
ΠΑΤΑΡΙ
Όλα τα πατάρια του συνθέτου ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και διαφέρουν στο ύψος στο οποίο 
προσαρμόζονται (950mm και 1250mm) και στις γενικές τους διαστάσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
O πύργος με σκεπή, αποτελείται από πατάρι 1000x1000mm, τέσσερα υποστυλώματα 95x95mm, ύψους
2700mm, ένα φράγμα και σκεπή. 
O πύργος χωρίς σκεπή,  αποτελείται  από πατάρι 1000x900mm, δύο υποστυλώματα 95x95mm, ύψους
2100mm,  ένα  φράγμα και  μοιράζεται  δύο  υποστυλώματα  95x95mm,  ύψους  2700mm με  τον  πύργο με
σκεπή. 
Το κάθε ένα από τα δύο πατάρια (1000x1000mm και 1000x900mm) σε ύψος 950 και 1250mm, αποτελείται
από  δύο  τραβέρσες  ξύλινες  διαστάσεων  1000x120x58mm πάνω  στις  οποίες  βιδώνονται  σανίδες
1000x95x45mm και  900x95x45mm  αντίστοιχα.  Την  κατασκευή  συμπληρώνουν  τέσσερα  υποστυλώματα
διατομής  95x95mm τα  οποία  συγκρατούν  τις  τραβέρσες  και  τις  σανίδες.  Η  σύνδεση  με  τις  τραβέρσες
επιτυγχάνεται  με  σετ  εξάγωνων βιδών Μ12,  παξιμάδια ασφαλείας Μ12,  πλαστικές τάπες,  και  πλαστικά
καπάκια. 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL)
Κατασκευάζεται  από  HPL πάχους  12mm και  έχει  γενικές  διαστάσεις  800x640mm.  Στηρίζεται  στα
υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την
επιφάνεια του παταριού.
ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ (HPL)
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα HPL τύπου MEG πάχους 12mm που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία
90ο. Τα φύλλα μεταξύ τους ενώνονται με δύο ειδικά πλαστικά εξαρτήματα (γωνίες) κατασκευασμένες από
HDPE ενισχυμένο με υαλονήματα. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα –
μετώπες από HPL τύπου MEG πάχους 12mm που συνδέονται με φύλλα με επιπλέον τέσσερις γωνίες ανά
μετώπη με τα φύλλα της σκεπής.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm, h=1250mm & L=2000mm, h=950mm [HPL])
Η κάθε  μια  τσουλήθρα  αποτελείται  από την  σκάφη,  τα  πλαϊνά  ασφαλείας,  την  μπάρα κρατήματος,  τις
κουπαστές και τη βάση. 
Η σκάφη της μεγάλης τσουλήθρας έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm, ενώ της μικρότερης έχει μήκος
2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζονται αμφότερες από ενισχυμένο πολυεστέρα με επιμήκεις ίνες
υάλου (GFRP), πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένες στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρουν
οπές μέσω των οποίων βιδώνονται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας
κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών
ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά.
Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος
κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το
παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.
ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ
Το μπαλκόνι είναι ημικυκλικό και αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και δάπεδο κατασκευασμένο από HPL
τύπου MEG. Το δάπεδο κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12,7mm με αντιολισθητική επιφάνεια
και ακτίνας 430mm. Το μεταλλικό κάγκελο ύψους 840mm περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και φέρει κουπαστή
στο άνω μέρος του, ενώ είναι κατασκευασμένο από σωλήνα Φ33,7mm.
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ΠΑΝΕΛΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (HDPE)
Γενικά  τα  πανέλα  είναι  κατασκευασμένα  από  HDPE πάχους  20mm υψηλής  αντοχής  και  διαφόρων
χρωμάτων,  διαστάσεων 800x600mm.  Στις  μικρότερες  πλευρές  τους,  φέρουν  κατάλληλες  διαμορφώσεις
μέσω  των  οποίων  προσαρμόζονται  στις  δοκούς  στήριξης  του  συνθέτου,  είτε  σε  ανεξάρτητες  δοκούς
στήριξης, που χρησιμεύουν μόνον για την στήριξη του πανέλου. Το κάθε πανέλο έχει συγκεκριμένο θέμα
(π.χ ήχος βροχής, ζευγάρια ζώων, περιστρεφόμενα λουλούδια, τρίλιζα), έτσι ώστε να ερεθίζει την φαντασία
του παιδιού και να το προκαλεί να παίξει και να δημιουργήσει, αλλά και να μάθει.
Πανέλο  –  make it rain: Αποτελείται  από  ειδική  κατασκευή  που  αναπαράγει  τον  ήχο  της  βροχής.
Συγκεκριμένα φέρει κεντρικά διαμπερές περιστρεφόμενο κυκλικό στοιχείο, διάφανο, με μεταλλικά σφαιρίδια.
Το  στοιχείο  αυτό  αποτελείται  από  στεφάνι  από  HDPE πάχους  20mm και  εσωτερικό  διαφανές
πολυκαρβονικό  πανέλο  εκατέρωθεν  κάθε  πλευράς  του,  ώστε  να  φαίνεται  η  κίνηση  των  μεταλλικών
στοιχείων εσωτερικά που θα αναπαράγουν τον ήχο της βροχής κατά την περιστροφή. 
Πανέλο –  who pairs wins:  Διαθέτει  παιχνίδι  “ζευγάρωμα όμοιων σχεδίων ζώων”.  Συγκεκριμένα  φέρει
κεντρικά οπή στην οποία προσαρμόζονται τέσσερις παράλληλοι άξονες, με τρία περιστρεφόμενα κομμάτια ο
καθένας, με τη μορφή τριών διαφορετικών ζώων ανά άξονα. 
Πανέλο – λουλούδια: Διαθέτει δύο λουλούδια με περιστρεφόμενο διαφανή πυρήνα από πολυκαρβονικό
πανέλο.  Στο  εσωτερικό  του  διαφανούς  πυρήνα  υπάρχουν  μεταλλικά  σφαιρίδια,  τα  οποία  κατά  την
περιστροφή δημιουργούν ηχητικά εφέ. 
Πανέλο – τρίλιζα: Φέρει τρεις άξονες με τρία περιστρεφόμενα κομμάτια ο καθένας με χάραξη σχήματος “X”
ή “O”, που παραπέμπει στο παιχνίδι “τρίλιζα”. Το κάθε κομμάτι έχει στην μία πλευρά το ένα σύμβολο και
στην άλλη το άλλο, ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός του παιχνιδιού, αναλόγως με την πλευρά απεικόνισης
που θα επιλεγεί.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 
(Αριθμητικά): 3.800,00 €

Α.Τ. 8: ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ & ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 3100mm 

Μήκος: 6000mm

Πλάτος: 2900mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος πτώσης: 1250mm 

Μήκος: 9500mm 

Πλάτος: 5900mm

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες : 10-12 παιδιά Δραστηριότητες:

Ανάβαση, αναρρίχηση, ολίσθηση 

Ηλικιακή ομάδα: 3+ 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Η κατασκευή απαρτίζεται από:
- τέσσερις (4) πύργους ασκεπείς
- έναν (1) πύργο με δίρριχτη σκεπή
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- ένα (1) ημικυκλικό μπαλκόνι
- μία (1) τσουλήθρα
- μία (1) κλίμακα ανόδου
- μία (1) γέφυρα
- ένα (1) “τιμόνι πλοίου”
- ένα (1) δίχτυ αναρρίχησης
- μία (1) δραστηριότητα “κουζίνα”
- μία (1) δραστηριότητα “στροβιλιστής”
- έναν (1) στύλο πυροσβέστη με πατήματα 
- επτά (7) φράγματα προστασίας από πτώση
- τρία (3) πανέλα
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι  τρεις  από  τους  τέσσερις  ασκεπείς  πύργους  είναι  τοποθετημένοι  στην  ίδια  ευθεία.  Στον  ένα  πύργο
συνδέεται η γέφυρα, σχηματίζοντας έτσι μορφή σχήματος “Γ” σε κάτοψη, που οδηγεί  στους άλλους δύο
πύργους,  οι  οποίοι  επίσης συνδέονται  μεταξύ τους  με τη μεγάλη πλευρά που σχηματίζουν κάθετη στη
γέφυρα. 
Οι τρεις πρώτοι πύργοι έχουν πατάρια σε ύψος 950mm περίπου από το έδαφος, ενώ τα πατάρια των άλλων
πύργων έχουν ύψος παταριού 1250mm από το έδαφος. Ο ένας πύργος έχει τέσσερα υποστυλώματα, ο
δεύτερος έχει δύο και μοιράζεται άλλα δύο με τον πρώτο και ο τρίτος έχει επίσης δύο και μοιράζεται άλλα
δύο με τον δεύτερο. Στους τρεις ασκεπείς πύργους συνδέονται η κλίμακα ανόδου και το δίχτυ αναρρίχησης.
Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στο σύνθετο από το δίχτυ αναρρίχησης που καταλήγει στο
πατάρι του ενός πύργου. Αριστερά του είναι τοποθετημένο φράγμα προστασίας από πτώση, ευθεία φράγμα
προστασίας με  προσαρτημένο το “τιμόνι  πλοίου”  και  δεξιά  παρατάσσεται  ο  δεύτερος  ασκεπής πύργος.
Κάτω από το πατάρι, στην πλευρά που είναι τοποθετημένο το φράγμα προστασίας, είναι τοποθετημένο και
το ένα πανέλο και αντίστοιχα, κάτω από το φράγμα με το “τιμόνι πλοίου” είναι τοποθετημένο το δεύτερο
πανέλο. Εισερχόμενος ο χρήστης στο δεύτερο ασκεπή πύργο, αριστερά του συναντά φράγμα προστασίας
από πτώση, δεξιά του το ημικυκλικό μπαλκόνι κι ευθεία  μπορεί να εισέρθει στον τρίτο ασκεπή πύργο. Από
εκεί,  αριστερά  του  είναι  τοποθετημένο  φράγμα  προστασίας  που  στην  εξωτερική  πλευρά  του  είναι
προσαρτημένη η δραστηριότητα “στροβιλιστής”, ευθεία η κλίμακα ανόδου και αριστερά η γέφυρα που οδηγεί
στον πύργο με τη δίρριχτη σκεπή. Αριστερά είναι τοποθετημένο φράγμα προστασίας από πτώση, ευθεία η
τσουλήθρα και αριστερά ο τέταρτος ασκεπής πύργος. Κάτω από το πατάρι, στην πλευρά που συνδέεται η
τσουλήθρα, είναι τοποθετημένη η δραστηριότητα “κουζίνα”, ενώ στην πλευρά με το φράγμα προστασίας
είναι τοποθετημένο το τρίτο πανέλο. Ο πύργος με τη δίρριχτη σκεπή έχει τέσσερα υποστυλώματα, ενώ ο
τέταρτος ασκεπής πύργος έχει  δύο υποστυλώματα ίδιου ύψους και μοιράζεται  δύο με τον πύργο με τη
δίρριχτη σκεπή. Στον τέταρτο ασκεπή πύργο, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει και από το στύλο πυροσβέστη
με τα πατήματα από καουτσούκ, συναντώντας αριστερά και δεξιά του φράγματα προστασίας από πτώση κι
ευθεία τον πύργο με τη δίρριχτη σκεπή.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΑΤΑΡΙ 683x683mm 
Το  πατάρι  αποτελείται  από  τέσσερις  δοκούς  διαστάσεων  493x120x45  mm εσωτερικά  των  οποίων
τοποθετείτε  πάνελ  αντιολισθητικής  επίστρωσης.  Οι  δοκοί  φέρουν  κατάλληλη  διαμόρφωση  στις
αντιδιαμετρικές πλευρές τους που εδράζουν στους ορθοστάτες. Στις διαμορφωμένες εγκοπές τοποθετούνται
μεταλλικά ειδικά τεμάχια πάχους 4mm, τα οποία στερεώνονται εργοστασιακά στις δοκούς ενώ φέρουν οπές
για  την  συγκράτηση αυτών  στους  ορθοστάτες.  Την κατασκευή  συμπληρώνουν  τέσσερα υποστυλώματα
διατομής 95x95mm.Την διάταξη συμπληρώνουν πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.
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ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ (HPL)
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα HPL τύπου MEG πάχους 12mm που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία
90ο. Τα φύλλα μεταξύ τους ενώνονται με δύο ειδικά πλαστικά εξαρτήματα (γωνίες) κατασκευασμένες από
HDPE ενισχυμένο με υαλονήματα. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα –
μετώπες από HPL τύπου MEG πάχους 12mm που συνδέονται με φύλλα με επιπλέον τέσσερις γωνίες ανά
μετώπη με τα φύλλα της σκεπής.
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL
Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 493x730mm. Στηρίζεται στα
υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την
επιφάνεια του παταριού.
ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (H=950mm)
Το δίχτυ αναρρίχησης έχει “μάτια” κατάλληλων διαστάσεων και οδηγεί σε πατάρι ύψους 950mm περίπου.
Κατασκευάζεται  από πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου διατομής 16mm
περίπου.
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ
Το μπαλκόνι αποτελείται από το πάτωμα και το κυρίως σώμα.
Το κυρίως σώμα κατασκευάζεται από κυλινδραρισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2,5mm και φέρει κατάλληλα
διαμορφωμένες εγκοπές κατά το μήκος του προσδίδοντας του αισθητική καθώς και λειτουργικότητα καθώς
μπορεί κάποιος να δει στο εσωτερικό. Στο άνω καθώς και στο κάτω τμήμα της περιμέτρου του ημικυκλίου
συγκολλάτε  σιδηροσωλήνας  διατομής  Φ26,9mm και  πάχους  2mm αποτελώντας  και  την  κουπαστή  της
κατασκευής.  Στο  κάτω σχηματιζόμενο  ημικύκλιο  τοποθετείτε  πάτωμα  κατασκευασμένο  από  HPL τύπου
MEG πάχους 12mm με αντιολισθητική επιφάνεια.
ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΟΞΟΕΙΔΗ
Η γέφυρα, που είναι μεταλλική και τοξοειδής, αποτελείται από το πάτωμα και τις κουπαστές. Η κουπαστή
κατασκευάζεται  από  δύο  σιδηροσωλήνες  διατομής  Φ42,4mm.  Ανάμεσα  στις  σωλήνες  συγκολλούνται
χαλυβδοελάσματα  πάχους  2,5mm,  τοποθετημένα  κατακόρυφα  με  κενά  ενδιάμεσα.  Στις  απολήξεις  των
σωλήνων συγκολλούνται χαλυβδοελάσματα πάχους 4mm για την σύνδεσή τους με τους ορθοστάτες της
κατασκευής. Το πάτωμα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητική λαμαρίνα πάχους 3mm περίπου. Στις
άκρες  της  λαμαρίνας  συγκολλούνται  σιδηροσωλήνες,  οι  οποίοι  αποτελούν  τα  σημεία  σύνδεσης  με  τα
υποστυλώματα των πύργων που ενώνει η γέφυρα.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm) HPL
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από τα πλαϊνά της κλίμακας και τις βαθμίδες ανάβασης.
Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm γενικών διαστάσεων 1070x200mm. Στην
εσωτερική  τους  πλευρά  και  στα  σημεία  που  τοποθετούνται  οι  βαθμίδες  δημιουργούνται  «εσοχές»  στις
οποίες «εισχωρούν» οι βαθμίδες.
Οι  βαθμίδες  γενικών  διαστάσεων  95  x  40mm,  καμπυλοειδούς  διατομής  κατασκευάζονται  από  τροπική
ξυλεία. Για την συναρμογή τους με τα πλαϊνά πέραν της εισχώρησης τους στον φορέα χρησιμοποιούνται και
βίδες Μ6x60mm.
ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και μήκος 2350 mm,  έναν σωλήνα ίδιας
διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους
του  πύργου  και  τρεις  μπάλες  κατασκευασμένες  από  ειδικό  πλαστικό  που  βοηθούν  τον  χρήστη  να
αναρριχηθεί.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΤΗΣ»
Η δραστηριότητα “στροβιλιστής”  είναι  κατασκευασμένος από πανέλα  HPL δύο χρωματισμών κατάλληλα
συνδεδεμένων μεταξύ τους. Στο κέντρο του “στροβιλιστή” υπάρχει μηχανισμός για την περιστροφή του.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΚΟΥΖΙΝΑ»
Η  δραστηριότητα  “κουζίνα”  κατασκευάζεται  από  ένα  πανέλο  από  HPL,  πάχους  12mm περίπου,  που
προσαρμόζεται  σε  κατακόρυφο  πανέλο  κάτω  από  πατάρι  του  πύργου.  Το  πανέλο  φέρει  χαράξεις  με
θεματικές μορφές αντίστοιχες της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
ΤΙΜΟΝΙ ΠΛΟΙΟΥ
Το “τιμόνι πλοίου” κατασκευάζεται από ένα πανέλο από HPL που προσαρμόζεται σε κατακόρυφο πανέλο.
Στο κέντρο του “τιμονιού πλοίου” υπάρχει μηχανισμός για την περιστροφή του.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL))
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 
Η  σκάφη  έχει  μήκος  2500mm,  πλάτος  450mm και  κατασκευάζεται  από  GFRP (GLASS FIBRE
RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές
και  φέρει  οπές  μέσω  των  οποίων  βιδώνεται  στις  κουπαστές  με  κατάλληλες  βίδες.  Οι  κουπαστές  της
τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm. Στο άνω μέρος,
σε  ύψος  750  mm από  τη  σκάφη,  τα  πλαϊνά  ασφαλείας  ενώνονται  με  την  μπάρα  κρατήματος
κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το
παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(Αριθμητικά): 10.500,00 €

