αμμοβολής με υαλοσφαιρίδια 

(ως λειαντικό μέσο). 
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Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα και δοκοθήκες που θα χρησιμοποιηθούν για την αγκύρωση στο 

έδαφος θα είναι κατασκευασμένα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου 355 cm x 230 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου 155 cm x 30 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: περίπου 55 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: ≤100 cm 

 

 

Άρθρο 1.13 Μύλος έξι (6) θέσεων ή ισοδύναμο 

Ο «Μύλος έξι (6) θέσεων» θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω. Θα 

ικανοποιεί τις προβλεπόμενες διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά τη δυνατότητα 

περιστροφής, διασκέδασης και εξάσκησης. Ο «Μύλος» θα προσφέρεται τόσο για ατομικό όσο και για ομαδικό 

παιχνίδι, καθώς θα μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα έως και έξι χρήστες και θα ενθαρρύνει την επικοινωνία 

και τη συνεργασία. Ανάλογα με τις δυνατότητες των συμμετεχόντων, ο «Μύλος» θα μπορεί να προσφέρει τόσο 

μία “ευχάριστη” και “ήρεμη” περιστροφή όσο και μία περιστροφή με υψηλή ταχύτητα και πρόκληση. Η 

κατασκευή θα αποτελείται από μία (ενιαία) επιφάνεια, η οποία θα διαμορφώνει έξι θέσεις - καθίσματα. Εξαιτίας 

της διαμόρφωσης και του χρώματος του θα αποτελεί ιδιαίτερο πόλο έλξης.   

Ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από μία κατάλληλα διαμορφωμένη 

επιφάνεια, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο πολυεστέρα (με τη χρήση υαλονήματος) και 

επεξεργασμένη σε καλούπι «ανοικτής» μορφής (μορφοποίηση δια χειρός). Η ενίσχυση του πολυεστέρα θα 

πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία επίστρωσης (ψεκασμό) του υαλονήματος στο καλούπι. Ο χρωματισμός της 

επιφάνειας του πολυεστέρα θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. 

Θα είναι σταθεροποιημένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να 

μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός της. Ο τυπικός χρωματισμός της επιφάνειας του πολυεστέρα θα είναι 

κόκκινος.  

Ο συγκεκριμένος «δίσκος» περιστροφής θα διαθέτει μία στιλπνή και λεία επιφάνεια με πάχος 

τοιχώματος 8 mm και για περεταίρω ενίσχυση, το «χείλος» της βάσης του θα διαθέτει πάχος τοιχώματος 25 mm.  
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Ο μηχανισμός περιστροφής θα διαθέτει σύστημα έδρασης με διπλά ρουλεμάν (ένσφαιρους 

τριβείς). Θα είναι επιστρωμένος, υδατοστεγής και αδιαπέραστος (στεγανοποιημένος) από τα χαλαρά υλικά (πχ. 

άμμος, βότσαλο) της ανακρουστικής επιφάνειας και θα έχει ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου Ø630 cm  

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου Ø230 cm  

Μέγιστο ύψος οργάνου: περίπου 60 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: ≤100 cm 

 

 

Άρθρο 1.14 Κούνια με έναν άξονα περιστροφής και 2 επίπεδα καθίσματα ή ισοδύναμο 

 

Η “Κούνια με έναν άξονα περιστροφής και 2 επίπεδα καθίσματα” θα απευθύνεται σε 

χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασμένη να ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά τις δυνατότητες 

αιώρησης, ταλάντωσης, διασκέδασης και εξάσκησης. Οι γωνιακοί σύνδεσμοι της (μεταλλικής) οριζόντιας δοκού 

με τα δύο ζεύγη (ξύλινων) δοκών υποστήριξης θα συμβάλλουν στη στιβαρότητα της συγκεκριμένης κατασκευής. 

Έχοντας ως δεδομένο πως μία παιδική χαρά δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη χωρίς την παρουσία μίας κούνιας, 

η δυνατότητα ταλάντωσης για τους χρήστες/παιδιά (κατά την ανάπτυξή τους) είναι απαραίτητη. Η ταλάντωση - 

εμπρός και πίσω - θα είναι μία βασική (παλινδρομική) κίνηση, η οποία θα διασκεδάζει τους συμμετέχοντες και 

όχι μόνο. Η ταλάντωση θα προσφέρει χαλάρωση, ευεξία και ευχαρίστηση, ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται 

δίπλα - δίπλα. Η συγκεκριμένη κούνια θα διαθέτει δύο καθίσματα παίδων. 

Ο δομικός σκελετός της κούνιας θα συντίθεται από δυο (2) ζεύγη ξύλινων δοκών υποστήριξης σε 

σχήμα «Λ» και μια (1) οριζόντια μεταλλική δοκό. Τα δυο ζεύγη των ξύλινων δοκών υποστήριξης θα είναι 

τοποθετημένα υπό κλίση σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο. Οι (ξύλινες) δοκοί υποστήριξης θα έχουν κυκλική 

διατομή από Ø150 mm έως Ø180 mm περίπου. Όλες οι (ξύλινες) δοκοί θα αποτελούνται από αποφλοιωμένους 

και λειασμένους κορμούς (δέντρων) και θα είναι κατασκευασμένες από μη εμποτισμένη ξυλεία λάρικος, η οποία 

θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Η (μία) οριζόντια δοκός θα είναι κατασκευασμένη από εν 

θερμώ γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα, κυκλικής διατομής Ø82,1 mm περίπου. Στις απολήξεις αυτής της 
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οριζόντιας δοκού θα είναι συγκολλημένα (αυτογενώς) δυο (2) κατάλληλα διαμορφωμένα ελάσματα από εν 

θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος τοιχώματος 16 mm περίπου.  

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι ξύλινες δοκοί της κατασκευής θα έχουν υποστεί μεμονωμένα ειδική 

κατεργασία αποφλοίωσης, η οποία θα έχει περιορίσει την ποσότητα του φρεζαρίσματος σε μέγιστο βάθος 2 cm. 

Με την κατεργασία αυτή θα έχει αφαιρεθεί ο φλοιός, το κάμβιο και το σομφό ξύλο, ενώ θα έχει διατηρηθεί το 

φυσικό σχήμα, η ανομοιογένεια της ξυλείας και η ακανόνιστη δομή της. Ταυτόχρονα, με την κατεργασία αυτή θα 

ελαχιστοποιείται η δημιουργία ρωγμών. 

Η πάκτωση των δοκών υποστήριξης στο έδαφος θα πραγματοποιείται με χαλύβδινες δοκοθήκες, 

οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα σταθεροποιούν τις δοκούς, 

επάνω από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, ώστε να αποτρέπεται η διάβρωσή τους και να 

ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αγκύρωση της κούνιας στο έδαφος θα είναι κατασκευασμένα από εν θερμώ 

γαλβανισμένο χάλυβα. 

