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Αθήνα, 14/08/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

 
 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
 

Κ.Α 64 - 7135.002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  



 

 

 

 

 

            ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  29  / 2020 
        Αθήνα, 14/8/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 369.441,37€ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού νέων οργάνων παιδικών χαρών και 

δαπέδων ασφαλείας (CPV: 37535200-9 & CPV: 44112200-0), που γίνεται με χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση και αναβάθμιση παιδικών 

χαρών που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου. 

Στις παιδικές χαρές που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ, παρατηρήθηκαν βασικές ελλείψεις στις προδιαγραφές ασφαλείας των υφιστάμενων οργάνων και των 

δαπέδων ασφαλείας. Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός είναι παλιός και έχουν υποστεί φθορές, γεγονός που 

καθιστά την συντήρηση του αδύνατη και επιπλέον δεν πληρεί τις προδιαγραφές της σειράς του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2017 «Εξοπλισμός παιδοτόπων» (ΕΝ 1176: 2017). 

Οι παιδικές χαρές στις οποίες θα τοποθετηθεί ο νέος εξοπλισμός είναι οι παρακάτω: 

1. Α. Παπανδρέου (πλησίον Υπουργείου Παιδείας) 

2. Πέλικα & Αίαντος 

3. Ροδοδάφνης & Ρογκάκου 
4. Δασύλλιο (Ν. Λέσβος) 

5. Βυζαντίου (Εργατικές) 

6. Πλουτάρχου & Χαιμαντά (Αγ. Νικόλαος) 

7. Ζαλόγγου & Υμηττού (Σωρός) 

8. Ζεκάκου & Δελφών (Σωρός) 

9. Κορυτσάς (Πολύδροσο) 

10. Γούναρη (Καραολή) Παράδεισος 

11. Πλατεία Κοτζιά Οδός Αλιστράτης (Στούντιο Α) 

12. Πεντέλης και Αργοναυτών (Κοκκινιά) 
13. Παπαναστασίου &Τσακάλωφ (Ν. Λέσβος) 

 

Η μελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη 

λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, ο οποίες καθορίζονται στο ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), 

όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την 

Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, βάσει των οποίων είναι πλέον απαραίτητη η έκδοση άδειας 

λειτουργίας Παιδικών Χαρών για την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και πρόσβασης στους χώρους 

παιδικής αναψυχής. 



Η παρούσα προμήθεια έχει χωριστεί σε δύο (2) τμήματα (υποπρομήθειες). 

Συγκεκριμένα:  1. ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και 2. 

ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Β  Προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας. Κάθε συμμετέχων στο 

διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα (υποπρομήθειες) των υπό 

προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην 

προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. 

Το σύνολο του εξοπλισμού των οργάνων της παιδικής χαράς καθώς και των δαπέδων ασφαλείας, επί 

ποινή αποκλεισμού, υποχρεωτικά θα πρέπει:  

 Να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2017 “Εξοπλισμός και  

δάπεδα παιχνιδοτόπων”. 

Επιπλέον για τα δάπεδα ασφαλείας, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται: 

 Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176-1, ΕΝ 

1177 και ΕΝ 71-3, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 

30681/2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 

(Υ.Α.28492/2009). 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 369.441,37€ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και για το 

σκοπό αυτό υπάρχει σχετικό Κ.Α. 64-7135.002. Συγκεκριμένα διατίθενται 169.049,20€ για την προμήθεια 

και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και 200.392,17€ για την προμήθεια και εγκατάσταση 

δαπέδων ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

            ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

1.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ) 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ (3D) ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΖΕΒΡΑΣ, 

ΚΥΡΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥ 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

Τεμ. 1 

2 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ & ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τεμ. 2 

3 
ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙΑ 
Τεμ. 1 

4 
ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙΑ 
Τεμ. 1 

5 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΗΣ ΤΙΓΡΗΣ 
Τεμ. 1 

6 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 
ΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 

Τεμ. 1 

7 ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Τεμ.  1 

8 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ, ΔΙΧΤΥ 

Τεμ.  1 



ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

9 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ.  2 

 

2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΕΛΙΚΑ & ΑΙΑΝΤΟΣ 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ  Τεμ. 2 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

3 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Τεμ. 2 

4 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΡΙΑ 

ΠΑΤΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ  

Τεμ. 1 

 

3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ & ΡΟΓΚΑΚΟΥ 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΜΕ ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, ΠΥΡΓΟΥΣ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΝΕΛ  

Τεμ. 1 

2 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Τεμ. 1 

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 2 

 

4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΑΣΣΥΛΙΟ ΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 2 

2 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Τεμ. 1 

3 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

4 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

5 ΜΥΛΟΣ Τεμ. 1 

6 ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Τεμ. 1 

 

5. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 

ΔΥΟ ΠΑΤΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ, ΓΕΦΥΡΑ, ΠΑΓΚΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ  

Τεμ. 1 

2 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ Τεμ. 1 

3 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

4 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 



5 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 2 

 

6. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ & ΧΑΙΜΑΝΤΑ 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 2 

 

7. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ & ΥΜΗΤΤΟΥ 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Τεμ. 2 

2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ 1 

3 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ  
Τ.μ. 1 

 

8. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΖΕΚΑΚΟΥ & ΔΕΛΦΩΝ (ΣΩΡΟΣ) 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ   
Τεμ. 1 

2 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Τεμ. 2 

 

9. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ (ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ) 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 2 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

3 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Τεμ. 2 

4 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 

ΠΥΡΓΟ, ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ, ΣΚΑΛΑ 

ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ  

Τεμ. 1 

5 ΜΥΛΟΣ Τεμ. 1 

 

10. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ (ΚΑΡΑΟΛΗ) ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ Τεμ. 1 

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

 



11. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ ΟΔΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ (ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α) 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

3 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Τεμ. 2 

 

12. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΙΑ) 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 2 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ  
Τεμ. 1 

 

13. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΤΣΑΚΑΛΩΦ ( Ν. ΛΕΣΒΟΣ) 

A/A 
Περιγραφή είδους (προμήθεια-

τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

1 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Τεμ. 2 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

3 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

4 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ  
Τεμ. 1 

5 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 1 

 

 

         ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Β) ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ) 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 

Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 
Δαπέδου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 
Πτώσης 
έως και 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ (3D) 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΜΕ ΜΟΡΦΗ 

ΖΕΒΡΑΣ, ΚΥΡΤΗ 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ 
ΔΙΧΤΥ 

1 33,50 33,50 1,60 



ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

2 

ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ 

ΜΟΡΦΕΣ 

ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ & 
ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΥ 

2 15 30 0,80 

3 

ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙΑ 

1 26,54 26,54 1,60 

4 

ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙΑ 

1 26,54 26,54 1,60 

5 

ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ 
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΗΣ 

ΤΙΓΡΗΣ 

1 7,80 7,80 0,60 

6 

ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΟΥ 

ΤΑΥΡΟΥ 

1 7,80 7,80 0,60 

7 

ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΟΡΓΑΝΟ 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

1 32,50 32,50 2,20 

8 

ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ, ΔΙΧΤΥ 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

1 74 74 1,30 

9 

ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

2 21 42 1,30 

 