Α.Τ. 9: ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος 3300 mm
Μήκος 4870 mm
Πλάτος 3420 mm

Διαστάσεις χώρου 

ασφαλείας
Ύψος 

πτώσης
1250 mm

Μήκος 8870 mm
Πλάτος 6420 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 6 παιδιά

Δραστηριότητες

Ανάβαση,ολίσθηση

παιχνίδι ρόλων,

διαδραστικά

πανέλα
Ηλικιακή ομάδα ≥ 1,5 έτους
Καταλληλότητα
για ΑΜΕΑ

Ναι
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται από πύργο με δίρριχτη  σκεπή, πύργο χωρίς σκεπή, κλίμακα ανόδου, δύο τσουλήθρες, 
μεταλλικό μπαλκονάκι και πανέλα δραστηριοτήτων.
ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
Η κλίμακα ανόδου οδηγεί στον πύργο χωρίς σκεπή, που φέρει αριστερά τσουλήθρα μήκους 2000mm, ευ-
θεία οδηγεί στον πύργο με δίρριχτη σκεπή, που φέρει δεξιά τσουλήθρα μήκους 2500mm και ευθεία μεταλλι-
κό μπαλκονάκι. Κάτω από το πατάρι του πρώτου ασκεπή πύργου και απέναντι από την τσουλήθρα βρίσκε-
ται πανέλο δραστηριότητας. Κάτω από το πατάρι του ψηλότερου πύργου με σκεπή και από την απέναντι
πλευρά της τσουλήθρας τοποθετείται δεύτερο πανέλο. Κάτω από το μπαλκόνι, προς την πλευρά της τσου-
λήθρας του ψηλότερου πύργου τοποθετούνται δύο πανέλα δραστηριοτήτων σε σχηματισμό “Γ”, στηριζόμενα
σε δύο ενδιάμεσες κολώνες στο ύψος του πανέλου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(Αριθμητικά): 7.500,00 €

Α.Τ. 10: ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 3300mm

Μήκος: 7900mm

Πλάτος: 6850mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Κρίσιμο Ύψος Πτώσης: 1800mm

Μήκος: 11300mm

Πλάτος: 9750mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται  από  συνδυασμό  πολλαπλών  δραστηριοτήτων  όπως  γρήγορη  κατάβαση  -  τσουλήθρα,
πολλαπλά σημεία ανάβασης, σημείο αναρρίχησης και ισορροπίας. 
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-6 ετών.
Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή περιλαμβάνει: δύο (2) τετράγωνους πύργους ασκεπείς, έναν (1) ορθογώνιο
πύργο με σπιτάκι, έναν (1) τριγωνικό πύργο ασκεπή, μία (1) ξύλινη γέφυρα, μια (1) αναρρίχηση με δίχτυα
και πατήματα, δύο (2) πανέλα με εκπαιδευτικά παιχνίδια, μία (1) τσουλήθρα παίδων και έναν (1) στύλο
πυροσβέστη με πατήματα.
ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
Η πρόσβαση στο παιχνίδι από το χαμηλότερο σημείο του γίνεται μέσω τεσσάρων τριγωνικών σκαλοπατιών,
τα οποία καταλήγουν στον πρώτο ασκεπή πύργο. Κατά την φορά κίνησης του και πριν φτάσει στον πύργο
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Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 16 παιδιά

Δραστηριότητες:  Ανάβαση–

ολίσθηση–παιχνίδι  ρόλων–

αναρρίχηση–κρυφτό– εκπαιδευτικά

πάνελ

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 έτους

Καταλληλότητα

για ΑΜΕΑ: Ναι



το παιδί συναντά διαδοχικά, δύο πανέλα από  HPL με εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως πανέλο με μοχλούς
αναρρίχησης και πανέλο - αριθμητήριο. Μέσω μιας κεκλιμένης γέφυρας οδηγούμαστε στον δεύτερο ασκεπή
πύργο, ο οποίος διαθέτει στη μία πλευρά του τσουλήθρα παιδιών, ενώ η ακριβώς απέναντι πλευρά του
συνδέεται με τον ορθογώνιο πύργο με το σπιτάκι, διαμέσω μίας ξύλινης διαδρομής - σκαλοπάτι. Στην τρίτη
ελεύθερη πλευρά του πύργου υπάρχει προστατευτικό έγχρωμο πάνελ από HPL. Το σπιτάκι φέρει κεκλιμένη
σκεπή και καθισματάκι για τα παιδιά, επίσης από HPL (τόσο η σκεπή όσο και το κάθισμα). Τα τοιχώματα
που δίνουν την τελική μορφή στο σπιτάκι κατασκευάζονται από HPL, με εγχάρακτα διακοσμητικά στοιχεία,
όπως αστεράκια και γεωμετρικά σχήματα. Στον πύργο με το σπιτάκι συνδέεται ο τριγωνικός πύργος. Ο
τριγωνικός  πύργος  φέρει  στη  μία  πλευρά  του  μεταλλικό  στύλο  πυροσβέστη  με  πατήματα,  ο  οποίος
κατασκευάζεται  εξολοκλήρου  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  στην  άλλη  μια  πολυεπίπεδη  αναρρίχηση  με
σχοινιά και πατήματα. Τα πατήματα της αναρρίχησης κατασκευάζονται από τροπικό ξύλο irocco.
ΠΑΤΑΡΙΑ (1000x1000mm) 
Τα πατάρια της  κατασκευής  έχουν διαστάσεις  1000mmx1000mm και  αποτελούνται  από δύο τραβέρσες
ξύλινες  διαστάσεων  1000x120x58  mm πάνω  στις  οποίες  βιδώνονται  σανίδες  1000x95x45  mm.  Την
κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95x95mm τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες
και  τις  σανίδες.  Η  σύνδεση  με  τις  τραβέρσες  επιτυγχάνεται  με  σετ  εξάγωνων  βιδών  Μ12,  παξιμάδια
ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.
Όλα  τα  φράγματα  προστασίας  πτώσεων  κατασκευάζονται  από  HPL πάχους  12mm και  έχει  γενικές
διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται  στα υποστυλώματα με τέσσερις  ειδικά διαμορφωμένους μεταλλικούς
συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια του παταριού.
ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ HPL
Η κεκλιμένη γέφυρα καλύπτει υψομετρική διαφορά 300mm μεταξύ των πύργων. Αποτελείτε από το πάτωμα
της γέφυρας και τις πλευρικές προστατευτικές κουπαστές. 
Το πάτωμα της  γέφυρας αποτελείτε  από δύο κοιλοδοκούς  διατομής  40x40x3mm οι  οποίοι  και  φέρουν
συγκολλημένη  λάμα  κατά  μήκος  της  ακμής  τους  διατομής  40x3mm.  Στην  αρχή  και  στο  τέλος  των
κοιλοδοκών συγκολλάτε χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm για την στερέωση τους στις κολλώνες των πύργων.
Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές διαμέτρου 8,5mm για την στερέωση των ξύλων του πατώματος.  Το
κυρίως πάτωμα αποτελείτε από ξύλινους δοκούς διατομής 45x95 mm και φέρουν οπές διαμέτρου 8,5mm
για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς. 
Οι  πλευρικές  προστατευτικές  κουπαστές  αποτελούνται  από  τις  κατά  μήκος  τραβέρσες  και  τα  κάθετα
στοιχεία. Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm και φέρουν οπές στο μέσο
τους για την στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από  HPL
τύπου (MEG) πάχους 12mm. 
Για  την  στερέωση  των  πλευρικών  στοιχείων  στους  πύργους  χρησιμοποιούνται  ειδικά  διαμορφωμένα
μεταλλικά τεμάχια πάχους 4mm.
ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και μήκος 2350 mm,  έναν σωλήνα ίδιας
διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους
του πύργου και πέντε σωλήνες Φ33.7mm μορφοποιημένες σε σχήμα “Π” τοποθετημένες οριζόντια στον
κυρίως άξονα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν τα “πατήματα” της αναρρίχησης.
ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΜΑΤΑ «ΑΝΑΒΑΣΗ – ΚΑΤΑΒΑΣΗ»
Η γέφυρα με συρματόσχοινα «ανάβαση – κατάβαση»  αποτελείτε από τέσσερις ορθοστάτες, το δίχτυ της
αναρρίχησης με τα πατήματα και τις μεταλλικές αντηρίδες στήριξης. 
Οι  ορθοστάτες  κατασκευάζονται  από  κολώνες  διατομής  95x95mm.  Το  δίχτυ  κατασκευάζεται  από
συρματόσχοινο  διαμέτρου  16mm επενδεδυμένο  με  ίνες  πολυπροπυλενίου.  Για  την  ευστάθεια  της  όλης
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κατασκευής  τοποθετούνται  τέσσερις  μεταλλικές  αντηρίδες  διατομής  42.4mm κατασκευασμένες  από
ανοξείδωτο  χάλυβα  τύπου  AISI 304  οι  οποίες  και  τοποθετούνται  ανάμεσα  στους  ορθοστάτες  διαμέσω
χαλυβδοελασμάτων πάχους 4mm.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=3000mm (HPL))
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 
Η  σκάφη  έχει  μήκος  3000mm,  πλάτος  570mm και  κατασκευάζεται  από  GFRP (GLASS FIBRE
RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές
και  φέρει  οπές  μέσω  των  οποίων  βιδώνεται  στις  κουπαστές  με  κατάλληλες  βίδες.  Οι  κουπαστές  της
τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ
των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε
κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750  mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την
μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm.  H μπάρα κρατήματος και  τα
πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ 
(Αριθμητικά): 15.000,00 €