Τα (δύο) καθίσματα παίδων θα είναι ανατομικά σχεδιασμένα και θα διαθέτουν κατάλληλα 

διαμορφωμένο χείλος με καμπυλωμένα άκρα και ανάγλυφα στοιχεία για τη μέγιστη πρόσφυση του 

χρήστη/παιδιού. Θα είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό ελαστομερές υλικό, το οποίο θα είναι χυτευμένο 

σε έναν ένθετο πυρήνα από - ισχυρό - χαλύβδινο προφίλ (πλαίσιο). Ο συνδυασμός των δυο αυτών υλικών θα 

διαμορφώνει μια αναπαυτική θέση καθίσματος, φιλική προς το χρήστη. Το κάθισμα παίδων θα είναι αναρτημένο 

από τέσσερα σημεία μέσω αλυσίδων μορφής «Y». Θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο σύμφωνα με τα εργομετρικά 

μεγέθη της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται και θα είναι ανθεκτικό σε προσκρούσεις και φθορά.  

Οι μηχανισμοί ανάρτησης των καθισμάτων θα αποτελούνται από σφυρήλατους εν θερμώ 

γαλβανισμένους χαλύβδινους συνδέσμους με ενσωματωμένους στροφείς. Οι σύνδεσμοι θα διαθέτουν σύστημα 

έδρασης με ρουλεμάν (ένσφαιρους τριβείς). Οι δακτύλιοι (χιτώνια) των ενσωματωμένων στροφέων και των 

ρουλεμάν θα είναι κατασκευασμένοι από γραφίτη και χαλκό, αντίστοιχα, για να επιτρέπεται η αυτόματη λίπανση. 

Σε περίπτωση φθοράς θα είναι δυνατή, η μεμονωμένη (επί τόπου) αντικατάσταση τους σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα επίλυσης των διαφόρων εξαρτημάτων και επιμέρους στοιχείων σύνδεσης. 

Οι αλυσίδες θα αποτελούνται από βραχείς αλυσιδωτούς συνδέσμους (μικρούς κρίκους). Οι 

συγκεκριμένοι κρίκοι κυκλικής διατομής Ø6 mm, θα αφήνουν το ελάχιστο (επιτρεπτό) διάκενο, θα είναι 

συγκολλημένοι εκ των προτέρων και θα είναι κατασκευασμένοι είτε από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα είτε 

από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η σύνδεση μεταξύ των δοκών θα πραγματοποιείται με ρυθμιζόμενες συνδέσμους, οι οποίοι 

αποτελούνται από σπειροτομημένους δακτυλίους κατάλληλα επεξεργασμένους και τοποθετημένους εντός των 
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δοκών για την ανάπτυξη εγκάρσιων τάσεων. Η εγκάρσια αυτή σύνδεση/συναρμογή θα είναι αρκετά ισχυρή λόγω 

των αναπτυσσόμενων τάσεων. Επίσης, η κατασκευή δεν θα παρουσιάζει σπειρώματα τα οποία προεξέχουν λόγω 

σύσφιξης, διότι η συγκεκριμένη σύνδεση θα απαρτίζεται από δύο τμήματα (βίδες - σπειροτομημένοι δακτύλιοι). 

Οι δακτύλιοι και οι αντίστοιχες βίδες (κοχλίες) θα είναι χαλύβδινης κατασκευής. 

Όλες οι συνδέσεις θα φέρουν κεκαλυμμένα προστατευτικά στοιχεία, τα οποία θα διαθέτουν 

μεγάλη επιφάνεια για την κατανομή των τάσεων, θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες/παιδιά, θα 

προστατεύουν τις κεφαλές των βιδών (κοχλιών) και θα εμποδίζουν τη διείσδυση νερού. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου 770 cm x 310 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου 190 cm x 405 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: περίπου 260 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: ≤150 cm 

 

Άρθρο 1.15 Κούνια με έναν άξονα περιστροφής και 2 καθίσματα τύπου λίκνου ή ισοδύναμο 

 

Η “Κούνια με έναν άξονα περιστροφής και 2 καθίσματα τύπου λίκνου” θα απευθύνεται σε 

χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασμένη να ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά τις δυνατότητες 

αιώρησης, ταλάντωσης, διασκέδασης και εξάσκησης. Οι γωνιακοί σύνδεσμοι της (μεταλλικής) οριζόντιας δοκού 

με τα δύο ζεύγη (ξύλινων) δοκών υποστήριξης θα συμβάλλουν στη στιβαρότητα της συγκεκριμένης κατασκευής. 

Έχοντας ως δεδομένο πως μία παιδική χαρά δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη χωρίς την παρουσία μίας κούνιας, 

η δυνατότητα ταλάντωσης για τους χρήστες/παιδιά (κατά την ανάπτυξή τους) είναι απαραίτητη. Η ταλάντωση - 

εμπρός και πίσω - θα είναι μία βασική (παλινδρομική) κίνηση, η οποία θα διασκεδάζει τους συμμετέχοντες και 

όχι μόνο. Η ταλάντωση θα προσφέρει χαλάρωση, ευεξία και ευχαρίστηση, ιδιαίτερα όταν αυτή 

πραγματοποιείται δίπλα - δίπλα. Η συγκεκριμένη κούνια θα διαθέτει δύο καθίσματα νηπίων. 

Ο δομικός σκελετός της κούνιας θα συντίθεται από δυο (2) ζεύγη ξύλινων δοκών υποστήριξης σε 

σχήμα «Λ» και μια (1) οριζόντια μεταλλική δοκό. Τα δυο ζεύγη των ξύλινων δοκών υποστήριξης θα είναι 
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τοποθετημένα υπό κλίση σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο. Οι (ξύλινες) δοκοί υποστήριξης θα έχουν 

κυκλική διατομή από Ø150 mm έως Ø180 mm περίπου. Όλες οι (ξύλινες) δοκοί θα αποτελούνται από 

αποφλοιωμένους και λειασμένους κορμούς (δέντρων) και θα είναι κατασκευασμένες από μη εμποτισμένη 

ξυλεία λάρικος, η οποία θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Η (μία) οριζόντια δοκός θα είναι 

κατασκευασμένη από εν θερμώ γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα, κυκλικής διατομής Ø82,1 mm περίπου. Στις 

απολήξεις αυτής της οριζόντιας δοκού θα είναι συγκολλημένα (αυτογενώς) δυο (2) κατάλληλα διαμορφωμένα 

ελάσματα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος τοιχώματος 16 mm περίπου. 

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι ξύλινες δοκοί της κατασκευής θα έχουν υποστεί μεμονωμένα ειδική 

κατεργασία αποφλοίωσης, η οποία θα έχει περιορίσει την ποσότητα του φρεζαρίσματος σε μέγιστο βάθος 2 

cm. Με την κατεργασία αυτή θα έχει αφαιρεθεί ο φλοιός, το κάμβιο και το σομφό ξύλο, ενώ θα έχει διατηρηθεί 

το φυσικό σχήμα, η ανομοιογένεια της ξυλείας και η ακανόνιστη δομή της. Ταυτόχρονα, με την κατεργασία 

αυτή θα ελαχιστοποιείται η δημιουργία ρωγμών. 