 

2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΕΛΙΚΑ & ΑΙΑΝΤΟΣ 



A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 

Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 
Δαπέδου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 
Πτώσης 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ  

2 

10 20 0,80 

2 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 
21 21 1,30 

3 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

ΠΡΟΒΑΤΟ 

2 

12,75 25,50 0,60 

4 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΡΙΑ 

ΠΑΤΑΡΙΑ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΙ 

ΣΤΥΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ  

1 

38,20 38,20 1,30 

5 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

 

3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ & ΡΟΓΚΑΚΟΥ 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 

Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 
Δαπέδου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 
Πτώσης 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΜΕ ΣΚΑΛΑ 

ΑΝΟΔΟΥ, ΠΥΡΓΟΥΣ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ 

ΤΟΥΝΕΛ  

1 

37,20 37,20 1,30 

2 

ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

ΠΡΟΒΑΤΟ 

1 

12,75 12,75 0,60 

3 

ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 

2 

10 20 0,80 

4 

ΔΑΠΕΔΟ ΦΙΔΑΚΙ ΜΕ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ 

1 

17,50 17,50 1.20 



ΤΡΟΧΟ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

5 
ΔΑΠΕΔΟ ΚΟΥΝΙΑΣ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 
2 

21 42 1,30 

 

4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΑΣΣΥΛΙΟ ΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 

Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 
Δαπέδου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 
Πτώσης 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

2 

10 20 0,80 

2 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΑΤΟ 

1 
12,75 12,75 0,60 

3 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

4 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

5 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΜΥΛΟ 
1 

32 32 1,00 

6 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
1 

32 32 2,20 

 

5. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (Εργατικές) 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 
Δαπέδου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 
Πτώσης 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΔΥΟ 
ΠΑΤΑΡΙΑ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ, ΓΕΦΥΡΑ, 

ΠΑΓΚΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΥΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ 

ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ  

1 

43,13 43,13 1,30 

2 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ 

1 

12,90 12,90 0,60 

3 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 
1 

21 21 1,30 



ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

4 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

5 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 

2 

10 20 0,80 

6 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙ 
1 

24 24 --- 

 

 

6. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ & ΧΑΙΜΑΝΤΑ 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 
Δαπέδου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 
Πτώσης 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

2 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

3 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

2 

10 20 0,80 

4 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 
1 

7,50 7,50 0,60 

5 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 

ΣΚΕΠΗ 

1 

33,3 33,3 --- 

 

7. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ & ΥΜΗΤΤΟΥ 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 
Δαπέδου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 
Πτώσης 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

ΣΚΥΛΑΚΙ 

2 

13 26 0,60 

2 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 

10 10 0,80 

3 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, 

1 

34,35 34,35 1,30 



ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ  

4 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΜΕΙΚΤΗ ΚΟΥΝΙΑ 
1 

21 21 1,30 

 

8. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΖΕΚΑΚΟΥ & ΔΕΛΦΩΝ (ΣΩΡΟΣ) 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 
Δαπέδου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 

Πτώσης 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ   

1 

34,35 34,35 1,30 

2 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

ΣΚΥΛΑΚΙ 

2 

13 26 0,60 

3 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

4 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

5 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

2 

12 24 0,80 

6 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

1 
31,50 31,50 --- 

 

9. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ (ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ) 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 
Δαπέδου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 
Πτώσης 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

2 

21 42 1,30 

2 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

3 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 
2 

13 26 0,60 



ΣΚΥΛΑΚΙ 

4 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ 

ΜΕ ΠΥΡΓΟ, ΔΙΡΡΙΧΤΗ 

ΣΚΕΠΗ, ΣΚΑΛΑ 

ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ  

1 

35,28 35,28 1,60 

5 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΜΥΛΟ 

1 
32 32 1,00 

6 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 
12 12 0,80 

7 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ 

ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

1 

32,50 32,50 --- 

 

10. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ (ΚΑΡΑΟΛΗ) ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 

Δαπέδου 
Ασφαλείας 

(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 
Πτώσης 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

2 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ 
1 

21 21 1,30 

3 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 

10 10 0,80 

4 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
1 

30 30 1,60 

5 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙ 

1 
13 13 0,40 

 

11. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ ΟΔΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ (ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α) 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 
Δαπέδου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 
Πτώσης 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

2 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 



3 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

ΣΚΥΛΑΚΙ 

2 

13 26 0,60 

4 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 

10 10 0,80 

5 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

1 

32,50 32,50 --- 

 

12. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΙΑ) 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 

Δαπέδου 
Ασφαλείας 

(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 

Πτώσης 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΔΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

2 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

3 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 

2 

10 20 0,80 

4 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ  

1 

34,50 34,50 1,30 

5 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 
1 

7,50 7,50 0,60 

 

13. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΤΣΑΚΑΛΩΦ ( Ν. ΛΕΣΒΟΣ) 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα 
Οργάνου 

(Τεμ.) 

Έκταση 
Χώρου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Συνολική 
Έκταση 
Δαπέδου 
Ασφαλείας 
(m2) 

Κρίσιμο 
Ύψος 
Πτώσης 
(m) 

1 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

ΣΚΥΛΑΚΙ 

2 

7,50 15 0,60 

2 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

1 

21 21 1,30 

3 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 
1 

21 21 1,30 



ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

4 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ  

1 

34,50 34,50 1,30 

5 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 

10 10 0,80 

 

Η προμήθεια  θα γίνει με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η 

εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου για  τις  

δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω  προμήθεια  ταξινομείται  με  αριθμητικούς κωδικούς CPV : 

37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς, CPV:  44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 369.441,37€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα 
βαρύνει τον Κ.Α.64-7145002 του προϋπολογισμού του Δήμου. 
  
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

    ΤΜΗΜΑΤΟΣ    Δ/ΝΣΗΣ 

    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &    

    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Β. ΚΡΕΚΟΥΖΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ    ΗΛ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 29  / 2020 
 

     Αθήνα 14/08/2020 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 369.441,37€ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                     (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ &  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και 

τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) 

και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και 

συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). 

Οι εξοπλισμοί παιδικών χαρών α) προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών θα πρέπει να 

πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176  και 

β)  Προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις 

προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ 1177:2018, ΕΝ 71.03:2019 . 

Όλοι οι εξοπλισμοί θα πρέπει να φέρουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα 

πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση που τα 

πιστοποιητικά (EN) είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής τότε θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε εξοπλισμός θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από λεπτομερή περιγραφή, συνοδευόμενη 

από προσπέκτους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, τα 

απαραίτητα σχέδια (κατόψεις, όψεις, με ευδιάκριτα αναγραφόμενες τις ακριβείς διαστάσεις των 

οργάνων, τον χώρο ασφαλείας) καθώς και αναλυτικά εγχειρίδια συναρμολόγησης και εγκατάστασης. 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά (λεπτομερή περιγραφή)  κάθε είδους θα υπάρχει : α) Χώρα 

προέλευσης – κατασκευής, β) Κατασκευαστικός – Προμηθευτικός Οίκος γ) Τύπος ή μοντέλο 

προσφερόμενου.  