Α.Τ. 11: ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ & ΠΑΝΕΛ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύνθετο αποτελείται από ένα (1) στεγασμένο πύργο, τέσσερις (4) τετράγωνους ασκεπείς πύργους, μία
(1) τσουλήθρα, ένα (1) ημικυκλικό μπαλκόνι, ένα (1) τοίχο αναρρίχησης, δύο (2) τριγωνικές αναρριχήσεις,
ένα (1) σχοινί αναρρίχησης, ένα (1) στύλο πυροσβέστη, φράγματα προστασίας από πτώση με διακοσμητικά
φινιστρίνια διαφανή και αδιαφανή, ένα διακοσμητικό πανέλο “σημαιάκι”. 
Κατασκευή
Η όλη κατασκευή στηρίζεται  σε ξύλινες κολώνες διατομής περίπου 95x95mm. Τα πατάρια των πύργων
βρίσκονται σε ύψος 1250mm και 1550mm. Η στήριξη των υποστυλωμάτων πραγματοποιείται με ειδικές
μεταλλικές  γαλβανιζέ  βάσεις  που  εφαρμόζονται  στο  κάτω  τμήμα  των  υποστυλωμάτων  ώστε  να  μη
δημιουργείται  φθορά  στο  ξύλο  από  την  επαφή  με  το  μέταλλο.  Η  βάση  συγκρατεί  την  κατασκευή  σε
απόσταση περίπου 80mm από το έδαφος. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΑΤΑΡΙ(1000x1000mm)
Όλα τα πατάρια του συνθέτου ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και διαφέρουν στο ύψος στο οποίο
προσαρμόζονται (1250mm και 1550mm).
Πιο συγκεκριμένα:
Το  κάθε  πατάρι  διαστάσεων  περίπου  1000x1000mm αποτελείται  από  ένα  ξύλινο  τετράγωνο  πλαίσιο
κατασκευασμένο από τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 120x44mm περίπου. Εσωτερικά του ξύλινου πλαισίου
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και 'χωνευτά' τοποθετείται το δάπεδο κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια
πάχους περίπου 21mm. 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ
Κατασκευάζεται  από  HPL πάχους  12mm,  έχει  γενικές  διαστάσεις  800x640mm.  Στηρίζεται  στα
υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε κατάλληλο ύψος από
την επιφάνεια του παταριού. Τα φράγματα έχουν κυματοειδείς πλευρές και θα φέρουν διακοσμητικά στοιχεία
και διαφανή διακοσμητικά φινιστρίνια με την αντίστοιχη αφαίρεση υλικού όπως κρίνεται απαραίτητο ώστε να
αποδοθεί η ζητούμενη διαφάνεια. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ [h=1550mm]
Η τσουλήθρα προσαρμόζεται σε πατάρι ύψους 1550m. Το σύστημα κάθε τσουλήθρας αποτελείται από την
σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 
Η  σκάφη  έχει  μήκος  περίπου  3000mm.  Το πλάτος  της  σκάφης  είναι  570mm και  κατασκευάζεται  από
ενισχυμένο πλαστικό (GFRP- Πολυεστέρας ενισχυμένος με επιμήκεις ίνες υάλου) πάχους 4,5mm περίπου.
Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις
κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών
ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά.
Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος
κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το
παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.
ΜΠΑΛΚΟΝΙ
Το μπαλκόνι  είναι  ημικυκλικό  και  αποτελείται  από μεταλλικό  σκελετό  και  δάπεδο κατασκευασμένο  από
πλακάζ θαλάσσης. Το δάπεδο κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης αντιολισθητικής επιφάνειας πάχους
21mm και ακτίνας 430mm περίπου. Το μεταλλικό κάγκελο ύψους 840mm περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και
φέρει κουπαστή στο άνω μέρος του, ενώ είναι κατασκευασμένο από σωλήνα Φ32mm.
ΣΧΟΙΝΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
Το  σχοινί  αναρρίχησης  θα  είναι  ανεξάρτητο  είτε  θα  συνδυάζεται  με  κάποιον  τοίχο  αναρρίχησης.  Θα
κατασκευάζεται από πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου διατομής περίπου
16mm.
ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
O στύλος πυροσβέστη απαρτίζεται από σωλήνα Φ40 mm και μήκους 2400 mm, και έναν σωλήνα Φ40mm
μορφοποιημένο  σε  ημικύκλιο  που  χρησιμεύει  για  την  σύνδεση  της  αναρρίχησης  με  τους  στύλους  του
εκάστοτε πύργου.
ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
Ο τοίχος θα κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια και θα φέρει ειδικές χούφτες
ως βοηθήματα ανάβασης. Στο σημείο εισόδου στο πατάρι του πύργου υπάρχει λαβή από μεταλλικό σωλήνα
(μία σε κάθε πλευρά).
ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ
H δίρριχτη σκεπή, αποτελείται από δύο φύλλα HPL, πάχους 12mm και διαστάσεων 1280x830mm, που σχη-
ματίζουν  μεταξύ  τους  γωνία  90ο.  Στο  κάτω  μέρος  των  φύλων  βρίσκονται  τέσσερα  ξύλα  διαστάσεων
700x55x45 mm που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω μέρος των υποστυλωμάτων. Στο
εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα–μετώπες από HPL πάχους 12mm που συν-
δέονται με τα ξύλα και τα υποστυλώματα.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 
(Αριθμητικά): 8.800,00 €

Α.Τ. 12: ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΣΥΝΝΕΦΟ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος 3600 mm
Μήκος 3110 mm
Πλάτος 2650 mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης 1250 mm

Μήκος 6420 mm
Πλάτος 5650 mm

 

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 4 παιδιά
Δραστηριότητες Ανάβαση,

ολίσθηση, 
παιχνίδι

ρόλων,

αναρρίχηση
Ηλικιακή ομάδα ≥ 6 ετών
Καταλληλότητα 
για ΑΜΕΑ Όχι

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύνθετο αποτελείται από ένα (1) πύργο με επιστέγαση, μία (1) τσουλήθρα, ένα (1) στρογγυλό τραπεζάκι
πολλαπλών χρήσεων και μία (1) μεταλλική κλίμακα ανόδου. 
ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
Ο χρήστης εισέρχεται στον πύργο (h=1250mm) του συνθέτου από τη μεταλλική κλίμακα ανόδου. Η κλίμακα
συνοδεύεται από μεταλλική μπάρα κρατήματος τοποθετημένη σε κατάλληλο ύψος. Αριστερά από την είσοδο
από τη μεταλλική κλίμακα τοποθετείται η τσουλήθρα. Οι άλλες δύο ελεύθερες πλευρές καλύπτονται με δύο
φράγματα προστασίας από πτώση. Στην απέναντι πλευρά από αυτή της εισόδου τοποθετείται το στρογγυλό
τραπεζάκι  πολλαπλών  χρήσεων.  Την  κατασκευή  ολοκληρώνει  η  επιστέγαση  του  πύργου  σε  μορφή
σύννεφου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ
Η μεταλλική κλίμακα ανόδου αποτελείται από το σκελετό με τις μπάρες πάνω στις οποίες βιδώνονται μέσω
ειδικών τεμαχίων τα τέσσερα (4) πατήματα με το πρώτο –το πλατύσκαλο- να απέχει τουλάχιστον 400mm
από το έδαφος. Την κατασκευή ολοκληρώνει το προστατευτικό κιγκλίδωμα της σκάλας που αποτελείται από
δύο (2) μεταλλικές σωλήνες κουρμπαριστές, διατομής Φ42.4mm τοποθετημένες εκατέρωθεν του μεταλλικού
σκελετού.  Ο  σκελετός,  οι  μπάρες  και  οι  κουπαστές  είναι  κατασκευασμένα  από  γαλβανισμένο  χάλυβα.
Αντίστοιχα τα πατήματα είναι κατασκευασμένα από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm με αντιολισθητική
επιφάνεια και έχουν καμπύλο περίγραμμα που συνάδει με τη θεματική μορφή της επιστέγασης και κατ’
επέκταση του συνθέτου.
ΠΑΤΑΡΙ 683x683mm (h=1250mm)
Αποτελείται  από  τα  τέσσερα  (4)  υποστυλώματα  πάνω  στα  οποία  βιδώνονται  δύο  τραβέρσες  ξύλινες
διαστάσεων 663x120x58mm πάνω στις οποίες στηρίζεται αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2140mm- σε κάτοψη)
Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τα πανέλα εξόδου
και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 2140mm σε κάτοψη, πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από ενισχυμένο
πολυεστέρα με επιμήκεις ίνες υάλου (GFRΡ), πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο
μεγάλες πλευρές και  φέρει  οπές μέσω των οποίων βιδώνεται  στις  κουπαστές με κατάλληλες βίδες.  Τα
πλαϊνά της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.
Τα πανέλα εξόδου στην τσουλήθρα, κατασκευάζονται  από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm. Στο κενό
μεταξύ των πανέλων αυτών προσαρμόζεται μεταλλικός σωλήνας ως μπάρα κρατήματος σε ύψος τέτοιο
ώστε να αναγκαστεί το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την
πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL)
Το φράγμα προστασίας πτώσεων κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm, έχει διαστάσεις 755x493mm και
τοποθετείται ανάμεσα από τα υποστυλώματα του πύργου.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (HPL)
Σε  ύψος  περίπου  550mm  από  το  έδαφος  συνδέεται  με  τα  εξωτερικά  υποστυλώματα  του  πύργου  Α,
στρογγυλό τραπεζάκι πολλαπλών χρήσεων από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm και διαμέτρου περίπου
900mm το οποίο στηρίζεται σε δύο (2) επιπλέον υποστυλώματα. 
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ (HPL)
Η επιστέγαση του πύργου πραγματοποιείται  με πανέλο σε σχήμα σύννεφου κατασκευασμένο από HPL
(τύπου MEG) πάχους 12mm. Το πανέλο στηρίζεται από τα τέσσερα υποστυλώματα του παταριού μέσω
τεσσάρων (4) καμπύλων μεταλλικών σωλήνων διατομής 26,9mm. Η σύνδεση μεταξύ του σωλήνα και του
πανέλου πραγματοποιείται με μεταλλική φλάντζα. Οι καμπύλες σωλήνες έχουν -ανά δύο- τέτοιο μήκος (δύο
μεγαλύτερου και  δύο μικρότερου μήκους)  ώστε το πανέλο της επιστέγασης να τοποθετείται  τελικά υπό
κλίση.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  Μηδέν  ευρώ 
(Αριθμητικά): 0,00 €

Α.Τ. 13: ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΙΚΤΗ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2440mm

Μήκος: 2940mm

Πλάτος: 1580mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μήκος: 3000mm

Πλάτος: 7000mm

Ύψος πτώσης: 1300mm
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Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες:  Κούνια  –

Αιώρηση

Ηλικιακή ομάδα:
≥  1.5

ετών

Καταλληλότητα γιαΑΜΕΑ: Όχι 



ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικά  η  κατασκευή  απαρτίζεται  από  οριζόντιο  άξονα  που  στηρίζεται  σε  σύστημα  τεσσάρων
υποστυλωμάτων υπό γωνία και κάθισμα παιδιών και νηπίων.
Ο  οριζόντιος  άξονας  κατασκευάζεται  από  σωλήνα  Φ76mm,  πάχους  3mm.  Τα τέσσερα  υποστυλώματα
κατασκευάζονται  από  δοκούς  διατομής  95x95mm  ενώ  στερεώνονται  με  βίδες  Μ10x140  σε  ειδικά
διαμορφωμένο  μεταλλικό  τεμάχιο  τραπέζιου  σχήματος  διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών  μπουλονιών.  Το
τραπέζιο  μεταλλικό  τεμάχιο  προσαρτάται  στον  οριζόντιο  άξονα  εργοστασιακά.  Επίσης  τοποθετούνται
εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται
στα υποστυλώματα της κούνιας.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη
που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη
συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν
θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν
θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. 
Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176  και κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι
αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη πε-
ριμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εννιακόσια πενήντα ευρώ 
(Αριθμητικά): 950,00 €

Α.Τ. 14: ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2440mm

Μήκος: 2800mm

Πλάτος: 1450mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 3000mm

Πλάτος: 7000mm

Ύψος πτώσης: 1300mm
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Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών

Καταλληλότητα για 

ΑΜΕΑ:
Όχι 



ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικά  η  κατασκευή  απαρτίζεται  από  οριζόντιο  άξονα  που  στηρίζεται  σε  σύστημα  τεσσάρων
υποστυλωμάτων υπό γωνία, ένα κάθισμα παιδιών και ένα κάθισμα νηπίων.
Ο  οριζόντιος  άξονας  κατασκευάζεται  από  σωλήνα  Φ76  mm,  πάχους  3mm.  Τα  υποστυλώματα
κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους 3mm. 
Το τραπέζιο  μεταλλικό  τεμάχιο  προσαρτάτε  στον  οριζόντιο άξονα εργοστασιακά.  Επίσης  τοποθετούνται
εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται
στα υποστυλώματα της κούνιας.
Για  την  σύνδεση  του  οριζόντιου  άξονα  με  τα  υποστυλώματα  συγκολλείται  στα  πόδια  ειδικό  τεμάχιο
κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο «Π» διατομής 50x25mm το οποίο φέρει εργοστασιακά τοποθετημένα
μπουλόνια διατομής Μ10 τα οποία και προσαρμόζονται στο τραπέζιο τεμάχιο του οριζόντιου φορέα.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη
που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη
συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που
απολήγουν στα καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων. Οι
βάσεις  πάκτωσης τοποθετούνται  στα πέλματα (κάτω πλευρά)  των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της
δημιουργίας υγρασίας.  Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι  ανθεκτική σε
υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από λάμα
αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι
αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από λάμα
αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό υπενδεδυμένο με πολυουρεθάνη πε-
ριμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Οκτακόσια ευρώ 
(Αριθμητικά): 800,00 €