Η πάκτωση των δοκών υποστήριξης στο έδαφος θα πραγματοποιείται με χαλύβδινες δοκοθήκες, 

οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα σταθεροποιούν τις δοκούς, 

επάνω από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, ώστε να αποτρέπεται η διάβρωσή τους και να 

ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αγκύρωση της κούνιας στο έδαφος θα είναι κατασκευασμένα από εν θερμώ 

γαλβανισμένο χάλυβα. 

Το κάθισμα νηπίων θα είναι ανατομικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό 

ελαστομερές υλικό, το οποίο θα είναι χυτευμένο σε κατάλληλα διαμορφωμένο χαλύβδινο έλασμα. Θα διαθέτει 

κατάλληλα διαμορφωμένο χείλος με καμπυλωμένες ακμές, θα είναι ιδιαίτερα μαλακό και θα δίνει τη 

δυνατότητα προσαρμογής στη μορφή του σώματος σύμφωνα με το αυτοβάρος του χρήστη/παιδιού. Ο 

συνδυασμός των δυο υλικών θα διαμορφώνει μια αναπαυτική θέση καθίσματος, φιλική προς το χρήστη. Το 

κάθισμα νηπίων θα είναι αναρτημένο από τις αλυσίδες μέσω τριγωνικής μορφής συνδέσμου από εν θερμώ 

γαλβανισμένο  ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο σύμφωνα με τα εργομετρικά μεγέθη 

της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται και θα είναι ανθεκτικό σε προσκρούσεις και φθορά. 

Οι μηχανισμοί ανάρτησης των καθισμάτων θα αποτελούνται από σφυρήλατους εν θερμώ 

γαλβανισμένους χαλύβδινους συνδέσμους με ενσωματωμένους στροφείς. Οι σύνδεσμοι θα διαθέτουν σύστημα 

έδρασης με ρουλεμάν (ένσφαιρους τριβείς). Οι δακτύλιοι (χιτώνια) των ενσωματωμένων στροφέων και των 

ρουλεμάν θα είναι κατασκευασμένοι από γραφίτη και χαλκό, αντίστοιχα, για να επιτρέπεται η αυτόματη 

λίπανση. Σε περίπτωση φθοράς θα είναι δυνατή, η μεμονωμένη (επί τόπου) αντικατάσταση τους σε συνδυασμό 

με τη δυνατότητα επίλυσης των διαφόρων εξαρτημάτων και επιμέρους στοιχείων σύνδεσης.  
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Οι αλυσίδες θα αποτελούνται από βραχείς αλυσιδωτούς συνδέσμους (μικρούς κρίκους). Οι 

συγκεκριμένοι κρίκοι κυκλικής διατομής Ø6 mm, θα αφήνουν το ελάχιστο (επιτρεπτό) διάκενο, θα είναι 

συγκολλημένοι εκ των προτέρων και θα είναι κατασκευασμένοι είτε από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα είτε 

από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η σύνδεση μεταξύ των δοκών θα πραγματοποιείται με ρυθμιζόμενες συνδέσμους, οι οποίοι 

αποτελούνται από σπειροτομημένους δακτυλίους κατάλληλα επεξεργασμένους και τοποθετημένους εντός των 

δοκών για την ανάπτυξη εγκάρσιων τάσεων. Η εγκάρσια αυτή σύνδεση/συναρμογή θα είναι αρκετά ισχυρή 

λόγω των αναπτυσσόμενων τάσεων. Επίσης, η κατασκευή δεν θα παρουσιάζει σπειρώματα τα οποία 

προεξέχουν λόγω σύσφιξης, διότι η συγκεκριμένη σύνδεση θα απαρτίζεται από δύο τμήματα (βίδες - 

σπειροτομημένοι δακτύλιοι). Οι δακτύλιοι και οι αντίστοιχες βίδες (κοχλίες) θα είναι χαλύβδινης κατασκευής. 

Όλες οι συνδέσεις θα φέρουν κεκαλυμμένα προστατευτικά στοιχεία, τα οποία θα διαθέτουν 

μεγάλη επιφάνεια για την κατανομή των τάσεων, θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες/παιδιά, θα 

προστατεύουν τις κεφαλές των βιδών (κοχλιών) και θα εμποδίζουν τη διείσδυση νερού. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου 700 cm x 310 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου 150 cm x 370 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: περίπου 200 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: ≤100 cm 

Άρθρο 1.16 Κούνια φωλιά ή ισοδύναμο 

 

Η “Κούνια φωλιά” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω και θα είναι 

σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις 

προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά τη δυνατότητα 

αιώρησης, ταλάντωσης, διασκέδασης και εξάσκησης. Θα διαθέτει ένα κάθισμα τύπου «φωλιά», το οποίο θα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν ή/και περισσότερους χρήστες ταυτόχρονα. Οι γωνιακοί σύνδεσμοι της 

(μεταλλικής) οριζόντιας δοκού με τα δύο ζεύγη (ξύλινων) δοκών υποστήριξης θα συμβάλλουν στη στιβαρότητα 

της συγκεκριμένης κατασκευής. Έχοντας ως δεδομένο πως μία παιδική χαρά δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη 

χωρίς την παρουσία μίας κούνιας, η δυνατότητα ταλάντωσης για τους χρήστες/παιδιά (κατά την ανάπτυξή τους) 

είναι απαραίτητη. Η ταλάντωση - εμπρός και πίσω - θα είναι μία βασική (παλινδρομική) κίνηση, η οποία θα 
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διασκεδάζει τους συμμετέχοντες και όχι μόνο. Η ταλάντωση στο συγκεκριμένο κάθισμα θα προσφέρει 

χαλάρωση, ευεξία και ευχαρίστηση, ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται από τρίτους. Η συγκεκριμένη 

κούνια θα διαθέτει ένα κάθισμα τύπου «φωλιά». 

Ο δομικός σκελετός της κούνιας θα συντίθεται από δυο (2) ζεύγη ξύλινων δοκών υποστήριξης σε 

σχήμα «Λ» και μια (1) οριζόντια μεταλλική δοκό. Τα δυο ζεύγη των ξύλινων δοκών υποστήριξης θα είναι 

τοποθετημένα υπό κλίση σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο. Οι (ξύλινες) δοκοί υποστήριξης θα έχουν 

κυκλική διατομή από Ø150 mm έως Ø180 mm περίπου. Όλες οι (ξύλινες) δοκοί θα αποτελούνται από 

αποφλοιωμένους και λειασμένους κορμούς (δέντρων) και θα είναι κατασκευασμένες από μη εμποτισμένη 

ξυλεία λάρικος, η οποία θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Η (μία) οριζόντια δοκός θα είναι 

κατασκευασμένη από εν θερμώ γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα, κυκλικής διατομής Ø82,1 mm περίπου. Στις 

απολήξεις αυτής της οριζόντιας δοκού θα είναι συγκολλημένα (αυτογενώς) δυο (2) κατάλληλα διαμορφωμένα 

ελάσματα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος τοιχώματος 16 mm περίπου. 