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής 

του εργοστασίου μας» 

Ο διαγωνιζόμενος των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να προσκομίσει :  

Για τα όργανα των παιδικών χαρών επί ποινή αποκλεισμού: 



1. Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνεται η α) Χώρα προέλευσης / κατασκευής, β) Κατασκευαστικός 

– Προμηθευτικός Οίκος γ) Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός 

«κατασκευής του εργοστασίου μας» 

Ο διαγωνιζόμενος εφόσον δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να 

προσκομίσει : α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά, ο κωδικός του 

προσφερόμενου είδους, η επωνυμία του κατασκευαστή και η χώρα προέλευσης. β) Βεβαίωση 

της κατασκευάστριας εταιρείας Εξοπλισμού παιδικής χαράς,  ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/1986 του αντιπροσώπου ή διανομέα της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη 

Δήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου ή διανομέα θα πρέπει να 

συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης ή 

διανομής στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του 

αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η 

προμήθεια (Δήμος Αμαρουσίου). Στην περίπτωση που οι βεβαιώσεις είναι σε γλώσσα πλην της 

ελληνικής τότε θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

2. Συμμόρφωση του συμμετέχοντος με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης (πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ISO 14001:2015 και ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία OHSAS 18001:2007, µε 

πεδίο εφαρμογής που να περιλαμβάνει αναλόγως, την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 

οργάνων παιδικών χαρών).  

3. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης του κατασκευαστή με το πρότυπο ΕΝ1176 από αναγνωρισμένο 

φορέα πιστοποίησης. 

4. Λεπτομερή περιγραφή, συνοδευόμενη από προσπέκτους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. 

5. Τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα, συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου εγκατάστασης εκάστου 

οργάνου, στο οποίο θα απεικονίζονται: κατόψεις/σχέδια, πλάγια όψη του οργάνου με τις βάσεις, 

ανάλυση των βάσεων και του τρόπου κατασκευής τους και οι αποστάσεις ασφαλείας. 

6. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου 

αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 

προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς 

την ταυτότητα του προσφερόμενου είδους 

7. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για 

τουλάχιστον τρία (3) έτη.   

8. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα για την παροχή εγγύησης διάρκειας είκοσι (20) ετών 

όσον αφορά τα μέρη από HPL και δέκα (10) ετών τη δομική αντοχή των στοιχείων από 

γαλβανισμένο χάλυβα και Fiberglass (GFRP), με εξαίρεση τις περιπτώσεις βανδαλισμού και μη 

ορθής συντήρησης των οργάνων. 

9. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν στην υπηρεσία επί ποινή αποκλεισμού 

αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών (ένα δείγμα ανά κατηγορία) για τα όργανα που περιέχουν 

HPL, αναλυτικά ως εξής: 

 Τμήμα ξύλινου υποστυλώματος από δοκό διατομής 95 x 95mm  

 Τμήμα έγχρωμου πάνελ HPL πάχους 12mm και 18mm 

 Τμήμα συρματόσχοινου Φ16mm επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου 

 

Για τα υπόλοιπα όργανα για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν στην υπηρεσία επί ποινή 

αποκλεισμού αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών αναλυτικά ως εξής: 



 Δείγμα επιφάνειας Fiberglass (GFRP) με βαφή και επιφανειακή επεξεργασία διαστάσεων 

τουλάχιστον 5 x 5cm. 

 Κάθισμα κούνιας από καουτσούκ  

 Δείγμα αλυσίδας μήκους τουλάχιστον 10 cm.  

 Δείγμα λαβής για τραμπάλα/ελατήριο 

 Τμήμα σχοινιού Φ16mm επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και ατσάλινο πυρήνα μήκους 

τουλάχιστον 20cm. 

 

Όλα τα δείγματα που έχουν προσκομιστεί, επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους, μετά το πέρας του 

διαγωνισμού. 

 

Τα δείγματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη και τα στοιχεία του 

διαγωνιζομένου να αναγράφονται ευκρινώς επ’ αυτής.  Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται βαρύνει 

τους συμμετέχοντες. Αντίγραφο δελτίου αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο καθώς 

και αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης αυτών πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί με την τεχνική 

προσφορά. Οι προσφέροντες των οποίων ο φάκελος των δικαιολογητικών, της τεχνικής προσφοράς και 

τα δείγματα εγκρίνονται από τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να περάσουν στην 

επόμενη φάση και να ανοίξουν οι οικονομικές τους προσφορές. 

Η κατάθεση των δειγμάτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς των ήτοι: ……………… και ώρα ………… με λεπτομερή 

περιγραφή του προϊόντος. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά (λεπτομερή περιγραφή των δειγμάτων)  

κάθε είδους θα υπάρχει : α) Χώρα προέλευσης – κατασκευής , β) Κατασκευαστικός – Προμηθευτικός 

Οίκος. 

10. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, για κάθε είδος που 

προτείνεται, φωτογραφίες στη γραμμή παραγωγής του ή φωτογραφίες του είδους 

κατασκευασμένου στο εργοστάσιο. 

Για τις επιφάνειες πτώσης, ελαστικά δάπεδα, επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνεται η α) Χώρα προέλευσης / κατασκευής, β) Κατασκευαστικός 

– Προμηθευτικός Οίκος γ) Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός 

«κατασκευής του εργοστασίου μας» 

Ο διαγωνιζόμενος εφόσον δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να 

προσκομίσει : α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά, ο κωδικός του 

προσφερόμενου είδους, η επωνυμία του κατασκευαστή και η χώρα προέλευσης. β) Βεβαίωση 

της κατασκευάστριας εταιρείας Δαπέδων ασφαλείας,  ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 

του αντιπροσώπου ή διανομέα της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. Σε 

κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου ή διανομέα θα πρέπει να συνοδεύεται 

από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης ή διανομής στο 

οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και 

η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια (Δήμος Αμαρουσίου). Στην 

περίπτωση που οι βεβαιώσεις είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής τότε θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

2. Συμμόρφωση του συμμετέχοντος με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης (πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής 



διαχείρισης ISO 14001:2015 και ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία OHSAS 18001:2007, µε 

πεδίο εφαρμογής που να περιλαμβάνει αναλόγως, την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 

δαπέδων ασφαλείας).  

3. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης του κατασκευαστή με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ 1177:2018, 

ΕΝ 71.03:2019 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

4. Λεπτομερή περιγραφή, συνοδευόμενη από προσπέκτους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. 

5. Τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα, συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου εγκατάστασης εκάστου 

οργάνου, στο οποίο θα απεικονίζονται: κατόψεις/σχέδια, πλάγια όψη του οργάνου με τις βάσεις, 

ανάλυση των βάσεων και του τρόπου κατασκευής τους και οι αποστάσεις ασφαλείας. 

6. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου 

αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 

προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς 

την ταυτότητα του προσφερόμενου είδους 

7. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για 

τουλάχιστον τρία (3) έτη.  

8. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα για την παροχή εγγύησης διάρκειας τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών για όλα τα προσφερόμενα δάπεδα ασφαλείας . 

9. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν στην υπηρεσία επί ποινή αποκλεισμού 

αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών (ένα δείγμα ανά κατηγορία) για τα δάπεδα ασφαλείας, 

αναλυτικά ως εξής: 

 Δείγματα υλικού για ύψος πτώσης 1,30μ., πάχους 40mm. Τα δείγματα θα είναι διαστάσεων 

20x20cm  (Υποπρομήθεια Β / Άρθρο 1ο). 

 Δείγματα υλικού για ύψος πτώσης 1,60μ., πάχους 50mm.. Τα δείγματα θα είναι διαστάσεων 

20x20cm  (Υποπρομήθεια Β / Άρθρο 2ο). 

 Δείγματα υλικού για ύψος πτώσης 2,20μ., πάχους 90mm.  Τα δείγματα θα είναι διαστάσεων 

20x20cm  (Υποπρομήθεια Β / Άρθρο 3ο). 

 Ένα ολόκληρο πλακίδιο δείγμα με αρίθμηση – φιδάκι. (Υποπρομήθεια Β / Άρθρο 4ο). 

 

Όλα τα δείγματα που έχουν προσκομιστεί, επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους, μετά το πέρας του 

διαγωνισμού. 

 

Τα δείγματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη και τα στοιχεία του 

διαγωνιζομένου να αναγράφονται ευκρινώς επ’ αυτής.  Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται βαρύνει 

τους συμμετέχοντες. Αντίγραφο δελτίου αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο καθώς 

και αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης αυτών πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί με την τεχνική 

προσφορά. Οι προσφέροντες των οποίων ο φάκελος των δικαιολογητικών, της τεχνικής προσφοράς και 

τα δείγματα εγκρίνονται από τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να περάσουν στην 

επόμενη φάση και να ανοίξουν οι οικονομικές τους προσφορές. 

Η κατάθεση των δειγμάτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς των ήτοι: ……………… και ώρα ………… με λεπτομερή 

περιγραφή του προϊόντος. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά (λεπτομερή περιγραφή των δειγμάτων)  

κάθε είδους θα υπάρχει : α) Χώρα προέλευσης – κατασκευής , β) Κατασκευαστικός – Προμηθευτικός 

Οίκος. 



11. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, για κάθε είδος που 

προτείνεται, φωτογραφίες στη γραμμή παραγωγής του ή φωτογραφίες του είδους 

κατασκευασμένου στο εργοστάσιο. 

Επίσης πρέπει να προσκομιστούν:  

 

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προμηθευτής δεσμεύεται να τηρήσει για όλα τα όργανα παιδικών χαρών τις 

απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ. 3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του 

ΥΠΕΣ.  

β) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται  πλήρως με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.  

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προμηθευόμενα είδη μετά την τοποθέτηση τους θα παραδοθούν με 

πιστοποιητικό καταλληλόλητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 & ΕΝ 1177, από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, τα οποία (πιστοποιητικά) θα εκδοθούν με 

δαπάνες του. 

 

Όλες οι παραπάνω πιστοποιήσεις θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν1. 

                                                           
1 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 



 

 

 

 

 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  29  / 2020 
Αθήνα, 14/08/2020 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 369.441,37€ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                     (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Άρθρο 1: ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ (3D) ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΖΕΒΡΑΣ, ΚΥΡΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 
(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
(mm) 

Μήκος 4500 Μήκος 7900 

Πλάτος 1600 Πλάτος 9000 

Ύψος 2300 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1600 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 3 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 6-12 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μορφή της ζέβρας είναι κατασκευασμένη σε καλούπι, ως γλυπτό χώρου με τη χρήση υψηλής 

ποιότητας ενισχυμένου fiberglass πάχους 10mm ενισχυμένο με πολυεστερικές ρητίνες. Βαφή με υψηλής 

ποιότητας οικολογικά βερνίκια δυο συστατικών. Επιπλέον δυο στρώσεις με υψηλής ποιότητας διάφανο 

βερνίκι. Ειδική τελική επίστρωση με anti-graffiti προστασία. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Η εσωτερική δομή είναι κατασκευασμένη από δομικό χάλυβα υψηλής αντοχής γαλβανισμένο (3mm 

πάχους). 

 

 

 



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ  

Η τσουλήθρα είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής GFRP ( Glass fiber reinforced polyester)      

ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

Το δίχτυ στερεώνεται σε μεταλλικές βάσεις από χάλυβα κυκλικής διατομής (40mm) με πολυεστερική 

βαφή και συγκολλημένες πλάκες στα άκρα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής με έτοιμες θέσεις 

για αγκύρωση στο μπετό βάσης. Το δίχτυ είναι πλεγμένο από σχοινί με 16mm πάχος πολυεστερικές ίνες 

υψηλής αντοχής με χαλύβδινο πυρήνα. 

ΚΥΡΤΗ ΣΚΑΛΑ  

Η κυρτή σκάλα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα κυκλικής διατομής (40mm) και τα σκαλοπάτια από 

χάλυβα κυκλικής διατομής (30mm) με πολυεστερική βαφή και στερεώνετε στο μπετό βάσης. 

ΠΑΤΑΡΙΑ 

Στα πατάρια οι ζώνες βάδισης έχουν αντιολισθητική επίστρωση ασφαλείας από υψηλής αντοχής 

ελαστικό (EPDM) συνεχούς χύτευσης. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ  

Η χαλύβδινη εσωτερική δομή διαθέτει  έτοιμες θέσεις για αγκύρωση στο μπετό βάσης. 

Η υψηλή αντοχή της δομικής κατασκευής σε συνδυασμό με την αντοχή του ενισχυμένου κελύφους 

εγγυάται την αντοχή και μακροβιότητα της κατασκευής για πάνω από 12 έτη. 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

Άρθρο 2: ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ & ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 
(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
(mm) 

Μήκος 3500 Μήκος 6000 

Πλάτος 420 Πλάτος 3000 

Ύψος 855 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 800 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 2 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 3-6 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μορφές λιονταριού και ιπποποτάμου θα είναι κατασκευασμένη σε καλούπι, ως γλυπτό χώρου με τη 

χρήση υψηλής ποιότητας υλικού fiberglass πάχους 10mm ενισχυμένου με πολυεστερικές ρητίνες. Οι 

βαφές θα είναι υψηλής ποιότητας οικολογικές με βερνίκια δυο συστατικών. Επιπλέον θα υπάρχουν δυο 

στρώσεις με υψηλής ποιότητας διάφανο βερνίκι. Θα υπάρχει ειδική τελική επίστρωση με anti-graffiti 

προστασία. 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Η εσωτερική δομή είναι κατασκευασμένη από δομικό γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής. 



 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΙΣΜΑ 

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας fiberglass πάχους 10mm ενισχυμένο με πολυεστερικές ρητίνες. 