Α.Τ. 15: ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2440mm
Μήκος: 4600mm
Πλάτος: 1450mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μήκος: 4750mm
Πλάτος: 7000mm
Ύψος πτώσης: 1300mm
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Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 3 παιδιά

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών

Καταλληλότητα για
ΑΜΕΑ:

Όχι 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό
γωνία, δύο καθίσματα παιδιών και ένα καθίσματα νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm. Τα υποστυλώματα κατασκευάζο-
νται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους 3mm. 
Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά.  Επίσης τοποθετούνται
εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται
στα υποστυλώματα της κούνιας.
Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλάται στα πόδια ειδικό τεμάχιο κατα-
σκευασμένο από μορφοσίδηρο «Π» διατομής 50x25mm το οποίο φέρει εργοστασιακά τοποθετημένα μπου-
λόνια διατομής Μ10 τα οποία και προσαρμόζονται στο τραπέζιο τεμάχιο του οριζόντιου φορέα.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη
που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη
συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που
απολήγουν στα καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων. Οι
βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δη-
μιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία
και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Τα καθίσματα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από
λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να
είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από λάμα
αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν κλωβό υπενδεδυμένο με πολυουρεθάνη
περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδε-
σμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή
ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορ-
τία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε
αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα  polyester,
δύο στρωμάτων.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN
1176-2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση του με τις προαναφε-
ρόμενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. “Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης”.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Χίλια εκατό ευρώ 
(Αριθμητικά): 1.100,00 €
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Α.Τ. 16: ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΙΚΤΗ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2440mm
Μήκος: 4750mm
Πλάτος: 1440mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης: 

1300mm
Μήκος: 4750mm
Πλάτος:7000mm

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 3 παιδιά
Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση Ηλι-
κιακή ομάδα: ≥ 1,5 / 3 ετών Καταλλη-
λότητα για 
ΑΜΕΑ: Όχι

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων
υπό γωνία και καθίσματα (2) παιδιών και (1) νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα έξι υποστυλώματα κατα-
σκευάζονται από δοκούς διατομής 95x95mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ10x140 σε ειδικά διαμορφω-
μένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο
μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 δια-
κοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώμα-
τα της κούνιας.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη
που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη
συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που
απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δη-
μιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ
ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι
αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με πο-
λυουρεθάνη, για την αποφυγή πτώσεων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Χίλια τριακόσια ευρώ 
(Αριθμητικά): 1.300,00 €
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Α.Τ. 17: ΜΥΛΟΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις                            Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μήκος: 5600mm
Πλάτος: 5600mm
Ύψος πτώσης: ≤1000mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται από το μηχανισμό περιστροφής, τη βάση και το σκελετό στήριξης. Ο σκελετός στήριξης της
διάταξης αποτελείται  από οριζόντιο κυκλικό άξονα διαμέτρου 1600mm, κατασκευασμένο από κοιλοδοκό
50x30mm πάχους 2,5mm. Στον οριζόντιο κυκλικό άξονα συνδέονται έξι ακτίνες κατασκευασμένες από κοι-
λοδοκό 40x20mm, οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους στο κέντρο του κύκλου διαμέσω χαλυβδοελάσματος
εξαγωνικής  μορφής  και  πάχους  4mm.  Στο  κέντρο  του  κύκλου  υψώνεται  κατακόρυφος  άξονας  ύψους
400mm, στα δύο άκρα του οποίου εφαρμόζονται δύο κουζινέτα με δύο ρουλεμάν (ένα κωνικό κάτω και ένα
απλό άνω). Επάνω από τον οριζόντιο κυκλικό άξονα και σε κατακόρυφο επίπεδο εφαρμόζονται τρεις μεταλ-
λικές διατάξεις σχήματος Π με φάλτσα στις γωνίες και κατασκευασμένες από σωλήνα Φ33.7mm για τη στή-
ριξη των χρηστών του μύλου.
Η βάση του  μύλου (πλατφόρμα περιστροφής) είναι κατασκευασμένη από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm
επενδυμένο με ειδική αντιολισθητική επιφάνεια και έχει διάμετρο περίπου 1600mm.
Τα πλαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή έχουν μεγάλη αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβο-
λία και δυσμενείς καιρικές συνθήκες και είναι ανακυκλώσιμα. Πιο συγκεκριμένα οι βίδες που προεξέχουν της
κατασκευής καλύπτονται με πλαστικές τάπες προπυλενίου. Στο σύνολό τους όλα τα υλικά είναι ακίνδυνα και
κατάλληλα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα ευρώ 
(Αριθμητικά): 750,00 €

Α.Τ. 18: ΜΥΛΟΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου: 2400mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μέγιστο ύψος πτώσης:  < 1000mm       
Διάμετρος: 6400mm
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δομή κατασκευής:
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Ύψος: 810mm
Διάμετρος: 1600mm



Η κατασκευή απαρτίζεται από τον μεταλλικό σκελετό, το ενισχυμένο πάτωμα, τρία διπλά καθίσματα, τον μη-
χανισμό περιστροφής και την βάση στήριξης.
Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από δύο κυκλικά στεφάνια από σιδηροσωλήνα Φ60,3mm με πάχος
3mm τα οποία και συγκολλούνται μεταξύ τους. Την κατασκευή συμπληρώνουν δώδεκα μεταλλικές σιδερο-
γωνιές διατομής 80x80mm και πάχους 5mm. Όλες οι γωνίες  καταλήγουν στο κέντρο σε μεταλλική πλάκα
χαλυβδοελάσματος πάχους 18mm. Η συγκεκριμένη μεταλλική πλάκα αποτελεί και το συνδετήριο κομμάτι
του σκελετού με τον μηχανισμό περιστροφής. 
Ο μηχανισμός περιστροφής αποτελείται από σύστημα διπλών ρουλεμάν εδρασμένα σε κατάλληλης διατο-
μής κουζινέτων. 
Το πάτωμα της κατασκευής κατασκευάζεται από  HPL τύπου  MEG πάχους 13mm με αντιολισθητική επι-
φάνεια. Το πάτωμα σε συγκεκριμένα σημεία φέρει ειδικά διαμορφωμένες εσοχές στην επιφάνεια του «πα-
τούρες» στις οποίες και «φωλιάζουν» ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από λαμαρίνα αλουμινίου πάχους
3mm η οποία φέρει επίσης αντιολισθητική επιφάνεια. 
Τα διπλά καθίσματα καρουσέλ που τοποθετούνται στο πάτωμα είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα ενι-
σχυμένο με ίνες γυαλιού το οποίο είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στον παγετό. 
Για την βάση στήριξης χρησιμοποιείται μεταλλικό διάτρητο τεμάχιο CHS 190.6x14 το οποίο εδράζεται σε με-
ταλλικό πέδιλο με τις αντίστοιχες ενισχύσεις.
Για την πάκτωση απαιτείται  θεμέλιο διαστάσεων 1300x1300mm σε βάθος 800mm και κάλυψη με μπετό
C25/30.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(Αριθμητικά): 4.500,00 €

Α.Τ. 19: ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Διάμετρος : 1800mm  

Ύψος: 950mm

  Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης: 700mm          

Διάμετρος: 7800mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες:6 παιδιά

Δραστηριότητες: Κίνηση, Ισορροπία

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 7 Ετών

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται από: μία στεφάνη, ένα σύστημα - άξονα και μία βάση. 
Δομή κατασκευής:
Πρόκειται για μία κεκλιμένη κυκλική πλατφόρμα - στεφάνη - που περιστρέφεται από την κίνηση των χρηστών
πάνω σε αυτή. 
Η περιστρεφόμενη στεφάνη διαμέτρου 1800mm και πλάτους 300mm περίπου, κατασκευάζεται από πολυαι-
θυλένιο και προσαρμόζεται στον κεντρικό άξονα περιστροφής σε τρία σημεία. Στο επάνω μέρος της υπάρ-
χουν διακριτές εγκοπές στις οποίες προσαρμόζονται διαφορετικού χρώματος επιφάνειες από αντιολισθητικό
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) οι οποίες βοηθούν τον χρήστη κατά τη κίνηση του. 
Το σύστημα - άξονα αποτελείται από τον κεκλιμένο μεταλλικό άξονα (το κάτω μέρος του είναι σταθερό), το
μηχανισμό περιστροφής και το σύστημα (το επάνω μέρος) στο οποίο στερεώνεται η στεφάνη και περιστρέφο-
νται μαζί. Ο ανοξείδωτος μηχανισμός περιστροφής αποτελείται από σύστημα ρουλεμάν ικανής διατομής ώστε
να ανταπεξέλθουν στις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την φυγόκεντρο. Είναι τοποθετημένος υπό κλίση
προσφέροντας αυξημένο επίπεδο δυσκολίας στους χρήστες. Το σύστημα στο επάνω μέρος, αποτελείται από
τρεις μεταλλικές ακτίνες που στηρίζουν τη στεφάνη, ένα πλαστικό «καπάκι» το οποίο προσαρμόζεται με την
κατάλληλη συνδεσμολογία στο κέντρο και σχηματίζει σε ένα ενιαίο σώμα χειρολαβές για τη διευκόλυνση των
χρηστών.
Το όργανο προσαρμόζεται σε κατάλληλη βάση.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες ευρώ 
(Αριθμητικά): 4.000,00 €

Α.Τ. 20: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις           Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος 

πτώσης:

≤600mm

Μήκος: 3975mm
Πλάτος: 3300mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.
Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18 mm σε μορφή μικρού ελέφαντα. Σε κατάλληλες
θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου.
Για  την  σύνδεση  του  φορέα  με  την  βάση χρησιμοποιείται  κατάλληλα  διαμορφωμένο  μεταλλικό  έλασμα
(στραντζαριστό). Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικού
του ‘Π’ τοποθετείται ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers) πάχους 19mm. Στις τέσσερις ειδικά
διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος στερεώνεται το κάθισμα του οργάνου που περιγράφεται παρα-
κάτω.
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Ύψος: 770mm 
Μήκος: 975mm
Πλάτος: 300mm



Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από  HPL τύπου  MEG πάχους
12mm, διαστάσεων 325x300  mm. Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κο-
χλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθί-
σματος. 
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο με-
ταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται
στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγη-
ση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης,
μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.  

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

  ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα ευρώ 
  (Αριθμητικά): 550,00 €

Α.Τ. 21: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ 

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις                            Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος 

πτώσης:

≤600mm

Μήκος: 3840mm
Πλάτος: 3300mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.
Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18 mm σε μορφή καμηλοπάρδαλη. Σε κατάλληλες
θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου.
Για  την  σύνδεση  του  φορέα  με  την  βάση χρησιμοποιείται  κατάλληλα  διαμορφωμένο  μεταλλικό  έλασμα
(στραντζαριστό) πάχους 3mm. Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος “Π” με εξωτερικές προεξοχές.
Στο εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείται ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers) κατασκευασμένοι
από πλακάζ θαλάσσης 19mm. Στις τέσσερις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος στερεώνεται
το κάθισμα του οργάνου που περιγράφεται παρακάτω.
Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, εφαρμόζεται  κάθισμα  από  HPL τύπου  MEG πάχους
12mm, διαστάσεων 325x300  mm. Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κο-
χλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθί-
σματος. 
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο με-
ταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται
στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγη-
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Ύψος: 910mm 
Μήκος: 840mm
Πλάτος: 300mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 1 παιδί

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 έτους

Καταλληλότητα 
για 
ΑΜΕΑ:

Όχι 

 



ση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης,
μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.  

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

  ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα ευρώ 
  (Αριθμητικά): 550,00 €

Α.Τ. 22: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΓΟ 

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις                            Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος 

πτώσης:

≤600mm

Μήκος: 3820mm
Πλάτος: 3300mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.
Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18 mm σε μορφή αλόγου. Σε κατάλληλες θέσεις το-
ποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου.
Για  την  σύνδεση  του  φορέα  με  την  βάση χρησιμοποιείται  κατάλληλα  διαμορφωμένο  μεταλλικό  έλασμα
(στραντζαριστό) πάχους 3mm. Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος “Π” με εξωτερικές προεξοχές.
Στο εσωτερικού του “Π” τοποθετείται ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers) κατασκευασμένοι
από κόντρα πλακάζ θαλάσσης 19mm. Στις τέσσερις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος στερε-
ώνεται το κάθισμα του οργάνου που περιγράφεται παρακάτω.
Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, εφαρμόζεται  κάθισμα από  HPL τύπου  MEG πάχους
12mm, διαστάσεων 325x300  mm. Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κο-
χλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθί-
σματος. 
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο με-
ταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται
στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγη-
ση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης,
μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικά): 550,00 €
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Ύψος: 830mm 
Μήκος: 820mm
Πλάτος: 300mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 1 παιδί

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 έτους

Καταλληλότητα 
για 
ΑΜΕΑ:

Όχι 

 



Α.Τ. 23: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΚΟΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις                            Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος 

πτώσης:

<600mm

Μήκος: 3750mm
Πλάτος: 3380mm

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από το φορέα, το κάθισμα και τη βάση και απευθύνεται σε
παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών. 
Πιο συγκεκριμένα φέρει έγχρωμες επιφάνειες στο φορέα και το κάθισμα. Το κάθισμα εφαρμόζεται πάνω στο
ελατήριο, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με χαλύβδινα ερείσματα από προφίλ βαρέως τύπου που αγκυ-
ρώνονται στο έδαφος.
ΦΟΡΕΑΣ
Ο φορέας αποτελείται από δύο (2) παραπέτα (αριστερά και δεξιά του οργάνου) που σχηματίζουν την θεματι-
κή μορφή μικρού ‘δράκου’ και κατασκευάζονται από πανέλα HPL πάχους 12mm. Συγκεκριμένα κάθε παρα-
πέτο αποτελείται από ένα βασικό πανέλο HPL με το σχήμα του κυρίως κορμού του ‘ζώου’ και ένα επιπλέον
πανέλο ίδιου πάχους που συμβολίζει το ένα κάτω άκρο του και συνδέεται μέσω ειδικών βιδών με το κυρίως
πανέλο. Συνολικά η θεματική μορφή του περιγράμματος του μικρού δράκου εγγράφεται εσωτερικά νοητού
πλαισίου διαστάσεων 800(h)x780mm.
Οι εκτεθειμένες ακμές κάθε πανέλου HPL είναι στρογγυλεμένες ώστε να αποφεύγονται πιθανά αιχμηρά και
επικίνδυνα άκρα. Τα δύο παραπέτα έχουν κάθετη απόσταση μεταξύ τους 350mm. Και συνδέονται με δύο
σωλήνες Φ26.9mm, που βρίσκονται σε τέτοια σημεία ώστε να λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και
αναβολέας. 
ΚΑΘΙΣΜΑ
Ανάμεσα στα ακριανά παραπέτα του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από  HPL πάχους 12mm. Το κάθισμα
φέρει δύο κυματισμούς από την εσωτερική πλευρά του παιχνιδιού για την υποδοχή των κάτω άκρων του
χρήστη. Στηρίζεται πάνω σε μεταλλικό έλασμα πάχους 3mm. Το μεταλλικό έλασμα με το κάθισμα και το φο-
ρέα, βιδώνονται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, μέσω του άνω καπακιού σύσφιξης.
Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης
κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθίσματος. 
ΒΑΣΗ - ΕΛΑΤΗΡΙΟ
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο μεταλ-
λικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. 
Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό των δακτύ-
λων των παιδιών - χρηστών. 
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Ύψος: 1010mm 
Μήκος: 750mm
Πλάτος: 380mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 1 παιδί

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 έτους

Καταλληλότητα 
για 
ΑΜΕΑ:

Όχι 

 



ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 420mm, το οποίο αφή-
νεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελα-
τήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.  
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα από πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν
ασφάλεια ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του παιχνιδιού. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εξακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικά): 600,00 €

Α.Τ. 24: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 750mm
Μήκος: 550mm
Πλάτος: 350mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Κρίσιμο Ύψος 

Πτώσης:

<600mm

Μήκος: 3550mm
Πλάτος: 3350mm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από το φορέα, το κάθισμα και τη βάση και απευθύνεται σε
παιδιά ηλικίας 1,5 έως 6 ετών. 
Πιο συγκεκριμένα φέρει έγχρωμες επιφάνειες στο φορέα και το κάθισμα. Το κάθισμα εφαρμόζεται πάνω στο
ελατήριο, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με χαλύβδινα ερείσματα από προφίλ βαρέως τύπου που αγκυ-
ρώνονται στο έδαφος.
ΦΟΡΕΑΣ
Ο φορέας αποτελείται από δύο (2) παραπέτα, τα οποία τοποθετούνται εκατέρωθεν και φέρουν τη θεματική
μορφή “αστεράκι”. Κατασκευάζονται από πανέλα HPL πάχους 12mm. Οι εκτεθειμένες ακμές είναι στρογγυ-
λεμένες ώστε να αποφεύγονται πιθανά αιχμηρά και επικίνδυνα άκρα. 
Τα  παραπέτα  έχουν  απόσταση  μεταξύ  τους  περίπου  320mm.  Συνδέονται  μεταξύ  τους  με  σωλήνες
Φ26.9mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας. 
ΚΑΘΙΣΜΑ
Ανάμεσα στα ακριανά παραπέτα του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από HPL πάχους 12mm. Έχει σχήμα ορ-
θογώνιου παραλληλόγραμμου, ενώ στις δύο μικρές πλευρές του σχηματίζει ημικύκλια. Το κάθισμα στηρίζε-
ται πάνω σε λάμα πάχους 3mm. Η λάμα με το κάθισμα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της
βάσης, μέσω του άνω καπακιού σύσφιξης. 
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Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1 παιδί

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1.5 έτους

Καταλληλότητα για
ΑΜΕΑ:

Όχι 



Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης
κεφαλής (φρεζάτη), ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθίσματος. 
ΒΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο μεταλ-
λικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.
Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό των δακτύ-
λων των παιδιών - χρηστών.
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 420mm, το οποίο αφή-
νεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελα-
τήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εξακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικά): 600,00 €

Α.Τ. 25: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 780mm
Μήκος: 740mm
Πλάτος: 390 mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Κρίσιμο Ύψος 

Πτώσης:

<600mm

Μήκος: 3740mm
Πλάτος: 3390mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.
Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm σε σχήμα φορτηγού.
Τα δύο φύλλα έχουν κάθετη απόσταση μεταξύ τους 325mm. Συνδέονται  μεταξύ τους με τρείς σωλήνες
Φ26,9mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή αναβολέας και αποστάτης. 
Ανάμεσα  στα  δύο  κομμάτια  του  φορέα,  εφαρμόζεται  κάθισμα  από  HPL (τύπου  MEG)  διαστάσεων
325x300x12mm. Το κάθισμα στηρίζεται πάνω σε λάμα πάχους 3mm και διατομής 320x280mm. Η λάμα με
το κάθισμα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, μέσω του άνω καπακιού σύσφιξης. 
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους 20mm, δύο μεταλλικά κα-
πάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδα-
φος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί  πριν τη συναρμολόγηση.
Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης,
μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης. 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εξακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικά): 600,00 €

Α.Τ. 26: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 840 mm
Μήκος: 850 mm
Πλάτος: 350 mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Κρίσιμο Ύψος 

Πτώσης:

<600 mm

Μήκος: 3850 mm
Πλάτος: 3350 mm

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.
Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα  HPL πάχους 12mm, σε σχήμα “αεροπλάνου”. Τα δύο
φύλλα έχουν κάθετη απόσταση μεταξύ τους περίπου 320  mm. Συνδέονται μεταξύ τους με δύο σωλήνες
Φ26.9 mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας. 
Ανάμεσα στα δύο κομμάτια του φορέα, εφαρμόζεται πλαστικό κάθισμα από HPL τύπου MEG διαστάσεων
370x300x12 mm. Το κάθισμα στηρίζεται πάνω σε λάμα πάχους 3 mm και διατομής 365x280 mm. Η λάμα με
το κάθισμα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, μέσω του άνω καπακιού σύσφιξης. 
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο
μεταλλικά  καπάκια  σύσφιξης  (άνω  και  κάτω  καπάκι)  και  πλάκα  αγκύρωσης.  Η  πλάκα  αγκύρωσης
τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη
συναρμολόγηση.  Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας,  το κάθισμα και  το ελατήριο βιδώνεται  πάνω στην
πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης. 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εξακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικά): 600,00 €
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Α.Τ. 27: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 820mm
Μήκος: 1050mm
Πλάτος: 400mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Κρίσιμο Ύψος 

Πτώσης:

<600mm

Μήκος: 4050mm
Πλάτος: 3400mm

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.
Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα και ένα υπό κλίση (πλάτη καθίσματος) κατασκευασμένα
από HPL πάχους 12mm, που σχηματίζουν μικρό “αυτοκίνητο”. Τα παράλληλα φύλλα έχουν κάθετη απόστα-
ση μεταξύ τους περίπου 320 mm. Συνδέονται μεταξύ τους με δύο σωλήνες Φ30mm, που λειτουργούν αντί-
στοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας. Την κατασκευή ολοκληρώνει φύλλο λαμαρίνας πάχους 2mm που προ-
σαρμόζεται ανάμεσα στα παράλληλα φύλλα του φορέα και τις δύο σωλήνες (χειρολαβή αναβολέας) και ανα-
παριστά το “καπό” του αυτοκινήτου. Το φύλλο της λαμαρίνας είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά.
Ανάμεσα στα δύο κομμάτια του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από  HPL με αντιολισθητική επιφάνεια δια-
στάσεων 370x300x20 mm. Το κάθισμα στηρίζεται πάνω σε λάμα πάχους 3 mm και διατομής 365x280 mm.
Η λάμα με το κάθισμα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, μέσω του άνω καπακιού σύ-
σφιξης. 
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο με-
ταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται
στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγη-
ση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης,
μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εξακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικά): 650,00 € 

Α.Τ. 28: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4ΘΕΣΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.
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Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 1 παιδί

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 έτους

Καταλληλότητα 
για 
ΑΜΕΑ:

Ναι 



Γενικές διαστάσεις                            Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος 

πτώσης:

<600 mm

Διάμετρος: 4000 mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύστημα απαρτίζεται από φορέα και βάση.
Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL πάχους 18 mm με σχήμα λουλουδιού. Το σχήμα είναι διαμορφωμένο
έτσι ώστε να σχηματίζει τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά.  Στο κέντρο ακριβώς του λουλουδιού υπάρ-
χουν τέσσερις πλαστικές κατακόρυφες χειρολαβές για την συγκράτηση των παιδιών. Στο κέντρο, ο φορέας
συνδέεται με τη βάση.
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο με-
ταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται
στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγη-
ση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης,
μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εξακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικά): 650,00 € 

Α.Τ. 29: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Διαστάσεις Παιχνιδιού
Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 640mm x 400mm x 
800mm

Διαστάσεις Ασφαλείας
Μήκος x Πλάτος: 3640mm x 3400mm
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: 570mm
Ηλικιακή Ομάδα: 3+
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ

Το παιχνίδι αποτελείται από φορέα / κάθισμα και βάση. 
Ο φορέας / κάθισμα είναι ενιαίος, κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE), χωρίς
εμφανείς  ενώσεις  και  κολλήσεις,  σχηματίζοντας  ένα  ενιαίο  ομοιόμορφο  σώμα  και  προσαρτάται  μέσω
κατάλληλης  συνδεσμολογίας  στη  βάση.  Ο  φορέας  /  κάθισμα  είναι  διάτρητος  σε  δύο  πλευρές  του,
σχηματίζοντας χειρολαβές για το χρήστη με όποια φορά και αν κάθεται ενώ στις άλλες δύο πλευρές του
υπάρχουν κοιλότητες, κατάλληλες για τη στήριξη των ποδιών. Αναλόγως με την ηλικιακή ομάδα του χρήστη
(3+ ή 6+), δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την μεγάλη πλευρά του καθίσματος είτε σαν πλάτη είτε
σαν χειρολαβή. 
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Ύψος: 540 mm 
Μήκος: 1000 mm
Πλάτος: 1000 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 4 παιδιά

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών

Καταλληλότητα για
ΑΜΕΑ:

Όχι 

 



Η βάση αποτελείται από ελατήριο Φ160mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης και πλάκα αγκύρωσης. Η
πλάκα  αγκύρωσης  τοποθετείται  στο  έδαφος  μέσα  σε  τσιμεντοκονίαμα  ικανού  βάθους.  Κατά  τη
συναρμολόγηση ο φορέας συνδέεται πάνω στο ελατήριο το οποίο με τη σειρά του, βιδώνεται πάνω στην
πλάκα αγκύρωσης. Στο ύψος του εδάφους υπάρχει ένα πλαστικό προστατευτικό το οποίο περιβάλλει το
ελατήριο και προστατεύει το χρήστη από παγίδευση των άκρων του. Όλα τα μεταλλικά μέρη αποτελούνται
από γαλβανισμένο χάλυβα για την αντοχή τους στη διάβρωση. Το ελατήριο είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική
βαφή.
Εσωτερικά  ο  φορέας  φέρει  στον  πυρήνα  του  μία  γεννήτρια  και  έγχρωμους  λαμπτήρες  τύπου  LED.  Η
γεννήτρια συλλέγει την κινητική ενέργεια από την κίνηση του χρήστη και την μετατρέπει σε ηλεκτρική με την
οποία  τροφοδοτούνται  οι  λαμπτήρες.  Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα,  σε  κάθε  ταλάντωση  του  χρήστη  να
ανάβουν οι λαμπτήρες δημιουργώντας ένα οπτικό ερέθισμα για το χρήστη και τον περίγυρο του.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Χίλια ευρώ 
 (Αριθμητικά): 1.000,00 €  

Α.Τ. 30: ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΙΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 690 mm
Μήκος: 2760 mm
Πλάτος: 510 mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η κατασκευή απαρτίζεται από τον οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση. 
Ο άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ60.3mm (t = 3mm) και μήκους 2600mm. Στις άκρες του φορέα εκα-
τέρωθεν συγκολλούνται μεταλλικά χαλυβδοελάσματα στα οποία και συγκρατείτε το κάθισμα της τραμπάλας.
Μπροστά στα καθίσματα συγκολλούνται χαλυβδοελάσματα πάχους 4mm μορφής «φτερού» στα οποία και
τοποθετούνται οι χειρολαβές της τραμπάλας. Στο σημείο κάτω από τα καθίσματα τοποθετούνται κυκλικά τε-
μάχια από καουτσούκ τα οποία και διασφαλίζουν την απαιτούμενη απόσταση κατά ΕΝ 1176 με το έδαφος.
Στο κέντρο του φορέα συγκολλάται μεταλλική διάταξη κουζινέτου με υποδοχή για δύο ρουλεμάν.
Η βάση κατασκευάζεται από σωλήνα Φ60.3mm (t = 3mm) και έχει σχήμα ημικυκλικό. Στην κορυφή της κα-
μπύλης συγκολλούνται μεταλλικά τεμάχια πάχους 6mm με οπές Φ17mm από τις οποίες διαπερνά ο άξονας
κίνησης διαμέσω των δύο ρουλεμάν.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος 