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι ξύλινες δοκοί της κατασκευής θα έχουν υποστεί μεμονωμένα ειδική 

κατεργασία αποφλοίωσης, η οποία θα έχει περιορίσει την ποσότητα του φρεζαρίσματος σε μέγιστο βάθος 2 

cm. Με την κατεργασία αυτή θα έχει αφαιρεθεί ο φλοιός, το κάμβιο και το σομφό ξύλο, ενώ θα έχει διατηρηθεί 

το φυσικό σχήμα, η ανομοιογένεια της ξυλείας και η ακανόνιστη δομή της. Ταυτόχρονα, με την κατεργασία 

αυτή θα ελαχιστοποιείται η δημιουργία ρωγμών. 

Η πάκτωση των δοκών υποστήριξης στο έδαφος θα πραγματοποιείται με χαλύβδινες δοκοθήκες, 

οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα σταθεροποιούν τις δοκούς, 

επάνω από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, ώστε να αποτρέπεται η διάβρωσή τους και να 

ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αγκύρωση της κούνιας στο έδαφος θα είναι κατασκευασμένα από εν θερμώ 

γαλβανισμένο χάλυβα. 

Το κάθισμα τύπου «φωλιά» θα διαθέτει κυκλική μορφή και εξωτερική διάμετρο 120 cm. Η 

επιφάνεια του καθίσματος θα είναι διαμορφωμένη από πλέγμα συρματόσχοινων, το οποίο θα είναι 

αναρτημένο σε ειδικά κατασκευασμένο περιμετρικό πλαίσιο μορφής δακτυλίου. Το πλαίσιο αυτό θα είναι 

κατασκευασμένο από ένα χαλύβδινο σωλήνα (κυκλικής διατομής), ο οποίος θα είναι επικαλυμμένος από ειδικά 

κατασκευασμένο συνεστραμμένο σχοινί (πολλαπλών ινών) και πράσινου χρωματισμού. Το κάθισμα τύπου 

«φωλιά» θα είναι αναρτημένο από την οριζόντια (μεταλλική) δοκό μέσω ειδικά κατασκευασμένου συστήματος 

ανάρτησης από ζεύγη συρματόσχοινων μορφής «Λ», αλυσίδα και ειδικά κατασκευασμένο μηχανισμό 

ανάρτησης από χάλυβα (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω). Τα συρματόσχοινα των αναρτήσεων, 

καθώς και τα συρματόσχοινα του πλέγματος του καθίσματος, θα είναι κυκλικής διατομής Ø16 mm και 

κατασκευασμένα από τετράκλωνα ή εξάκλωνα (ανάλογα τη χρήση), εν θερμώ γαλβανισμένα σύρματα 
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(καλώδια). Κάθε κλώνος θα περιλαμβάνει επιμέρους χαλύβδινα σύρματα/καλώδια και θα περιτυλίσσεται από 

περίβλημα νήματος πολυεστέρα με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Για τη βελτιστοποίηση της αντοχής του 

συρματόσχοινου στην ικανότητα τριβής, το περίβλημα του νήματος θα εφαρμόζεται σε κάθε κλώνο 

μεμονωμένα μέσω της ηλεκτροστατικής επαγωγής. Οι απολήξεις των συρματόσχοινων ανάρτησης και 

πλέγματος του καθίσματος θα αποτελούνται από κατάλληλα διαμορφωμένους χυτοπρεσσαριστούς δακτυλίους 

αλουμινίου, διπλής κωνικότητας με στρογγυλεμένα άκρα. Ο τυπικός χρωματισμός των συρματόσχοινων θα 

είναι μαύρος. 

Οι μηχανισμοί ανάρτησης του καθίσματος θα αποτελούνται από σφυρήλατους εν θερμώ 

γαλβανισμένους χαλύβδινους συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι θα διαθέτουν σύστημα έδρασης με διπλά ρουλεμάν 

(ένσφαιρους τριβείς). Οι δακτύλιοι (χιτώνια) των ρουλεμάν θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό, για να 

επιτρέπεται η αυτόματη λίπανση. Σε περίπτωση φθοράς θα είναι δυνατή, η μεμονωμένη (επί τόπου) 

αντικατάσταση τους σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επίλυσης των διαφόρων εξαρτημάτων και επιμέρους 

στοιχείων σύνδεσης.   

Οι αλυσίδες θα αποτελούνται από βραχείς αλυσιδωτούς συνδέσμους (μικρούς κρίκους). Οι 

συγκεκριμένοι κρίκοι κυκλικής διατομής Ø7 mm, θα αφήνουν το ελάχιστο (επιτρεπτό) διάκενο, θα είναι 

συγκολλημένοι εκ των προτέρων και θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η σύνδεση μεταξύ των δοκών θα πραγματοποιείται με ρυθμιζόμενες συνδέσμους, οι οποίοι 

αποτελούνται από σπειροτομημένους δακτυλίους κατάλληλα επεξεργασμένους και τοποθετημένους εντός των 

δοκών για την ανάπτυξη εγκάρσιων τάσεων. Η εγκάρσια αυτή σύνδεση/συναρμογή θα είναι αρκετά ισχυρή 

λόγω των αναπτυσσόμενων τάσεων. Επίσης, η κατασκευή δεν θα παρουσιάζει σπειρώματα τα οποία 

προεξέχουν λόγω σύσφιξης, διότι η συγκεκριμένη σύνδεση θα απαρτίζεται από δύο τμήματα (βίδες - 

σπειροτομημένοι δακτύλιοι). Οι δακτύλιοι και οι αντίστοιχες βίδες (κοχλίες) θα είναι χαλύβδινης κατασκευής. 

Όλες οι συνδέσεις θα φέρουν κεκαλυμμένα προστατευτικά στοιχεία, τα οποία θα διαθέτουν 

μεγάλη επιφάνεια για την κατανομή των τάσεων, θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες/παιδιά, θα 

προστατεύουν τις κεφαλές των βιδών (κοχλιών) και θα εμποδίζουν τη διείσδυση νερού. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου 250 cm x 860 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου 430 cm x 215 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: περίπου 280 cm 
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Κρίσιμο ύψος πτώσης: ≤150 cm 

 

Άρθρο 1.17 Πολύεδρες σφαίρες αναρρίχησης ή ισοδύναμο 

Οι “Πολύεδρες σφαίρες αναρρίχησης ” θα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω 

και θα είναι σχεδιασμένες για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα 

ικανοποιούν όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή αθλοπαιδιάς και εκγύμνασης, η οποία θα προσφέρει στους 

χρήστες/παιδιά εξειδικευμένες διαδρομές αναρρίχησης με διαφοροποιημένους βαθμούς δυσκολίας. Θα 

ενθαρρύνει την ανακάλυψη των προσωπικών ορίων των συμμετεχόντων, την ανάπτυξη των σωματικών τους 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων ή ακόμα και την ανάπτυξη της μεταξύ τους επικοινωνίας, κάνοντας παρέα. Οι 

“αναρριχητές” θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις χειρολαβές/ποδολαβές, οι οποίες θα είναι τοποθετημένες 

εκατέρωθεν του εξοπλισμού. Το γεγονός αυτό θα κάνει την αναρρίχηση ευκολότερη για έναν αρχάριο αλλά θα 

δημιουργεί και νέες προκλήσεις για τους πιο έμπειρους, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία 

δυσκολότερη διαδρομή (προς την κορυφή). Πιο συγκεκριμένα, τα πολύεδρα θα εφάπτονται μεταξύ τους και 

κατά μήκος της μίας τους πλευράς. Και τα δύο πολύεδρα θα εδράζονται στο έδαφος. Στην κορυφή του 

εξοπλισμού όπου ενώνονται τα δύο πολύεδρα, θα διαμορφώνεται ένα “άνετο” σημείο συνάντησης και 

χαλάρωσης.  