Βαφή με υψηλής ποιότητας οικολογικά βερνίκια δύο συστατικών. Επιπλέον δύο στρώσεις με υψηλής 

ποιότητας διάφανο βερνίκι. Ειδική τελική επίστρωση με anti-graffiti προστασία. 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

Το ελατήριο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα S/norm UNE1176 με πολυεστερική βαφή. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Πλάκα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής με έτοιμες θέσεις για αγκύρωση στο μπετό βάσης. 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 3: ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙΑ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 3620 Μήκος 7000 

Πλάτος 1635 Πλάτος 3800 

Ύψος 2516 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1600 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 2 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ:6-12 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δοκοί υποστύλωσης από ξύλο πεύκης με επεξεργασία κατηγορίας IV, γαλβανισμένες χαλύβδινες βάσεις 

πάκτωσης, οριζόντιος άξονας από γαλβανισμένο χάλυβα.  

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ 

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ελαστικό με ενισχύσεις αλουμινίου αλυσίδες ασφαλείας από 

γαλβανισμένο χάλυβα. 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άρθρο 4: ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙΑ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 3620 Μήκος 7000 

Πλάτος 1635 Πλάτος 3800 

Ύψος 2516 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1600 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 2 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ:3-12 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δοκοί υποστύλωσης από ξύλο πεύκης με επεξεργασία κατηγορίας IV, γαλβανισμένες χαλύβδινες βάσεις 

πάκτωσης, οριζόντιος άξονας από γαλβανισμένο χάλυβα.  

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ 

Κάθισμα με ψηλή πλάτη και ενσωματωμένη ολόσωμη μπάρα ασφαλείας, κατασκευασμένο από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Στη βάση διαθέτει οπή για την αποφυγή συσσώρευσης ομβρίων. 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 5: ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΗΣ ΤΙΓΡΗΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 740 Μήκος 3500 

Πλάτος 420 Πλάτος 2500 

Ύψος 790 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 600 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ : 1 παιδί 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ : 3-6 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ : ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μορφή της μικρής τίγρης θα είναι κατασκευασμένη σε καλούπι, ως γλυπτό χώρου με τη χρήση υψηλής 

ποιότητας υλικού fiberglass πάχους 10mm ενισχυμένου με πολυεστερικές ρητίνες. Οι βαφές θα είναι 

υψηλής ποιότητας οικολογικές με βερνίκια δυο συστατικών. Επιπλέον θα υπάρχουν δυο στρώσεις με 

υψηλής ποιότητας διάφανο βερνίκι. Θα υπάρχει ειδική τελική επίστρωση με anti-graffiti προστασία. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Η εσωτερική δομή είναι κατασκευασμένη από δομικό γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής.  

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 



ΚΑΘΙΣΜΑ 

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας fiberglass πάχους 10mm ενισχυμένο με πολυεστερικές ρητίνες. 

Βαφή με υψηλής ποιότητας οικολογικά βερνίκια δύο συστατικών. Επιπλέον δύο στρώσεις με υψηλής 

ποιότητας διάφανο βερνίκι. Ειδική τελική επίστρωση με anti-graffiti προστασία. 

 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ  

Το ελατήριο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα S/norm UNE1176 με πολυεστερική βαφή. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ  

Πλάκα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής με έτοιμες θέσεις για αγκύρωση στο μπετό 

βάσης. 

 
Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 6: ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 840 Μήκος 3500 

Πλάτος 480 Πλάτος 2500 

Ύψος 785 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 600 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ : 1 παιδί 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ : 3-6 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ : ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μορφή του μικρού ταύρου θα είναι κατασκευασμένη σε καλούπι, ως γλυπτό χώρου με τη χρήση 

υψηλής ποιότητας υλικού fiberglass πάχους 10mm ενισχυμένου με πολυεστερικές ρητίνες. Οι βαφές θα 

είναι υψηλής ποιότητας οικολογικές με βερνίκια δυο συστατικών. Επιπλέον θα υπάρχουν δυο στρώσεις 

με υψηλής ποιότητας διάφανο βερνίκι. Θα υπάρχει ειδική τελική επίστρωση με anti-graffiti προστασία. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Η εσωτερική δομή είναι κατασκευασμένη από δομικό γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής.  

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ 

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας fiberglass πάχους 10mm ενισχυμένο με πολυεστερικές ρητίνες. 

Βαφή με υψηλής ποιότητας οικολογικά βερνίκια δύο συστατικών. Επιπλέον δύο στρώσεις με υψηλής 

ποιότητας διάφανο βερνίκι. Ειδική τελική επίστρωση με anti-graffiti προστασία. 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ  

Το ελατήριο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα S/norm UNE1176 με πολυεστερική βαφή.  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Πλάκα από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής με έτοιμες θέσεις για αγκύρωση στο μπετό 

βάσης.  



 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 7: ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 2720 Μήκος 6400 

Πλάτος 1000 Πλάτος 5000 

Ύψος 2200 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2200 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 2 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: >3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται από τέσσερα υποστυλώματα 95x95x2100 mm και δύο οριζόντια υποστυλώματα 95x95x2400 

mm. Οι μεταλλικές αυτές διατάξεις φέρουν επτά σωλήνες στην οριζόντια διάταξη τους και τρείς στις 

κάθετες. Τα τέσσερα κάθετα υποστυλώματα φέρουν επιπλέον από μία μεταλλική χειρολαβή 

κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26,9mm. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Εσωτερικά των υποστυλωμάτων υπάρχει διαμήκη εσοχή βάθους 5mm στην οποία προσαρμόζεται 

μεταλλικό πλαίσιο κατασκευασμένο από μεταλλικό έλασμα διατομής 40x4mm και συγκολλημένες 

σιδηροσωλήνες διατομής Φ26,9mm και πάχους 3mm. 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

 

Άρθρο 8: ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ, ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 
(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
(mm) 

Μήκος 6560 Μήκος 9560 

Πλάτος 4240 Πλάτος 7740 

Ύψος 3130 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1300 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 8 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: >3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται από ευθεία ράμπα ανόδου, ασκεπή πύργο, δύο τσουλήθρες, δύο σκεπασμένους πύργους, 

μεταλλικό μπαλκονάκι, καμπύλη κλίμακα ανόδου, γέφυρα ίσια με HPL και δίχτυ αναρρίχησης. Όλα τα 



μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής καθώς και τα επιμέρους υλικά σύνδεσης κατασκευάζονται 

αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 και στην επιφάνεια τους φέρουν επεξεργασία 

«σατιναρίσματος». Ο ασκεπής πύργος φέρει δεξιά τσουλήθρα 2000 mm και ευθεία ράμπα ανόδου και 

αποτελεί τον χώρο δραστηριότητας των νηπίων. Για το υπόλοιπο συγκρότημα το δίχτυ ανάβασης οδηγεί 

στον πρώτο πύργο με σκεπή. Στην δεξιά του πλευρά τοποθετείτε τσουλήθρα ενώ ευθεία υπάρχει γέφυρα 

η οποία οδηγεί στον δεύτερο σκεπασμένο πύργο. Ο συγκεκριμένος πύργος διαθέτει στην μία πλευρά του 

μεταλλικό μπαλκόνι, στην δεύτερη καμπύλη κλίμακα ανόδου ενώ στην Τρίτη πλευρά του που γειτνιάζει 

με τον ασκεπή πύργο τοποθετείται φράγμα. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΤΑΡΙΑ 

Διαφέρουν στο ύψος στο οποίο προσαρμόζονται (950mm και 1250mm). Φέρουν τέσσερα δοκάρια 

στήριξης του πατώματος και το πάτωμα. Το πάτωμα κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 14mm 

με αντιολισθητική επίστρωση. Τοποθετούνται ανάμεσα στους μεταλλικούς ορθοστάτες της κατασκευής 

οι οποίοι με την σειρά τους κατασκευάζονται από σωλήνα διατομής Φ80mm και πάχους 3mm. 