πτώσης:

800 mm

Μήκος: 4750 mm
Πλάτος: 2500 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 έτους

Καταλληλότητα 
για 
ΑΜΕΑ:

Όχι 



 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικά): 350,00 €  

Α.Τ. 31: ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 720mm
Mήκος: 2420mm
Πλάτος: 230mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 800mm
Μήκος: 4420mm
Πλάτος: 2230mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση. Ο κύριος άξο-
νας κατασκευάζεται από δοκό διατομής 95x95mm και μήκους 2400mm. Στα άκρα του, στο κάτω μέρος,
φέρει κομμάτια ελαστικού, που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδα-
φος.
Η βάση κατασκευάζεται από κοιλοδοκό διατομής 100x100mm και μεταλλικά ελάσματα πάχους 8mm που
φέρουν οπές για την έδραση του άξονα κίνησης. Ο άξονας της βάσης κατασκευάζεται από μασίφ στρόγγυλο
ατσάλι διαμέτρου 12mm. Η όλη κίνηση επιτυγχάνεται διαμέσω κουζινέτων κατασκευασμένα από αλουμινού-
χο μπρούντζο, κράμα του οποίου οι μηχανικές ιδιότητες είναι εξαιρετικές.
Ο κύριος άξονας της τραμπάλας φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους
20mm. Για την στήριξη των χεριών του χρήστη τοποθετείται  ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από (HPL)
πάχους 18mm στον φορέα της τραμπάλας σε ειδικά κατασκευασμένη εγκοπή που υπάρχει στην κολώνα. Το
τεμάχιο επίσης φέρει εκατέρωθεν χειρολαβές κατασκευασμένες από ειδικό πλαστικό (πολυαμίδιο).
Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικία άνω των 3 ετών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τετρακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικά): 400,00 €  

Α.Τ. 32: ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.
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Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 έτους

Καταλληλότητα 
για 
ΑΜΕΑ:

Όχι 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το όργανο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1 ως 8 ετών και έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 2 άτομα.
Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς
χρήσης και τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ευρω-
παϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. 
Αποτελείται από:
Δύο (2) δοκάρια στήριξης 95x95mm από σύνθετη ξυλεία, πλήρως λειασμένη (χωρίς αγκίδες), ενώ έχει με-
γάλη αντοχή και διασταλτική σταθερότητα. 
Ένα (1) έγχρωμο εκτυπωμένο πάνελ HPL 18mm μεταξύ των δύο δοκαριών με θέμα «έντομα και φύση». Το
πάνελ είναι κομμένο σε λέιζερ ώστε να δημιουργείται ένας λαβύρινθος - διαδρομή.
Θεματικά πάνελ από HPL και πλαστικά στοιχεία, καθένα από τα οποία φέρει τη μορφή εντόμου ή αντίστοι-
χο, που είναι εκτυπωμένα και στο πάνελ. Τα πολυαμιδικά αυτά πλαστικά είναι ενσωματωμένα στο πάνελ και
μετακινούνται μέσα στον λαβύρινθο δίνοντας τη δυνατότητα στο παιδί να ταιριάζει τη μορφή στο πλαστικό
με αυτή που είναι χαραγμένη στο πάνελ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Οκτακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικά): 800,00 €  

Α.Τ. 33: ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων παιχνιδιών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Διαστάσεις οργάνου

Μήκος: 927cm

Πλάτος: 927cm 

Ύψος: 358 cm 

Ηλικιακή κατηγορία : 5-12 ετών

Κατάλληλο για  27 παιδιά-χρήστες

Ελάχιστος χώρος

Μήκος/Πλάτος:1327cm x 1327cm για 

τοποθέτηση σε υπόβαση σκυροδέμα-

τος με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας

Μήκος/Πλάτος:1100cm x 1100cm για 

τοποθέτηση σε χώμα/άμμο/βότσαλο 

πάχους διάστρωσης 30cm.

Κρίσιμο ύψος πτώσης: <600 mm 

Επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού

Διατομή συρματόσχοινου: 16 & 20 mm 

Στοιχεία συναρμολόγησης-Σύνδεσμοι: 

Μεταλλικά (Αλουμίνιο)
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Γενικές διαστάσεις
Ύψος 1200 mm
Μήκος 1650 mm
Πλάτος 100 mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μήκος 4650 mm

Πλάτος 3100 mm
Ύψος πτώσης -

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 2 παιδιά

Δραστηριότητες

Παιχνίδι κινού-

μενων στοιχεί-

ων
Ηλικιακή ομάδα ≥ 1 έτους
Καταλληλότητα 
για ΑΜΕΑ Ναι



Το χωροδικτύωμα είναι σχεδιασμένο σε σχήμα πυραμίδα-αράχνη που αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) πλευ-
ρές, σε κάθε μία από τις οποίες τα σχοινιά είναι ισοκατανεμημένα. Με τον τρόπο αυτό το βάρος της κατα-
σκευής παραλαμβάνεται από τα 4 άκρα του εξοπλισμού.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ - ΙΣΤΟΣ
Ο κεντρικός πυλώνας-ιστός κατασκευάζεται από γαλβανισμένη μεταλλική σωλήνα (ενιαία και χωρίς συγκολ-
λήσεις), ύψους: 3,60m περίπου, διατομής τουλάχιστον Ø147mm και πάχους τουλάχιστον 3-5 mm.
Τα χωροδικτυώματα που προορίζονται για παιχνίδι  στις παιδικές χαρές και  κατασκευάζονται από ειδικά
επενδυμένα συρματόσχοινα, πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε η κίνηση μέσα και πάνω στο παι -
χνίδι, και η ελαστική κίνηση των σχοινιών να αποτρέπει την πιθανή παγίδευση και τον τραυματισμό των παι-
διών-χρηστών. Για τον ίδιο λόγο, αποφυγής τραυματισμών οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται σε συνδυα-
σμό με τα σχοινιά για τη συναρμολόγηση του δικτυώματος πρέπει να είναι στρογγυλά.
ΣΧΟΙΝΙΑ
Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται έχουν διατομή τουλάχιστον Ø16mm, η οποία και είναι κατάλληλη για το
βάρος που δύναται να φέρει η κατασκευή που προορίζεται για τους χρήστες όπως αναφέρθηκαν παρα-
πάνω. Η κατασκευή των σχοινιών είναι τέτοια ώστε να μπορεί το τελικό χωροδικτύωμα να έχει την κατάλλη-
λη αντοχή στη χρήση και τα καιρικά φαινόμενα (αντοχή στη διάβρωση).
Το κάθε συρματόσχοινο είναι πολύκλωνο και αποτελείται από τον πυρήνα και τους 6 κλώνους περιμετρικά
αυτού. Τόσο ο πυρήνας όσο και οι κλώνοι είναι κατασκευασμένοι εσωτερικά από συρματόσκοινο επενδυ-
μένο με ίνες πολυαμιδίου. 
Τα συρματόσχοινα έχουν υψηλή αντίσταση κατά της ακτινοβολίας και της διάβρωσης από τα καιρικά φαι-
νόμενα.
ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
Σε επιλεγμένο σημείο καθ' ύψος και περιμετρικά του κατακόρυφου ιστού προσαρμόζεται ελαστικό τεμάχιο
από εύκαμπτο καουτσούκ πάχους 16mm, το οποίο καλύπτει άνοιγμα της κατασκευής, αποτρέποντας την
πτώση και ταυτόχρονα εξυπηρετεί ως καθίσμα- θέση στάσης και ξεκούρασης κατά το παιχνίδι στο χωροδι-
κτύωμα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη σταθερότητα της κατασκευής στο κέντρο της. Η σύνδεση του καθίσμα-
τος με τα συρματόσχοινα πραγματοποιείται με πολυαμιδικούς συνδέσμους.
ΑΓΚΥΡΩΣΗ – ΒΑΣΕΙΣ - ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ
Το χωροδικτύωμα αγκυρώνεται στο έδαφος σε 5 σημεία (κεντρικός πυλώνας - ιστός και 4 άκρα).
Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα γωνιακά στοιχεία περιλαμβάνουν πολλα-
πλές οπές-σημεία σύνδεσης για να μπορεί να ρυθμίζεται η τάνυση κάθε σχοινιού. Η κεντρική βάση του πυ-
λώνα-ιστού έχει σημεία στήριξης ώστε να μπορεί να αγκυρωθεί ασφαλώς ο πυλώνας στη βάση σκυροδέμα-
τος. 
Το χωροδικτύωμα στερεώνεται στο έδαφος σε διάφορα σημεία με τη βοήθεια μεταλλικών φλαντζών πάχους
8 mm.
Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι πλάκες αγκύρωσης στερεώνονται στις τσιμεντένιες βάσεις μέσω μεταλλικών αγκυρίων. Τα αγκύρια αυτά
τοποθετούνται στο υγρό σκυρόδεμα και σταθεροποιείται η θέση τους με την σταθεροποίηση του τσιμέντου.
Οι εντατήρες είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Τα σχοινιά συνδέονται μεταξύ τους με τους συνδέσμους αλουμινίου.
Οι αλουμινένιοι σύνδεσμοι αποτρέπουν τη μετατόπιση των σχοινιών και αποτελούν ενιαία σώματα χωρίς
συγκολλήσεις. Φέρουν εσωτερικά “κανάλια” ώστε να τα διαπερνούν εσωτερικά και να συνδέονται συρμα-
τόσχοινα και “χιαστί”.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το χωροδικτύωμα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1176-
1,11:2008.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες ευρώ 
(Αριθμητικά): 8.000,00 €  

Α.Τ. 34: ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

Προμήθεια και τοποθέτηση υπαίθριου καθιστικού, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προ-
σωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφω-
να με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετη-
μένων καθιστικών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος:   815mm
Μήκος: 1600mm
Πλάτος   505mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται από πέντε ξύλα διατομής 45x95mm που εδράζουν πάνω σε δύο μεταλλικές βάσεις. Οι βάσεις
κατασκευάζονται από μορφοσίδηρο «Π» διατομής 50x25mm. Το κάθισμα με την πλάτη σχηματίζει γωνία
100ο έτσι ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα του καθίσματος να είναι ανατομικό. Οι ξύλινες
ράβδοι σχηματίζουν το κύριο σώμα της κατασκευής καθώς βιδώνονται με κασονόβιδες Μ8x60mm και παξι-
μάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισμένα κενά μεταξύ τους. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Διακόσια ευρώ 
(Αριθμητικά): 200,00 € 

Α.Τ. 35: ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΛΟΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προ-
σωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφω-
να με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετη-
μένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τo καλαθάκι αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά μεταλ-
λικό κάδο.
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Ύψος: 900 mm 
Διάμετρος 340 mm
Χωρητ. Καλα-

θιού

42 Lt

Χωρητ. Κάδου 25 Lt



Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 3mm και διαστάσεων 945x40mm διαμορφω-
μένες σε κυκλικό σχήμα διαμέτρου 300mm και τοποθετημένες παράλληλα καθ΄ ύψος. Τα δύο στρόγγυλα
ενώνονται μεταξύ τους με τρεις κατακόρυφες μεταλλικές λάμες 360x20mm με συγκόλληση.
Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται  με  ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ (ημιστρόγγυλο) διατομής
70x20mm και μήκους 520mm, που στερεώνονται με κασονόβιδες Μ6x40 και παξιμάδια ασφαλείας Μ6.  
Ο μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,80mm, έχει  διάμετρο
Φ300mm και ύψος 465mm.
Το καλαθάκι στηρίζεται σε: 
* μεταλλική  βάση  ύψους  400mm κατασκευασμένη  από  σωλήνα  Φ48mm συγκολλημένο  με  λάμα
στρογγυλής διατομής διαμέτρου 160mm η οποία και βιδώνεται στο έδαφος 
* ή πακτώνεται στο έδαφος μέσω κυλινδρικής μεταλλικής βάσης Φ48 mm  ύψους 750 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα ευρώ 
(Αριθμητικά): 150,00 €

Α.Τ. 36: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων πινακίδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1000mm

Πλάτος: 600mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η πινακίδα είναι κατασκευασμένη από προβαμμένο αλουμίνιο πάχους 1mm στην οποία θα τυπώνονται ευ-
κρινώς τα απαιτούμενα της υπ’ αρίθμ. 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β΄/25-7-2014). Η πινακίδα θα τοποθετηθεί
στην υφιστάμενη σταθερή περίφραξη και σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα ευρώ 
(Αριθμητικά): 250,00 €
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Α.Τ. 37: ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΙΣΙΑ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1100mm
Μήκος: ανάλογα  την  πε-

ρίπτωση 
Πλάτος: 100mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η κατασκευή απαρτίζεται από ξύλινα πλαίσια τα οποία και συνδεδεμένα μεταξύ τους απαρτίζουν την περί -
φραξη. Το πλαίσιο αποτελείται από δύο ορθοστάτες διατομής 95x45mm, δύο τραβέρσες διατομής 55x45mm
και τις κάθετες δοκίδες διατομής 95x18mm.
Οι ορθοστάτες της κατασκευής φέρουν δύο κατάλληλες διαμορφωμένες «εσοχές» ανοίγματος 45x55mm και
βάθους 15mm στις οποίες και προσαρμόζονται οι τραβέρσες. Στo κάτω μέρος εδράζεται σε μεταλλική βάση,
η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την επιφάνεια έδρασης στηρίζοντας την σε ύψος περί-
που 50mm πάνω από το έδαφος.
Οι δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες προς
αυτό, ενώνονται με το υποστύλωμα μέσω των εσοχών του υποστυλώματος.  Επάνω στις τραβέρσες και
κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται ξύλα διαστάσεων 95 x 18 x 800mm και σε διαστήματα 80mm μεταξύ
τους. Τα ξύλα συγκρατούνται «καρφωτά» με τους ορθοστάτες.
Η βάση της περίφραξης κατασκευάζεται από χαλυβδοελάσματα διατομής 50x5mm συγκολλημένα σε μορφή
«Η». Το άνω μέρος του «Η» φωλιάζει σε ειδικά διαμορφωμένες εσοχές των ορθοστατών των τελάρων. Οι
βάσεις γαλβανίζονται «εν θερμό».
Το μήκος της περίφραξης ποικίλει, ανάλογα με την περίπτωση.
Στο επάνω μέρος του υποστυλώματος τοποθετείται πλαστικό καπάκι διαστάσεων 100 x 100 x 60mm περί-
που.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ.).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Πενήντα πέντε ευρώ 
(Αριθμητικά): 55,00 €