Τα πολύεδρα που θα εδράζονται στο έδαφος θα διαθέτουν ειδικά κατασκευασμένη βάση 

έδρασης από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Η βάση έδρασης θα συντίθεται από κατάλληλα διαμορφωμένη 

δοκοθήκη μορφής “V”, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από συγκολλημένα (αυτογενώς) ελάσματα πάχους 3 

mm και από σωλήνες στήριξης διαστάσεων Ø48,3 x 3,2 mm που θα πακτώνονται στο έδαφος. Στην περίπτωση 

της θεμελίωσης επί εδάφους, οι βάσεις έδρασης θα διαθέτουν πρόσθετη ενίσχυση σε διάταξη χιαστή από 

ελάσματα κατασκευασμένα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα.  

Όλες οι επιφάνειες των πολυέδρων θα είναι κατασκευασμένες από χυτευμένο με έγχυση 

πολυπροπυλένιο που θα έχει στρογγυλευμένες ακμές, ακόμα και στους αρμούς (λωρίδες σύνδεσης των 

επιφανειών μεταξύ τους). Ο χρωματισμός των επιφανειών θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας του και θα έχουν σταθεροποιηθεί χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων έναντι της 

υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους. Θα είναι εξαιρετικά 

ανθεκτικές σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους βανδαλισμούς, όπως 

επίσης και ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού 

δείκτη θερμοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτουν. Η εσωτερική πλευρά όλων των επιφανειών θα διαθέτει ειδικά 

διαμορφωμένα νεύρα, με σκοπό την ενίσχυση της δομικής αρτιότητάς τους.  

Οι ακμές των πολυέδρων, στα σημεία όπου τέμνονται οι επιφάνειες, θα είναι καλυμμένες από 
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γωνιακά εξαρτήματα με στρογγυλεμένες ακμές, κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου 

πάχους 4,0 mm. Η συναρμογή των γωνιακών εξαρτημάτων με τις επιφάνειες των πολυέδρων θα 

πραγματοποιείται με τη χρήση κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα, με φρεζαρισμένη κεφαλή. 

Οι αντιολισθητικές λαβές αναρρίχησης, με διαφορετικά σχεδιασμένα σχήματα, θα είναι 

κατασκευασμένες από μια σύνθεση πολυμερούς πολυεστερικής ρητίνης και πυριτικής άμμου. Για τη 

διασφάλιση της σταθερότητας, καθώς και την αποτροπή της περιστροφής, η στερέωση των λαβών στις 

επιφάνειες θα πραγματοποιείται μέσω κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα και πίρων. Οι λαβές θα είναι 

σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί 

στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι λαβές θα είναι τοποθετημένες στις 

επιφάνειες σε κατάλληλες αποστάσεις και ύψη, σύμφωνα με τις εργομετρικές διαστάσεις των παιδιών ηλικίας 8 

ετών και άνω. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 479 cm x 590 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 180 cm x 299 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 171 cm 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 171 cm 

 

Άρθρο 1.18 Αναρρίχηση τύπου «μονόζυγο» ή ισοδύναμο  

 

Η “Αναρρίχηση τύπου μονόζυγο” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 4 ετών και 

άνω και θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή αθλοπαιδιάς, η οποία θα καλύπτει βασικές λειτουργίες, όπως η 

αναρρίχηση, η ταλάντωση και η ισορροπία. Θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά διάφορες επιλογές παιχνιδιού, 

καθώς και δυνατότητες εξάσκησης ή/και εκγύμνασης. Θα συντίθεται από τρεις (3) κάθετες δοκούς υποστήριξης, 

οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με μία οριζόντια κλίμακα αιώρησης. Η καμπύλη αυτή κλίμακα αιώρησης 

θα διαθέτει αναρτημένο συρματόσχοινο με χρωματιστή σφαίρα, μία χειρολαβή, καθώς και μία κεκλιμένη 

κλίμακα (ή δίχτυ) αναρρίχησης από συρματόσχοινα. Εξωτερικά της κεντρικής δοκού (υποστήριξης) θα είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένη κάθετη αναρριχητική κλίμακα. Το σύνολο της κατασκευής θα είναι εργομετρικά 

σχεδιασμένο για χρήστες ηλικίας 6 ετών και άνω.  

Ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους 
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σωλήνες με κυκλική διατομή Ø101,6 x 2,9 mm για τις δοκούς υποστήριξης, Ø60,3 x 4,5 mm για τις καμπύλες 

δοκούς της οριζόντιας κλίμακας αιώρησης και της κάθετης αναρριχητικής κλίμακας, καθώς και Ø33,7 x 2 mm 

για τα δευτερεύοντα σκέλη στήριξης. Οι διατομές αυτές θα διασφαλίζουν τη δομική αρτιότητα της κατασκευής. 

Η θεμελίωση των δοκών υποστήριξης, είτε πάκτωση στο έδαφος είτε επιφανειακή θεμελίωση, θα γίνεται με 

ειδικά κατασκευασμένες δοκοθήκες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Στην περίπτωση πάκτωσης στο 

έδαφος και όπου απαιτείται, οι δοκοθήκες θα ενισχύονται και θα σταθεροποιούνται με ράβδους από εν θερμώ 

γαλβανισμένο χάλυβα. 

Οι δοκοί υποστήριξης, καθώς και τρεις (3) από τις καμπύλες δοκούς της οριζόντιας κλίμακας 

αιώρησης και της κάθετης αναρριχητικής κλίμακας θα διαθέτουν στην απόληξή τους προστατευτικά στοιχεία 

(τάπες), οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και σταθεροποιημένες 

έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.  

Η οριζόντια κλίμακα αιώρησης θα απαρτίζεται από δύο (2) επιμέρους τμήματα, τα οποία θα 

συντίθενται από εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες με κυκλικές διατομές (όπως περιγράφονται 

παραπάνω). Στις απολήξεις των καμπύλων δοκών της οριζόντιας κλίμακας αιώρησης και πιο συγκεκριμένα, στα 

σημεία όπου συνδέονται με τις (τρεις) κάθετες δοκούς υποστήριξης θα είναι συγκολλημένα αυτογενώς 

κατάλληλα διαμορφωμένα ελάσματα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος τοιχώματος 5 mm. Η 

σύνδεση των δύο επιμέρους τμημάτων θα πραγματοποιείται εσωτερικά των καμπύλων δοκών (σωλήνων), με 

αρθρωτό σύνδεσμο κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα καλύπτεται εξωτερικά από δακτύλιο 

αλουμινίου. Οι χειρολαβές θα είναι συγκολλημένες αυτογενώς με τις καμπύλες δοκούς της οριζόντιας κλίμακας 

αιώρησης. 