 

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ 

Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται 

στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την 

επιφάνεια του παταριού. 

 

ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΙΑ 

Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται 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 συγκολλείται χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm για την στερέωση τους στις κολώνες των 

πύργων. Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές διαμέτρου 8,5mm για την στερέωση των ξύλων του 

πατώματος. Το κυρίως πάτωμα αποτελείται 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.  

 

ΕΥΘΕΙΑ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ  

Αποτελείται από δύο τραβέρσες διατομής 100x50mm πάνω στις οποίες τοποθετείται το πάτωμα της 

ράμπας κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 14mm, το οποίο φέρει πλαστικά ειδικά τεμάχια τα 

οποία χρησιμοποιούνται για την στήριξη των ποδιών και των χεριών του χρήστη. Το άνω μέρος της 

καταλήγει στον πύργο και στο ύψος του  παταριού που προσαρμόζεται. Η ράμπα ανόδου φέρει δύο 

κουπαστές για την ορθή στήριξη του χρήστη αποτελούμενες από δύο σωλήνες διατομής Φ40mm. 

 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ 

Η καμπύλη ράμπα ανόδου αποτελείται από δύο κουρμπαρισμένα μεταλλικά στοιχεία διατομής Φ42,4mm 

στα οποία συγκολλούνται οριζόντια πατήματα από σιδηροσωλήνα διατομής Φ33,7mm τα οποία και 

εξυπηρετούν στην ανάβαση και την κατάβαση του χρήστη. 

 

ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΒΑΣΗΣ  



Αποτελείται από διχτυωτή κεκλιμένη άνοδο που προσαρμόζεται στον πύργο υπό κλίση, μεταξύ εδάφους 

και του επιπέδου του παταριού. Το δίχτυ αποτελείται από πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με 

ίνες πολυπροπυλενίου, με μάτι διχτιού 250 x 250 mm. 

 

 

 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ 

Είναι ημικυκλικό και αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και δάπεδο κατασκευασμένο από HPL τύπου 

MEG.. Το δάπεδο κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 14mm 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 σωλήνες Φ40 και κάθετα στοιχεία από σωλήνα 

Φ26.9mm. 

 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

Α)Η σκάφη έχει μήκος 2000mm, 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. 

Β) Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, 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. 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 9: ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 2830 Μήκος 3000 

Πλάτος 1440 Πλάτος 7000 

Ύψος 2440 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1300 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 2 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: >3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία και 

δύο καθίσματα παιδιών. 

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

Κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm. Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από 

δοκούς διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 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. 

 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κατασκευάζονται από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται 

πλήρως από καουτσούκ. 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. 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

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. 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 10: ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 2420 Μήκος 4420 

Πλάτος 230 Πλάτος 2230 

Ύψος 720 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 800 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 2 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: >3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση.  Ο κύριος άξονας 

κατασκευάζεται από δοκό διατομής 95 x 95mm και μήκους 2400mm. Στα άκρα του, στο κάτω μέρος, 

φέρει κομμάτια ελαστικού, που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το 

έδαφος. 

 



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΒΑΣΗ 

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 αλουμινούχο μπρούντζο. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 

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 πολυαμίδιο. 

 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 11: ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 820 Μήκος 3820 

Πλάτος 340 Πλάτος 3340 

Ύψος 830 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 600 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 1 παιδί 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: >3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα HPL πάχους 12mm, σε σχήμα προβατάκι. Τα δύο φύλλα έχουν 

κάθετη απόσταση μεταξύ τους 370 mm. Συνδέονται μεταξύ τους με δύο σωλήνες Φ30mm, που 

λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας. 

 

ΒΑΣΗ 

Αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους 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 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ 

Ανάμεσα στα δύο κομμάτια του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα διαστάσεων 370x300mm κατασκευασμένο 

από HPL τύπου MEG πάχους 13mm με αντιολισθητική επιφάνεια. Το κάθισμα στηρίζεται πάνω σε λάμα 



πάχους 3 mm και διατομής 365 x 280 mm. Η λάμα με το κάθισμα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο 

ελατήριο της βάσης, μέσω του άνω καπακιού σύσφιξης. 

 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 12: ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΤΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ  

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 3710 Μήκος 7210 

Πλάτος 2280 Πλάτος 5280 

Ύψος 3500 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1300 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 4 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: >3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται από τρία πατάρια, δύο ασκεπή και ένα με και ένα με δίρριχτο σκέπαστρο,  μία τσουλήθρα, 

ένα ημικυκλικό μπαλκόνι ένα στύλο πυροσβέστη με πατήματα από ειδικό πλαστικό υψηλής αντοχής και 

μια κλίμακα ανόδου για πατάρι 95cm. Έχει επίσης φράγματα προστασίας πτώσεων στις ακάλυπτες 

πλευρές. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ 

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 95x40mm κατασκευάζονται από 

τροπική ξυλεία. Για την συναρμογή τους με τα πλαϊνά πέραν της εισχώρησης τους στον φορέα 

χρησιμοποιούνται και βίδες Μ7x60mm. 

 

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ 

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 συγκολλάται 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. 

 

ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΠΑΝΕΛΟ «ΣΥΝΝΕΦΟ» ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ  

Έχει γενικές διαστάσεις 1042x1243mm και κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm. Το 

πανέλο συγκρατείται από τέσσερις σωλήνες διατομής Φ26,9mm και πάχους 2mm. Οι σωλήνες έχουν 

καμπυλωτό σχήμα και διαφορετικό μήκος ώστε να προσδίδεται η κλίση στο σκέπαστρο. Για την στήριξη 

των σωλήνων στους ορθοστάτες ανοίγονται οπές στις απολήξεις των ορθοστατών και «εισχωρούν» οι 

χαλυβδοσωλήνες. Για την συγκράτηση των σωληνών χρησιμοποιούνται αυτοδιάτρητες βίδες Μ7. 

 



ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ 

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 υψηλής αντοχής που βοηθούν τον 

χρήστη να αναρριχηθεί. 

 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

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. 

 

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

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. 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 13: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΝΕΛ  

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 3070 Μήκος 6000 

Πλάτος 2850 Πλάτος 6200 

Ύψος 3000 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1300 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 5 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: >3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται από σκάλα ανόδου, πύργο χωρίς σκεπή, τούνελ, πύργο με δίριχτη σκεπή και τσουλήθρα. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ 

Τα πλαϊνά  αποτελούνται από ξύλα 1200 x 145 x 45 mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους 

συνδέσμους οξιάς Φ10 x 70 mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 710 x 145 x 45 mm και 

δύο κάθετες δοκοί 900 x 70 x 45 mm που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται από 

τρία  ξύλα 1050 x 70 x 45 mm εκατέρωθεν. 