Α.Τ. 38: ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης πόρτας περίφραξης, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και  πλάγιες  μεταφορές,  τοποθέτηση και  στερέωση στις  προβλεπόμενες  θέσεις
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοπο-
θετημένων πορτών μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1100mm

Μήκος: 1000mm

Πλάτος: 100mm
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η κατασκευή απαρτίζεται από: δύο κατακόρυφα ξύλα, δύο ξύλινες τραβέρσες, κάθετα ξύλα, και μεντεσέδες.
Οι δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες προς
αυτό, ενώνονται στις άκρες τους με τα δύο κατακόρυφα ξύλα, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα σταθερό τε-
λάρο. Οι τραβέρσες και τα κατακόρυφα ξύλα έχουν διατομή 55 x 45mm. 
Επάνω  στις  τραβέρσες  και  κάθετα  προς  το  έδαφος  τοποθετούνται  κατακόρυφα  ξύλα  διαστάσεων
95x18x800mm και σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους. 
Η πόρτα στερεώνεται στην περίφραξη με δύο μεντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση της.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Διακόσια ευρώ 
(Αριθμητικά): 200,00 €

Α.Τ. 39: ΒΡΥΣΗ

Προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθή-
κευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων βρυσών μέχρι
την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Γενικές διαστάσεις

  Ύψος: 880 mm        

  Πλάτος: 480 mm

Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης (κάνουλα) και ένα διακο-
σμητικό πανέλο με σχήμα θεματικό επιλογής της Υπηρεσίας. Ο κεντρικός σωλήνας διατομής Φ60mm περί-
που, θα φέρει στο κάτω τμήμα του βάση μεταλλική από σωλήνα ίδιας διατομής, η οποία καταλήγει σε μεταλ-
λικό χαλυβδοέλασμα, διατομής Φ180mm και πάχους 4mm. Η στερέωση της βρύσης γίνεται μέσω του χαλυ-
βδοελάσματος, το οποίο φέρει τέσσερις (4) τρύπες Φ12mm για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας ή
πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό. 
Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας σχηματίζει καμπύλη 90ο και καταλήγει σε συστολή από Φ60 σε Φ200.
Στο τελείωμα της συστολής βιδώνεται διακοσμητικό πανέλο διαστάσεων 500x500mm περίπου, από  HPL
εξωτερικού χώρου, ενδεικτικού πάχους 12mm. Ο μηχανισμός της βρύσης αποτελείται από κάνουλα με βαλ-
βίδα ελέγχου ροής.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 
(Αριθμητικά): 300,00 €
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Α.Τ. 40: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

Η κατασκευή θα αποτελείται από τον ιστό, ένα φωτιστικό σώμα, ένα ακροκιβώτιο και καπάκι θυρίδας και κα-
τάλληλα αγκύρια.
Το προτεινόμενο φωτιστικό θα έχει συνολικό ύψος 4000mm περίπου και θα φέρει ένα φωτιστικό σώμα που
θα δέχεται  λαμπτήρα υψηλής πίεσης ή αλογονιδίων μετάλλου μέχρι  150W. Όλα τα μεταλλικά μέρη του
ιστού, σε όλα τα σημεία τους, είναι  θερμογαλβανισμένα και βαμμένα ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυε-
στέρα.
Ο ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους 4000m περίπου θα είναι κωνικός, κυκλικής διατομής, κατασκευασμένος
από χάλυβα πάχους 3mm κατ' ελάχιστο, γαλβανισμένος εν θερμώ & βαμμένος ηλεκτροστατικά σε χρώμα
επιλογής της υπηρεσίας, διαμέτρου βάσεως 100mm και κορυφής 60mm περίπου. Στη βάση του θα έχει
πλάκα έδρασης κυκλική η τετράγωνη πάχους και θα συνοδεύεται από τέσσερα αγκύρια στήριξης επίσης
γαλβανισμένα, μήκους 40cm με τις αντίστοιχες ροδέλες και τα παξιμάδια αυτών.
Ο ιστός θα φέρει οπή για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας και θυρίδα επίσκεψης σε ύψος από 0,80m
-1,00m περίπου από το έδαφος η οποία θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με βίδα ασφαλείας.
Ο ιστός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EN 40.
Στο ύψος (τελικό ύψος ανοίγματος) των 600mm του ιστού θα υπάρχει άνοιγμα θυρίδας συγκεκριμένων δια-
στάσεων (ύψος 120mm πλάτος 40mm).
Μέσα στον ιστό στο ύψος του ανοίγματος θυρίδας θα εγκαθίσταται ακροκιβώτιο για την ηλεκτροδότηση του
φωτιστικού σώματος,  κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενη  πολυαμυδική ρητίνη,  κλάσης ΙΙ  με  IP66 και
IK09. Στο ακροκιβώτιο θα τοποθετείται ασφάλεια τήξεως για την προστασία και την απομόνωση του φωτι-
στικού σε περίπτωση συντήρησης ή αλλαγής λαμπτήρα. Η θυρίδα του ακροκιβωτίου θα κλείνει  με κατάλλη-
λο καπάκι θυρίδας ιστού με ενσωματωμένο ελαστικό παρέμβυσμα σιλικόνης υψηλής αντοχής, ώστε με αυ-
τόν τον τρόπο να υπάρχει μέγιστη στεγανότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των καλωδίων.
Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού ή άκρη βραχίονα ιστού εξωτερικής
διαμέτρου Φ60mm με ρυθμιζόμενη βάση. Θα κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από χυτοπρεσσαριστό αλουμί-
νιο και όλα τα τμήματα του θα είναι κατασκευασμένα από υλικά μηχανικής αντοχής σε κρούση ΙΚ09. Με τον
τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η μεγάλη αντοχή έναντι βανδαλισμών. Ο βαθμός στεγανότητας του θα είναι
συνολικά ΙΡ66, για τον χώρο του λαμπτήρα όσο και για τον χώρο του συστήματος έναυσης. Το φανάρι θα
αποτελείται από δύο τμήματα από αλουμίνιο έγχυσης, ντουί πορσελάνης, ασύμμετρο ανταυγαστήρα τύπου
cut off δρόμου και σύστημα έναυσης για λαμπτήρα μέχρι 150 Watt υψηλής πίεσης Na ή μετάλλων αλογονι-
δίου. Το κάλυμμα του φωτιστικού σώματος θα είναι από γυαλί προστασίας ειδικά κατεργασμένο πάχους
5mm και παρέχει εύκολη πρόσβαση με γάντζο στον χώρο του λαμπτήρα και τον χώρο του συστήματος
έναυσης.
Το φωτιστικό θα είναι πλήρως εφοδιασμένο με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και τον λαμπτήρα και θα παραδί-
δεται με ακροδέκτη, γείωση και πλήρη καλωδίωση μέχρι τη θυρίδα σύνδεσης έτοιμο και συνδεδεμένο με το
εξωτερικό  ηλεκτρικό δίκτυο.  Θα πρέπει  να πληροί  τις  προδιαγραφές  της  σειράς προτύπων ΕΝ 60598-
1:2008, ΕΝ 60598-2-3:2003 και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από ανα-
γνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.
Ο κατασκευαστής του φωτιστικού και του ιστού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά του ιστού επί τόπου του έργου, τα μικροϋλικά και η εργασία της
πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας του.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εξακόσια πενήντα ευρώ 
(Αριθμητικά): 650,00 €

Α.Τ. 41: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ. ΠΤ.: 1300ΜΜ

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 500mm
Πλάτος: 500mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το προϊόν  αποτελείται  από  δύο  στρώσεις  (άνω  έγχρωμη  στρώση  και  κάτω  μαύρη  στρώση)  και  είναι
κατασκευασμένο  από  μίγμα  κόκκων  ελαστικού  και  έγχρωμης  πολυουρεθάνης.  To προϊόν  δύναται  να
εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά  EN1176-1 και  EN1177 τουλάχιστον ίσο με 1300mm. Η κάθε πλάκα έχει
κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο
υλικό,  ώστε  να  προσφέρεται  η  μέγιστη  αντοχή  σε  φθορά  λόγω  τριβής.  Οι  άνω  ακμές  είναι  ελαφρώς
στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια
κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Η
εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου  ασφαλείας  γίνεται  με  πύρους,  που συνδέουν τα  επιμέρους πλακίδια
μεταξύ τους.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρε-
σία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παρα-
γωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση κατά EN1176-1,
EN1177 και ΕΝ71-3.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Σαράντα έξι ευρώ 
(Αριθμητικά): 46,00 €

Α.Τ. 42: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ. ΠΤ.: 1600ΜΜ

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 500mm
Πλάτος: 500mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το προϊόν  αποτελείται  από  δύο  στρώσεις  (άνω  έγχρωμη  στρώση  και  κάτω  μαύρη  στρώση)  και  είναι
κατασκευασμένο  από  μίγμα  κόκκων  ελαστικού  και  έγχρωμης  πολυουρεθάνης.  To προϊόν  δύναται  να
εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά  EN1176-1 και  EN1177 τουλάχιστον ίσο με 1600mm. Η κάθε πλάκα έχει
κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο
υλικό,  ώστε  να  προσφέρεται  η  μέγιστη  αντοχή  σε  φθορά  λόγω  τριβής.  Οι  άνω  ακμές  είναι  ελαφρώς
στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια
κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Η

47



εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου  ασφαλείας  γίνεται  με  πύρους,  που συνδέουν τα  επιμέρους πλακίδια
μεταξύ τους.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρε-
σία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παρα-
γωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση κατά EN1176-1,
EN1177 και ΕΝ71-3.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ 
(Αριθμητικά): 50,00 €

Α.Τ. 43: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ. ΠΤ.: 1900ΜΜ

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 500mm
Πλάτος: 500mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το προϊόν  αποτελείται  από  δύο  στρώσεις  (άνω  έγχρωμη  στρώση  και  κάτω  μαύρη  στρώση)  και  είναι
κατασκευασμένο  από  μίγμα  κόκκων  ελαστικού  και  έγχρωμης  πολυουρεθάνης.  To προϊόν  δύναται  να
εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά  EN1176-1 και  EN1177 τουλάχιστον ίσο με 1900mm. Η κάθε πλάκα έχει
κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο
υλικό,  ώστε  να  προσφέρεται  η  μέγιστη  αντοχή  σε  φθορά  λόγω  τριβής.  Οι  άνω  ακμές  είναι  ελαφρώς
στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια
κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Η
εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου  ασφαλείας  γίνεται  με  πύρους,  που συνδέουν τα  επιμέρους πλακίδια
μεταξύ τους.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρε-
σία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παρα-
γωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση κατά EN1176-1,
EN1177 και ΕΝ71-3.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.).

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Πενήντα πέντε ευρώ 
(Αριθμητικά): 55,00 €

Α.Τ. 44: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

α) Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας εφαρμόζεται πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα κατάλληλης κατασκευής
και ικανού πάχους. Αν κρίνεται απαραίτητο, θα προηγηθεί εκσκαφή, αφαίρεση και μεταφορά χώματος, ώστε
να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε
κατάλληλο υπόβαθρο.
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Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί  επάνω σε υπόβαση σκυροδέματος πάχους 120-150mm περίπου,
τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (τοποθετημένο στο μέσον ή στο άνω μέρος του σκυροδέματος), χυτού επί
τόπου. H βάση πρέπει να έχει κλίση 1-2%, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων.
Η  τελική  επιφάνεια  του  σκυροδέματος  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  επεξεργασμένη, έτσι  ώστε  να
αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του δαπέδου μετά
την εφαρμογή του. Η εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται με ειδικούς πύρους, που θα συνδέουν τα
επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης και με
κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής.
Ανάλυση 
Πλήθος παιδικών χαρών : 23
Επιφάνεια εφαρμογής ελαστικού δαπέδου ασφαλείας : 1.484,00 m² 

- ΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (1,01 €)

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην
θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται  μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του
Αναδόχου  και  θα  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  προς  έλεγχο  και  θεώρηση  πριν  από  την  έναρξη  της
τοποθέτησης του οπλισμού. 
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις
των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά
τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο
οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο  προσδιορισμός  του
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Στις  επιμετρούμενες  ποσότητες,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,  διαμόρφωσης  και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι
εναλλάξ 

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),  εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Υπολογισμός:
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Ποσότητα = 1.484,00 m² x 1,92 Kg/m² = 2.849,28 Kg ~ 2.850,00 Kg
2.850,00 Kg x 1,01 € = 2.878,50 € 

- ΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (90,00 €)

Παραγωγή ή προμήθεια και  μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση
με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης
απαγορεύεται  η χρήση του σκυροδέματος  μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,  εκτός εάν
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.  Η  προμήθεια,  η  μεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στη  θέση  εκτέλεσης  του  έργου,  του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την  παρασκευή του  σκυροδέματος,  εφόσον  το
σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων
μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το  μίγματος  και  η  μεταφορά  του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται  ότι  στην  τιμή  ανά  κατηγορία  σκυροδέματος  συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη  της  εκάστοτε
απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων  χαρακτηριστικών  (αντοχής,
εργασίμου  κλπ)  υπό  την  εφαρμοζόμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη
της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται  εργαστηριακά  με  δαπάνη  του
Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.  Η  δαπάνη  χρήσεως  δονητών  μάζας  ή/και  επιφανείας  και  η  διαμόρφωση  της  άνω  στάθμης  των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η
περισυλλογή,  φόρτωση  και  απομάκρυνση  τυχόν  υπερχειλίσεων  σκυροδέματος  από  την  θέση
σκυροδέτησης. 