Η κάθετη κλίμακα αναρρίχησης θα συντίθενται από μία (1) δοκό υποστήριξης και τέσσερις (4) 

επιμέρους εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες με κυκλικές διατομές (όπως περιγράφονται 

παραπάνω). Οι χειρολαβές/ποδολαβές θα είναι συγκολλημένες αυτογενώς με την καμπύλη δοκό και τη δοκό 

υποστήριξης της κάθετης κλίμακας αναρρίχησης. 

Το συρματόσχοινο με τη χρωματιστή σφαίρα/δισκίο, καθώς και το πλέγμα συρματόσχοινων της 

κεκλιμένης κλίμακας  (ή δίχτυ) αναρρίχησης θα είναι μαύρου χρωματισμού με διάμετρο Ø16 mm και 

κατασκευασμένα από πολυαμίδιο με εσωτερική ενίσχυση από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα είναι 

επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση που θα οδηγήσει σε 

εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι των συρματόσχοινων θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένοι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο με στρογγυλεμένες ακμές και θα συναρμολογούνται με 

πριτσίνια υπό υψηλή πίεση. Σε όλες τις απολήξεις των συρματόσχοινων θα είναι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι 

από αλουμίνιο διπλής κωνικότητας με στρογγυλεμένες ακμές. Στις απολήξεις των αναρτημένων 

συρματόσχοινων στο έδαφος, οι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι αλουμινίου θα καταλήγουν σε αλυσίδες (όπως 
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περιγράφονται παρακάτω).  

Στην οριζόντια κλίμακα αιώρησης θα υπάρχει κρεμαστή αντιολισθητική χειρολαβή με ειδικά 

σχεδιασμένο σχήμα και διάμετρο. Η χειρολαβή θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ελαστικό υλικό 

θερμοπλαστικής χυτευτής πολυουρεθάνης μαύρου χρώματος, η οποία θα είναι σταθεροποιημένη έναντι της 

υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. Εσωτερικά θα διαθέτει χαλύβδινο πυρήνα με 

ελαστομερείς ενισχύσεις από πολυπροπυλένιο. Θα είναι αναρτημένη από το δομικό σκελετό μέσω αρθρωτού 

συνδέσμου και αλυσίδα, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Η ανάγλυφη επιφάνεια 

καθώς και η μορφή της χειρολαβής θα προσφέρει σταθερή πρόσφυση και ασφάλεια. 

Η ανάρτηση της ανωτέρω χειρολαβής και των επιμέρους αναρριχητικών κατασκευών από 

συρματόσχοινα στην οριζόντια κλίμακα αιώρησης θα πραγματοποιείται από αρθρωτούς συνδέσμους, οι οποίοι 

θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό αλουμίνιο ειδικού κράματος για εξωτερικούς χώρους.  

Το αναρτημένο - στην οριζόντια κλίμακα αιώρησης - συρματόσχοινο θα έχει προσαρτημένη 

χρωματιστή σφαίρα/δισκίο, η οποία λειτουργικά θα αποτελεί λαβή για την αναρρίχηση. Η μεσαίου μεγέθους 

χρωματιστή σφαίρα θα έχει προεξέχοντα ημισφαιρικά στοιχεία και θα είναι κατασκευασμένη από πολυαμίδιο.  

Οι αλυσίδες θα αποτελούνται από βραχείς αλυσιδωτούς συνδέσμους (μικρούς κρίκους). Οι 

συγκεκριμένοι κρίκοι κυκλικής διατομής Ø8 mm, θα αφήνουν το ελάχιστο (επιτρεπτό) διάκενο και θα είναι 

συγκολλημένοι εκ των προτέρων. Θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα και θα πληρούν τις 

απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1834 - ISO1835, ή άλλου ισοδύναμου 

προτύπου.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 708 cm x 584 cm 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 323 cm x 268 cm 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 228 cm  

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 227 cm 

Άρθρο 1.19 Τοποθέτηση 

 

Περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγηση του εξοπλισμού των 

παιδικών χαρών, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. Η εγκατάσταση 

του εξοπλισμού παιδικής χαράς θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα 
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προβλεπόμενα στη σειρά του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των χώρων της εκάστοτε παιδικής χαράς, η 

αποξήλωση εξοπλισμού και η απομάκρυνση τους καθώς και των υφιστάμενων υλικών εδάφους. Στο σκέλος της 

προετοιμασίας περιλαμβάνονται η καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

όπου απαιτείται, οι εργασίες εξυγίανσης κλίσεων, εξομάλυνσης του εδάφους και διάστρωσης αυτού σε 

επιθυμητά υψόμετρα και κλίσεις. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 

εργαλείων, η συσσώρευση των προϊόντων και η μεταφορά τους σε κατάλληλες θέσεις απόρριψης που θα 

υποδείξει ο Δήμος εφόσον δεν επαναχρησιμοποιούνται καθώς και σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος, για 

προϊόντα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.  

Γ.4.2. ΟΜΑΔΑ 2 (ΤΜΗΜΑ 2) ΧΑΛΑΡΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΒΟΤΣΑΛΟ)  

 

Άρθρο 2.1 Βότσαλο για κούνια επαφής 5 ή 6 θέσεων 

Άρθρο 2.2 Βότσαλο για ξύλινη αναρρίχηση 

Άρθρο 2.3 Βότσαλο για ζυγαριά αιώρησης 2 θέσεων 

 

Ως επιφάνεια πτώσης από φυσικό/χαλαρό υλικό θα χρησιμοποιηθεί βότσαλο ειδικής κοκκομετρίας, 

χωρίς σωματίδια λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυόντων Ευρωπαϊκών Προτύπων 

ΕΝ1176 ή άλλων ισοδύναμων.  

Πέρα από τα πλεονεκτήματα του υλικού αυτού ως προς την φυσική απορροή των υδάτων, καθώς δεν 

σφραγίζεται το έδαφος από μη υδατοπερατά υλικά, και κυρίως ως προς την ασφάλεια και την ικανότητα 

απορρόφησης κρούσης, επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα φυσικά υλικά, ενώ επιπλέον 

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

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

τοποθετηθεί σε βάθη από 20cm έως και 40 cm και σε σκάμματα βαθύτερα κατά 5 cm έως 10 cm . Η υψομετρική 

διαφορά επιτρέπει την αποτροπή της διασποράς του φυσικού/χαλαρού υλικού στον περιβάλλοντα χώρο. Στην 

κατώτατη στρώση του σκάμματος θα τοποθετηθεί γεωύφασμα. 

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

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

δοκιμής ΕΝ 933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισμός της 
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κοκκομετρίας – Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Επίσης, το βότσαλο θα πρέπει 

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

ανωτέρω προτύπου. 