 

ΠΑΤΑΡΙΑ 

O πύργος χωρίς σκεπή αποτελείται από πατάρι διαστάσεων 1000x900mm, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 

95mm, ύψους 2100mm, και δύο φράγματα.  



O πύργος με σκεπή, αποτελείται από πατάρι διαστάσεων 1000x1000mm, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 

95mm, ύψους 2400mm, δύο φράγματα και σκεπή. Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διατομής 120 

x 60mm πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 120 x 45mm. 

Το μικρότερο πατάρι (900x1000mm) αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58mm πάνω 

στις οποίες στηρίζονται σανίδες 900 x 95 x 45mm, ενώ το μεγαλύτερο (1000x1000mm) αποτελείται από 

δύο τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 1000x120x58 mm πάνω στις οποίες βιδώνονται  σανίδες 1000x95x45 

mm. 

Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, 

πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. 

 

ΤΟΥΝΕΛ 

Το τούνελ αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα Φ630mm, μήκους 1000mm στερεωμένο σε πλαϊνά από 

HPL, πάχους 12mm. Η κατασκευή συνδέεται ανάμεσα στους δύο πύργους. 

 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Η σκάφη έχει μήκος 2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από πολυεστέρα (PE) πάχους 

4,5mm.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. 

 

ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ 

H δίρριχτη σκεπή, αποτελείται από δύο φύλλα HPL πάχους 12mm και διαστάσεων 1280x830mm, που 

σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο. Στο κάτω μέρος των φύλων βρίσκονται τέσσερα ξύλα διαστάσεων 

700x55x45mm 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 

συνδέονται με τα ξύλα και τα υποστυλώματα. 

 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 14: ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 2830 Μήκος 3000 

Πλάτος 1440 Πλάτος 7000 

Ύψος 2440 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1300 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 2 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: >3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία και 

δύο καθίσματα νηπίων. 



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

Κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από 

δοκούς διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 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. 

 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κατασκευάζονται από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει 

περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη για την αποφυγή πτώσεων. 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. 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

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. 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 15: ΜΥΛΟΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Διάμετρος 1600 Διάμετρος ορίων 5600 

Ύψος 760 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1000 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 8 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: > 3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο βασικός σκελετός 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 κοιλοδοκό 40 x 20mm, οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους στο κέντρο του 

κύκλου σε εξάγωνη ροδέλα Φ350mm. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 

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). Στη κορυφή του 

σωλήνα, εφαρμόζεται τιμόνι μύλου, με το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή. 



 

ΚΑΘΙΣΜΑ 

Παράλληλα με το βασικό σκελετό και σε ύψος 540mm αντίστοιχα, υπάρχει περιμετρικός κυκλικός 

σωλήνας ασφαλείας. Σε ύψος 470mm, διαμορφώνονται ακτινικές βάσεις πάνω στις οποίες εφαρμόζεται 

κυκλικό κάθισμα από HPL τύπου MEG πάχους 12mm. 

 

ΔΑΠΕΔΟ 

Το δάπεδο της διάταξης κατασκευάζεται από δύο τεμάχια HPL τύπου MEG πάχους 13mm με 

αντιολισθητική επιφάνεια. Στην κάτω επιφάνεια του μύλου εφαρμόζεται «ποδιά» από πλακάζ θαλάσσης 

ώστε να δημιουργείται «ομαλή» επιφάνεια προς τον άξονα για τουλάχιστον 350mm από την εξωτερική 

διάμετρο. 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

Άρθρο 16: ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΤΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΜΠΑΛΚΟΝΙ, ΓΕΦΥΡΑ, ΠΑΓΚΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ  

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 3300 Μήκος 6210 

Πλάτος 3370 Πλάτος 6870 

Ύψος 3100 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1300 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 4 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: >3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα δύο πατάρια της κατασκευής είναι τοποθετημένα στην ίδια ευθεία συνδεδεμένα με μία γέφυρα. Το 

πρώτο πατάρι βρίσκεται στο επίπεδο των 950mm ενώ το δεύτερο στα 1250mm. Η πρόσβαση 

πραγματοποιείται στο χαμηλό πατάρι (950mm) διαμέσω κλίμακας ανόδου ή στύλου πυροσβέστη με 

μπάλες-πατήματα. Η μετάβαση στο δεύτερο πατάρι (1250mm) επιτυγχάνεται διαμέσω γέφυρας με 

τοξωτά πλαϊνά και τοξοτό δάπεδο. Το δεύτερο πατάρι φέρει τσουλήθρα. Στα πατάρια υπάρχουν 

αρμονικά τοποθετημένα τα επιμέρους πανέλα δραστηριοτήτων. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ  

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 95x40mm, καμπυλοειδούς διατομής 

κατασκευάζονται από τροπική ξυλεία. Για την συναρμογή τους με τα πλαϊνά πέραν της εισχώρησης τους 

στον φορέα χρησιμοποιούνται και βίδες Μ6x60mm. 

 

ΠΑΤΑΡΙ 

Αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 493 x 120 x 45 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. 

 

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ 

Το κυρίως σώμα κατασκευάζεται από κυλινδραρισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2,5mm και φέρει 

κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές κατά το μήκος του προσδίδοντας του αισθητική καυθώς 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. 

 

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ 

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. 

 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΟΞΟΕΙΔΗΣ 

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. 

 

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 τρεις μπάλες κατασκευασμένες από ειδικό πλαστικό υψηλής αντοχής που 

βοηθούν τον χρήστη να αναρριχηθεί. 

 

ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ 

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. 

 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

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. 

 



Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

 

Άρθρο 17: ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 850 Μήκος 3850 

Πλάτος 350 Πλάτος 3350 

Ύψος 840 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 600 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 1 παιδί 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: >3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα HPL πάχους 12mm, σε σχήμα αεροπλάνου. Τα δύο φύλλα έχουν 

κάθετη απόσταση μεταξύ τους 320 mm. Συνδέονται μεταξύ τους με δύο σωλήνες Φ26,9 mm, που 

λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας. 

 

ΒΑΣΗ 

Αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους 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. 

 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ 

Ανάμεσα στα δύο κομμάτια του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα διαστάσεων 370x300x12 mm 

κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG. Το κάθισμα στηρίζεται πάνω σε λάμα πάχους 3 mm και διατομής 

365 x 280 mm. Η λάμα με το κάθισμα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, μέσω του 

άνω καπακιού σύσφιξης. 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 18: ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 875 Μήκος 3875 

Πλάτος 300 Πλάτος 3300 

Ύψος 815 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 600 



 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 1 παιδί 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: > 3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα HPL πάχους 18mm, σε μορφή σκύλου. . Σε κατάλληλες θέσεις 

τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου. 

 

ΒΑΣΗ 

Αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, 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.   