ε.  Δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  πρόσθετη  επεξεργασία  διαμόρφωσης  δαπέδων  ειδικών  απαιτήσεων  (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
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Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Υπολογισμός:
Ποσότητα = 1.484,00 m² x 0,1479m = 219,53m³ 
219,53 m³ x 90,00 € = 19.757,50 € 
Σύνολο = 2.878,50 € + 19.757,50 € = 22.636,00 € 

β) Η εγκατάσταση των εξοπλισμών και των επιφανειών πτώσης θα πρέπει να κατασκευαστούν με τέτοιο
τρόπο ώστε να συμμορφώνονται  πλήρως με τις  απαιτήσεις ασφαλείας,  όπως αυτές ορίζονται  στην  ΥΑ
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009)  περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων,
τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές Απο-
φάσεις: Υ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ Β' 1690/17-08-2009), Υ.Α 15693/18-04-2013, (ΦΕΚ Β 1096/02-05-
2013), Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014), καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλεί-
ας και πιστοποίησης EN1176 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177 και ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες
πτώσης και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681) από 07-08-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, απαιτείται η έκδο-
ση πιστοποιητικών ελέγχου για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή
προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11 της παραπάνω Υ.Α. (Αρμόδιες Αρ-
χές). Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) οι εργασίες ελέγχου – παροχής υπηρεσιών για
την πιστοποίηση των χώρων αυτών θα υλοποιηθούν από διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπί-
στευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) φορέα ελέγχου.

Η εργασία θα περιλαμβάνει:
α) αρχικό έλεγχο ή περιοδικό και σύνταξη έκθεσης ευρημάτων επιθεώρησης και έκδοση Πιστοποιητικών
Συμμόρφωσης, καθώς και
β) έλεγχους απορρόφησης κρούσης επιφανειών πτώσης ελαστικών δαπέδων ασφαλείας.
Αναλυτικά, ο έλεγχος και πιστοποίηση των παιδικών χαρών θα περιλαμβάνει:
Θεώρηση πιστοποιητικών εξοπλισμών και δαπέδων πτώσης κατά ΕΝ 1176, ΕΝ 1177, EN 71-3.
Διαστασιολογικό και οπτικό έλεγχο.
Έλεγχος εγκατάστασης εξοπλισμού (έδραση, αποστάσεις ασφαλείας, αποστάσεις εδάφους, πρόσβαση
κλπ).
Έλεγχος χώρων και επιφανειών πτώσης-κατάσταση δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης, εκτεθειμένα
θεμέλια, αιχμηρά άκρα, σημεία παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του σώματος, εξαρτήματα που λείπουν ή
έχουν υπερβολική φθορά και την εν γένει δομική αρτιότητα.
Έλεγχος  των  υφιστάμενων  επιφανειών  πτώσεις  με  διαφορετικές  ρίψεις  κατά  ΕΝ1176:2008  &
ΕΝ1177:2008, με σκοπό τον επανέλεγχο διατήρησης του απαραίτητου από τον εξοπλισμό κρίσιμου.

  Έλεγχος αποτελεσμάτων εκθέσεων ή φύλλων ελέγχου συνθετικών δαπέδων κατά ΕΝ71-3:2013 μη μετα-
νάστευσης βαρέων μετάλλων, λόγω της επιλογής της Δημοτικής Αρχής για χρήση ελαστικών δαπέδων χυ-
τών ή πλακιδίων των παιδικών χαρών του Δήμου, όπου και εάν ζητηθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία σε
συνδυασμό με τις  υποδείξεις  της  τριμελούς  επιτροπής παιδικών χαρών και  ενσωμάτωση των αποτελε-
σμάτων στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης παιδικής χαράς.

  Έκδοση αναλυτικής τεχνικής έκθεσης Ελέγχου από την οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση ή μη του 
εγκατεστημένου εξοπλισμού προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης.
Έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης  με  ολοκληρωμένη  στοιχειοθέτηση  όλων των παραμέτρων της
παιδικής χαράς, του εξοπλισμού και επιφανειών πτώσης, ανεξαρτήτως φορέα έκδοσης, σε πιστή εφαρμογή
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της παρ. 1, του άρθρου 4 «Απαιτήσεις Ασφάλειας-Πρότυπα», όπως ισχύει σήμερα. (ΤΡΟΠΟΠ. ΤΟΥ ΑΡΘΡ.
4 ΤΗΣ 28492/2009 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 1 ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 27934/14)

Μετά το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εξοπλισμών και των δαπέδων
ασφαλείας (επιφανειών διάστρωσης και απορρόφησης κρούσεων), ο ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει
και να αποπερατώσει την πιστοποίηση της εγκατάστασης, κατά  τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες απο-
φάσεις και στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τον
σκοπό αυτό. Τα πιστοποιητικά θα παραδοθούν στην Υπηρεσία. 

Ανάλυση 
Πλήθος παιδικών χαρών : 23
23 παιδικές χαρές x 1.098,00 € = 25.254,00 € 
Σύνολο = 22.636,00 € + 25.254,00 € = 47.890,00 € 

Τιμή κατ΄ αποκοπή για το σύνολο των είκοσι τριών (23) παιδικών χαρών όπως αναλυτικά υπολογίζεται στο
πρωτόκολλο κανονισμού τιμών.

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ 
(Αριθμητικά): 47.890,00 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3  με Α΄βαθμό
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Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΡΙΔΑΙΑ



          

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   CPV: 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς), 
44112200-0 (Επενδύσεις δαπέδων)
   Αρ. Μελ. 35/10-8-2018

ΠΡΑΞΗ:                                                                            
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                        

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:                                                       
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) 
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α)
Κωδικός Πράξης (ΟΠΣΑΑ): 0010968642 
Σ.Α.Ε: 082/1 του ΥΠΑΑΤ

ΜΕΤΡΟ 19:                                                                      
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Α.Τ. 44: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  οι  εργασίες  κατασκευής  υποβάσεων  και  η  πιστοποίηση  παιδικών
χαρών. Συγκεκριμένα: 
-Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας εφαρμόζεται πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα κατάλληλης κατασκευής
και ικανού πάχους. Αν κρίνεται απαραίτητο, θα προηγηθεί εκσκαφή, αφαίρεση και μεταφορά χώματος, ώστε
να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε
κατάλληλο υπόβαθρο, εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται ανηγμένα στην τιμή του άρθρου.
Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί  επάνω σε υπόβαση σκυροδέματος πάχους 120-150mm περίπου,
κατηγορίας C16/20 με μονό πλέγμα (τοποθετημένο στο μέσον ή στο άνω μέρος του σκυροδέματος), χυτού
επί τόπου. H βάση πρέπει να έχει κλίση 1-2%, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων.
Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευ-
χθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του δαπέδου μετά την
εφαρμογή του. Η εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται με ειδικούς πύρους, που θα συνδέουν τα
επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης και με
κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής.
-Η εγκατάσταση των εξοπλισμών και  των επιφανειών πτώσης θα πρέπει  να κατασκευαστούν με τέτοιο
τρόπο ώστε να συμμορφώνονται  πλήρως με τις  απαιτήσεις ασφαλείας,  όπως αυτές ορίζονται  στην ΥΑ
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009)  περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων,
τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και
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κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές Απο-
φάσεις: Υ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ Β' 1690/17-08-2009), Υ.Α 15693/18-04-2013, (ΦΕΚ Β 1096/02-05-
2013), Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014), καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλεί-
ας και πιστοποίησης EN1176 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177 και ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες
πτώσης και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681) από 07-08-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, απαιτείται η έκδο-
ση πιστοποιητικών ελέγχου για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή
προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11 της παραπάνω Υ.Α. (Αρμόδιες Αρ-
χές). Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) οι εργασίες ελέγχου – παροχής υπηρεσιών για
την πιστοποίηση των χώρων αυτών θα υλοποιηθούν από διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπί-
στευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) φορέα ελέγχου.
Η εργασία θα περιλαμβάνει:
α) αρχικό έλεγχο ή περιοδικό και σύνταξη έκθεσης ευρημάτων επιθεώρησης και έκδοση Πιστοποιητικών
Συμμόρφωσης, καθώς και
β) έλεγχους απορρόφησης κρούσης επιφανειών πτώσης ελαστικών δαπέδων ασφαλείας.
Αναλυτικά, ο έλεγχος και πιστοποίηση των παιδικών χαρών θα περιλαμβάνει:
-Θεώρηση πιστοποιητικών εξοπλισμών και δαπέδων πτώσης κατά ΕΝ 1176, ΕΝ 1177, EN 71-3.
-Διαστασιολογικό και οπτικό έλεγχο.
-Έλεγχος  εγκατάστασης  εξοπλισμού  (έδραση,  αποστάσεις  ασφαλείας,  αποστάσεις  εδάφους,  πρόσβαση
κλπ).
-Έλεγχος χώρων και επιφανειών πτώσης-κατάσταση δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης, εκτεθειμένα
θεμέλια, αιχμηρά άκρα, σημεία παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του σώματος, εξαρτήματα που λείπουν ή
έχουν υπερβολική φθορά και την εν γένει δομική αρτιότητα.
-Έλεγχος των υφιστάμενων επιφανειών πτώσεις με διαφορετικές ρίψεις κατά ΕΝ1176:2008 & ΕΝ1177:2008,
με σκοπό τον επανέλεγχο διατήρησης του απαραίτητου από τον εξοπλισμό κρίσιμου.
-Έλεγχος αποτελεσμάτων εκθέσεων ή φύλλων ελέγχου συνθετικών δαπέδων κατά ΕΝ71-3:2013 μη μετα-
νάστευσης βαρέων μετάλλων, λόγω της επιλογής της Δημοτικής Αρχής για χρήση ελαστικών δαπέδων χυ-
τών ή πλακιδίων των παιδικών χαρών του Δήμου, όπου και εάν ζητηθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία σε
συνδυασμό με τις  υποδείξεις  της  τριμελούς  επιτροπής παιδικών χαρών και  ενσωμάτωση των αποτελε-
σμάτων στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης παιδικής χαράς.
-Έκδοση αναλυτικής τεχνικής έκθεσης Ελέγχου από την οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση ή μη του εγκα-
τεστημένου εξοπλισμού προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης.
-Έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης με ολοκληρωμένη στοιχειοθέτηση όλων των παραμέτρων της παι-
δικής χαράς, του εξοπλισμού και επιφανειών πτώσης, ανεξαρτήτως φορέα έκδοσης, σε πιστή εφαρμογή της
παρ. 1, του άρθρου 4 «Απαιτήσεις Ασφάλειας-Πρότυπα», όπως ισχύει σήμερα. (ΤΡΟΠΟΠ. ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 4
ΤΗΣ 28492/2009 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 1 ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 27934/14)
Μετά το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εξοπλισμών και των δαπέδων
ασφαλείας (επιφανειών διάστρωσης και απορρόφησης κρούσεων), ο ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει
και να αποπερατώσει την πιστοποίηση της εγκατάστασης, κατά  τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες απο-
φάσεις και στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τον
σκοπό αυτό. Τα πιστοποιητικά θα παραδοθούν στην Υπηρεσία. 
Τιμή κατ’ αποκοπή για είκοσι τρεις (23) παιδικές χαρές και συνολική επιφάνεια εφαρμογής ελαστι-
κού δαπέδου ασφαλείας : 1.484,00 m²

Αριθμητικώς : 47.890,00 €
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Ολογράφως : Σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα  ευρώ 

Ανάλυση τιμής  για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

- Άρθρο ΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Αριθμητικώς : 1,01 €
Ολογράφως : Ένα ευρώ και ένα λεπτό

Υπολογισμός:
Ποσότητα = 1.484,00 m² x 1,92 Kg/m² = 2.849,28 Kg ~ 2.850,00 Kg
2.850,00 Kg x 1,01 € = 2.878,50 €

- Άρθρο ΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Αριθμητικώς : 90,00 €
Ολογράφως : Ενενήντα ευρώ 

Υπολογισμός:
Ποσότητα = 1.484,00 m² x 0,1479m = 219,53 m³ 
219,53 m³ x 90,00 € = 19.757,50 € 
Σύνολο = 2.878,50 € + 19.757,50 € = 22.636,00 € 

- Πιστοποίηση παιδικών χαρών (έρευνα αγοράς/οικονομικές προσφορές)

Αριθμητικώς : 1.098,00€
Ολογράφως : Χίλια ενενήντα οκτώ ευρώ 

Ανάλυση τιμής
Πλήθος παιδικών χαρών : 23
23 παιδικές χαρές x 1.098,00 € = 25.254,00 € 
Σύνολο = 22.636,00 € + 25.254,00 € = 47.890,00 € 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΜΗΤΚΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

3Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
CHRISTOPOULOU
Ημερομηνία: 2020.11.11 14:26:26 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΡΙΔΑΙΑ
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