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

εγκιβωτισμού, η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, οι φορτοεκφορτώσεις με το χαμένο χρόνο, η σταλία των 

αυτοκινήτων, η τοποθέτηση γεωϋφάσματος και η διάστρωση του υλικού στα αντίστοιχα σκάμματα. 

Γ.4.3. ΟΜΑΔΑ 3 (ΤΜΗΜΑ 3)  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  

Άρθρο 3.1 Φωτιστικός ιστός με φωτοβολταϊκό πάνελ  

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι τύπου «all in one», δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, δε 

θα είναι ειδική κατασκευή ή μετατροπή. Θα είναι τύπου Plug & play για εύκολη εγκατάσταση. Θα έχει βαθμό 

προστασίας τουλάχιστον IP65 και ο κατασκευαστής του θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001. Θα συνοδεύεται από 

δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα κάτωθι Ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες, ή 

ισοδύναμα αυτών: 

 ΕΝ 62493 

 EN 62479 

 EN 55015 

 EN 61547 

 CISPR 15:2013/A1:2015 

 EMC Directive 

Σώμα 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή/και PMMA και θα πρέπει να είναι πλήρως 

ανακυκλώσιμο. Οι μέγιστες διαστάσεις του θα είναι 1050mm x 400mm x 132mm (Μ x Π x Υ) και το βάρος του δε 

θα ξεπερνάει τα 15 κιλά. Θα φέρει σύστημα στήριξης για ιστό ή βραχίονα διαμέτρου 60mm, του οποίου η κλίση 

θα μπορεί να ρυθμίζεται από 5° ως 90°. 

Φωτοβολταϊκό πάνελ 

Το φωτοβολταϊκό πάνελ θα είναι, επί ποινής αποκλεισμού, ενσωματωμένο σε οριζόντια θέση στο άνω τμήμα 

του σώματος του φωτιστικού, χωρίς να εξέχει από αυτό και χωρίς να είναι ορατό από τους χρήστες της παιδικής 

χαράς, ώστε να μη μπορεί να βανδαλιστεί. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjiyPXp8ZneAhXJIcAKHUfhD3IQFjADegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.oleng.eu%2Ffotovoltaika-panel-250w%2F&usg=AOvVaw2aOy3bETML-KJo0txrgc4a
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Θα είναι κατασκευασμένο από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο (ή ισοδύναμο υλικό), η ισχύς του θα είναι τουλάχιστον 

50Wp με ελάχιστη διάρκεια ζωής τα 25 έτη και εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -40°C ως +80°C. 

Θα φέρει πιστοποιητικό, από διαπιστευμένο φορέα, κατά ΕΝ 61215, ΕΝ 61730-1 και ΕΝ 61730-2 (ή ισοδύναμο) 

και θα έχει τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 

Vmp ≥ 18.5V 

Imp ≥ 2.7A 

Voc ≥ 22.8V 

Isc ≥ 2.8A 

Μπαταρία 

Η μπαταρία θα είναι νέας τεχνολογίας, τύπου Nickel Metal Hydride (NiMH) ή ισοδύναμη, 12V, 10Ah και θα 

αντέχει για τουλάχιστον 4000 κύκλους πλήρης φόρτισης. 

Θα βρίσκεται στο εσωτερικό του φωτιστικού, ο χρόνος ζωής της θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 χρόνια σε 

θερμοκρασία λειτουργίας από -20°C ως +70°C και Θα φέρει πιστοποιητικό κατά ΕΝ 62133 ή ισοδύναμο, από 

διαπιστευμένο φορέα. 

Φορτιστής 

Μέσα στο σώμα του φωτιστικού σε ξεχωριστό χώρο, θα βρίσκεται ο φορτιστής της μπαταρίας, ο οποίος θα 

«οδηγεί» και τα LED. Θα είναι ηλεκτρονικός απόλυτα αυτοματοποιημένος και συνεργάσιμος τόσο με την 

μπαταρία όσο και με το φωτοβολταϊκό πάνελ. 

Θα μπορεί να προγραμματιστεί με συγκεκριμένο κύκλο λειτουργίας έτσι ώστε σε συνεργασία με τη μπαταρία 

και το φωτοβολταϊκό πάνελ να δίνουν αυτονομία στο φωτιστικό για τουλάχιστον 5 νύκτες. 

Θα διαθέτει «έξυπνο» σύστημα ελέγχου, ώστε να ρυθμίζει την φωτεινή ροή της οπτικής μονάδας, ανάλογα με 

το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. 

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εύκολου και ασύρματου επαναπρογραμματισμού, χωρίς να χρειαστεί να 

ανοίξει το σώμα του φωτιστικού, ενώ θα φέρει ενδεικτικά led στο κάτω μέρος του φωτιστικού ώστε να είναι 

ορατά από το συντηρητή. 

Οπτική μονάδα 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από μονοχρωματικά λευκά LED με θερμοκρασία χρώματος 4000Κ, CRI ≥ 70, 

μέγιστης κατανάλωσης 10W και συνολικής απόδοσης τουλάχιστον 1300lm 
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Το κάθε LED θα φέρει φακό για τη δημιουργία ασύμμετρης δέσμης, κατάλληλης για φωτισμό από χαμηλό ύψος 

χωρίς τη δημιουργία θάμβωσης. 

Ο χρόνος ζωής των LED θα είναι L70 ≥ 50.000 ώρες το οποίο θα αποδεικνύεται με το LM80 test report του 

κατασκευαστή των LED. 

Ο βαθμός προστασίας της οπτικής μονάδας θα είναι τουλάχιστον ΙΡ66, και θα φέρει κατάλληλο σύστημα 

απαγωγής της θερμοκρασίας. 

Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC, ή αντίστοιχο, κατά ΕΝ 60598, και test report κατά ΕΝ 62471. 

Ιστός ύψους 4μ 

Ιστός κωνικής κυκλικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα της 

βάσεως με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την υποδοχή του βραχίονα στήριξης του φωτιστικού 

σώματος και θύρας επίσκεψης. 

Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) κυκλικής διατομής από 

χαλύβδινο έλασμα 3 χιλ. ποιότητας S235JR (St 37.2). 

Ύψος από το έδαφος 4000mm 

Διάμετρος βάσης                  100mm 

Διάμετρος κορυφής      60mm 

Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτρο-συγκόλληση σε λοξοτομημένα 

ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Ο ιστός δεν είναι απαραίτητο να φέρει θυρίδα, αλλά αν φέρει θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 60cm από 

τη βάση του. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν θα απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα 

θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Η στερέωση του θα γίνεται με ειδικά 

τεμάχια που δεν εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή 

στερέωση του. 

Το έλασμα της βάσης του ιστού θα έχει μέγιστες διαστάσεις 350 x 350 x 12mm και θα είναι κατασκευασμένο 

από υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 17100), ή ισοδύναμο με πιστοποίηση κατά DIN 50049/2.2 ή 

ισοδύναμη. Θα φέρει 4 οπές για τη τοποθέτηση των αγκυρίων με απόσταση 250mm.  

Στο κέντρο του θα φέρει οπή Φ105mm για τη συγκόλληση του κορμού, η οποία θα εκτελείται από συγκολλητές 

πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287, ή κατά ισοδύναμου προτύπου. 



 

Παράρτημα Ι  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό  Α/Α: 20/2018 
Ταχ. Κώδικας : 15451 ΠΡΟΫΠ: 223.200,00€ (Φ.Π.Α. 24%) 
Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου Κ.Α.Ε.: 64.7135.0001 & 30.7135.0001 
Τηλέφωνο : 2132014629 CPV 1: 37535200-9 – Εξοπλισμός παιδικής 
Φαξ : 2106711475  χαράς  
e-mail : d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr CPV 2: 31527200-8 – Φωτιστικά  

   εξωτερικών χώρων  

  ΠΟΡΟΙ: ΠΔΕ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

 

 

 
 
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων 

 

69 

Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση θα γαλβανίζονται εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) ή ισοδύναμο 

εσωτερικά και εξωτερικά. 

Οι τέσσερις (4) κοχλίες αγκύρωσης του ιστού θα πακτώνονται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα με ελάχιστο 

μήκος μέσα στη βάση ίσο προς 400mm. Θα καταλήγουν σε σπείρωμα Μ16 στο πάνω τους άκρο (έξω από τη 

βάση) σε μήκος 150mm καλά επεξεργασμένο. 

Οι ιστοί θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα ότι είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα 

με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 40-5 ή ισοδύναμο.  

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά (ή ισοδύναμά τους) θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά μαζί με το 

ISO 9001 ή ισοδύναμο, του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. 

Δ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1
Ο
 ΑΡΘΡΟ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Πέραν των διατάξεων που αναφέρονται στην οικεία διακήρυξη, η εκτέλεση της προμήθεια διέπεται από 
τις ακόλουθες ειδικές διατάξεις:  
1. Ν.4495/2017 (Α’ 167) «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
2. Ν.4067/2012 (Α’ 79) «Νέος οικοδομικός κανονισμός» 
3. ΥΑ28492/2009 (Β’ 931), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ27934/2014 (Β’ 2029) 
4. ΥΑ52716/2001 (Β’ 1663) «Κατασκευές και εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις 

οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης» 
 

2
Ο
 ΑΡΘΡΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η σειρά ισχύος των συμβατικών στοιχείων αναφέρεται στην οικεία διακήρυξη. 
 

3
Ο
 ΑΡΘΡΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Η οικονομική προσφορά θα αφορά το σύνολο της κάθε ομάδας της προμήθειας.  
Η οικονομική προσφορά των αναδόχων, θα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης. Συνεπώς, σε αυτήν 
την περίπτωση, οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχων θα παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης. Επίσης, η κατάθεση προσφορών αποτελεί τεκμήριο ότι οι δυνητικοί ανάδοχοι έλαβαν 
γνώση των συμβατικών τευχών και των τοπικών συνθηκών και δεσμεύεται να εκτελέσει στη σύμβαση ορθώς 
και επιμελώς.  
Κριτήριο επιλογής αναδόχων είναι η η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής.  
 
4

Ο
 ΑΡΘΡΟ – ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
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Η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, 
στις παιδικές χαρές που αναφέρονται στην παρούσα

17
. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι επτά (7) μήνες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  Η σύμβαση μπορεί να περαιωθεί και νωρίτερα εφ' όσον εξαντληθεί το 
φυσικό ή/και το οικονομικό αντικείμενο, ή εφόσον το αντικείμενο που παραδόθηκε (σε περίπτωση διαιρετής 
υπηρεσίας), υπολείπεται του συμβατικού κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και 
έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης.  
Παράταση, δύναται να χορηγηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).  

 
5

Ο
 ΑΡΘΡΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Τα είδη προς προμήθεια θα παραδοθούν είτε τμηματικά είτε συνολικά, μετά από ενημέρωση του αρμόδιου για 

την παραλαβή οργάνου.  Η παράδοση θα γίνεται εντός των εργασίμων ωρών του Δήμου, εκτός εάν υπάρξει 

διαφορετική συνεννόηση.  

6
Ο
 ΑΡΘΡΟ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που 
προκαλείται από τον προμηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.   
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των 
υλικών στις αποθήκες του Δήμου και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του 
στα υλικά και μέχρι την εγκατάστασή τους.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το φορέα για την έναρξη των εκσκαφών και να αναλάβει τη 
δαπάνη για την επίβλεψη των εκσκαφών από όργανο που θα υποδείξει το Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με 
τα υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΜ/287493/206179/5172/2433/26.06.2018 (αρ. πρωτ. ΔΦΨ: 
8534/05.07.2018)  και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΜ/287506/206179/5173/2434/26.06.2018 (αρ. πρωτ. 
ΔΦΨ: 8541/05.07.2018) έγγραφα  του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται στο εδάφιο 1.19 του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού (πίνακας 3 της παρούσας) με την ένδειξη «τοποθέτηση». 
 
7

Ο
 ΑΡΘΡΟ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ  

Η ποιότητα της παρεχόμενης προμήθειας θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτουν η σχετική 
νομοθεσία, τα ισχύοντα πρότυπα ή άλλα ισοδύναμα, τα συμβατικά τεύχη και οι κανόνες της επιστήμης και της 
τέχνης. O προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει δείγμα διαφόρων υλικών εφόσον αυτό ζητηθεί από το 
αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση που τα προς προμήθεια είδη κατά την παραλαβή δεν ανταποκρίνονται στους 
όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ή κακοτεχνίες και δεν ταυτίζονται με το δείγμα που πιθανώς 
έχει προσκομιστεί, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να 
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 Όταν πρόκειται για σύμβαση που αφορά το σύνολο του Δήμου, αναγράφεται ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού. Όταν πρόκειται 
για ξεχωριστές συμβάσεις ανά δημοτική ενότητα, αναγράφεται σαφώς η δημοτική ενότητα στην οποία θα εκτελεστούν οι 
εργασίες. Όταν πρόκειται για γενικές υπηρεσίες της παρ. 9β του άρθρου 2 του Ν.4412/16, μπορεί να αναγράφεται και η 
έδρα του αναδόχου.  
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ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που θα συμφωνούν απόλυτα με τους όρους της σύμβασης, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν 4412/2016. 

 
8

Ο
 ΑΡΘΡΟ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η εξόφληση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να γίνεται τμηματικά, ανά διακριτή ποσότητα, 
σύμφωνα με τις παραληφθείσες ποσότητες. Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από την επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.  

 
9

Ο
 ΑΡΘΡΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να 
επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207 άρθρο του Ν 4412/2016. Επίσης, 
εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 
άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. 
 
10

Ο
 ΑΡΘΡΟ – ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

             Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, βάσει των κειμένων διατάξεων , φόρους, τέλη και κρατήσεις, που 

ισχύουν. Ο ισχύων Φ.Π.Α. και τυχόν αναπροσαρμογές του βαρύνουν το φορέα. 

11
Ο
 ΑΡΘΡΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 
283, παρ. 1 και 2 του Ν.3463/2006 
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