 

ΣΥΝΔΕΣΗ 

Για την σύνδεση του φορέα με την βάση χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα 

(στραντζαριστό) πάχους 4mm. Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. 

Στο εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείται ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες κατασκευασμένοι από 

υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο πάχους 19mm. Στις τέσσερις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του 

ελάσματος στερεώνεται το κάθισμα του οργάνου. 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ 

Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από HPL τύπου MEG πάχους 

12mm, διαστάσεων 325 x 300mm. Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων 

κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του 

καθίσματος. 

 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 19: ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ  

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 4080 Μήκος 7580 

Πλάτος 1600 Πλάτος 4500 

Ύψος 3300 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1300 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 3 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: >3 ετών 



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται από πύργο με δίρριχτη  σκεπή, κλίμακα ανόδου, μεταλλικό μπαλκονάκι και τσουλήθρα. Το 

άνω μέρος της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος. O πύργος με σκεπή, αποτελείται 

από πατάρι, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95 mm, ύψους 2700 mm, δύο φράγματα και σκεπή. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ 

Τα πλαϊνά  αποτελούνται από ξύλα 1200 x 145 x 45 mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους 

συνδέσμους οξιάς Φ10 x 70 mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης, τέσσερα σκαλοπάτια 710 x 145 x 45 mm και 

δύο κάθετες δοκοί 900 x 70 x 45 mm που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται από 

τρία  ξύλα 900 x 70 x 45 mm εκατέρωθεν. 

 

ΠΑΤΑΡΙ 

Αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58 mm πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 900 

x 95 x 45 mm. Το πατάρι στηρίζεται στα υποστυλώματα. 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 

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 

Κατασκευάζεται από δύο φύλλα HPL πάχους 12mm και διαστάσεων 1280x830mm, που σχηματίζουν 

μεταξύ τους γωνία 90ο. Τα δύο φύλλα συνδέονται κατά τον άξονα επαφής τους διαμέσω δύο πλαστικών 

συνδέσμων. Στο κάτω μέρος των φύλων και αντιδιαμετρικά τοποθετούνται είδικα διαμορφωμένες - 

διαιρούμενες μετώπες, κατασκευασμένες από HPL πάχους 12mm, οι οποίες και αποτελούν το 

συνδετήριο τμήμα των πάνελ με τους ορθοστάτες της κατασκευής. 

 

 

 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP 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 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 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την 

μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mmH μπάρα κρατήματος και τα 

πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 

 



ΜΠΑΛΚΟΝΙ 

Το μπαλκόνι είναι ημικυκλικό και αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και δάπεδο Το δάπεδο 

κατασκευάζεται από HPL 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 Φ32mm. 

 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 20: ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ, ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ  

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 

(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

(mm) 

Μήκος 4900 Μήκος 8400 

Πλάτος 1150 Πλάτος 4100 

Ύψος 3600 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1600 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 2 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: > 3 ετών 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται από πύργο με δίριχτη  σκεπή, κλίμακα ανόδου και τσουλήθρα. Στον πύργο με δίριχτη σκεπή, 

συνδέονται σε δύο απέναντι πλευρές του, κλίμακα ανόδου και τσουλήθρα. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ 

Αποτελείται από τα δύο πλαϊνά, εννέα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  κατασκευάζονται από 

ξύλα 2135 x 145 x 45 mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους συνδέσμους οξιάς Φ10 x 70 

mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης εννέα σκαλοπάτια 710 x 145 x 45 mm. Το σύστημα των κουπαστών 

αποτελείται από δύο ορθοστάτες και τρεις κουπαστές συγκράτησης εκατέρωθεν. Ο πρώτος ορθοστάτες 

είναι διατομής 95x95mm και μήκους 1220mm και αποτελεί και το στοιχείο πάκτωσης της κλίμακας. 

Φέρει οπές διαμέτρου Φ9mm για την συγκράτηση των κουπαστών. Ο δεύτερος ορθοστάτης είναι 

διατομής 45x120mm και μήκους 1010mm και φέρει επίσης οπές Φ9mm για την συγκράτηση των 

κουπαστών. Οι κουπαστές είναι διατομής 45x120mm και μήκους 2030mm. 

 

ΠΑΤΑΡΙ 

Αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58 mm πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 900 

x 95 x 45 mm. Το πατάρι στηρίζεται στα υποστυλώματα. 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. Βρίσκεται σε ύψος 1550mm από την επιφάνεια του εδάφους. 

 

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ 



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. 

 

 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

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 ανοξείδωτοι 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. 

 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

Άρθρο 21: ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου 
(mm) 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
(mm) 

Μήκος 2940 Μήκος 3000 

Πλάτος 1580 Πλάτος 7000 

Ύψος 2440 Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1300 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 2 παιδιών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: >3 ετών  

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων 

υπό γωνία και κάθισμα παιδιών και νηπίων. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

Κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από 

δοκούς διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 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. 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

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. 

Το κάθισμα παιδιών 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 κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και 

φέρει κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων. 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών 

βάσεων. 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. 

 

Η υπόβαση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. 

 

ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Β) ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 1: ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 1,30m 

Κατασκευάζεται από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, πάχους 37mm, αποτελείται από μίγμα 

ανακυκλωμένων κόκκων SBR και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους περίπου 3mm, αποτελείται 

από ενιαία ομοιογενή (χωρίς να διακρίνονται οι κόκκοι EPDM), ομαλή και λεία επιφάνεια παρθένου 

φύλλου EPDM με δυνατότητα επιλογής μεταξύ πληθώρας αποχρώσεων (βαμμένο στη μάζα), και εν 

συνεχεία η διαδικασία συγκόλλησης μεταξύ του SBR και της ενιαίας ομοιογενούς, ομαλής και λείας 

επιφάνειας EPDM, γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης και θερμοκρασία ώστε να γίνεται μασίφ.  Η 

συγκεκριμένη επεξεργασία προσφέρει στο προϊόν μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, δομικά και 

χρωματικά. Η μορφή τους είναι λεία με τις άνω ακμές να 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. Τα πλακίδια έχουν 

διαστάσεις 500 x 500mm. Μπορούν να προσφέρονται και αντίστοιχα ισοδύναμα πλακίδια, που να 

πληρούν τις προδιαγραφές για  ενιαία ομοιογενή (χωρίς να διακρίνονται οι κόκκοι EPDM), ομαλή και 

λεία επιφάνεια. 

To προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους πτώσης έως και 1,30m κατά το πρότυπο 

EN1177:2018 και έχει συνολικό πάχος 40mm. 

 

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους κατ’ ελάχιστο 

120mm (C16/20) οπλισμένου με χαλύβδινο πλέγμα Τ131 5mm, χυτού επί τόπου έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι 

κατάλληλα επεξεργασμένη έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι 

εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Το κόστος κατασκευής της 

βάσης περιλαμβάνεται στην τιμή.  Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, 

που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη  βάση σκυροδέματος με κόλλα 

πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας. 

 

Άρθρο 2: ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 1,60m 

Κατασκευάζεται από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, πάχους 47mm, αποτελείται από μίγμα 

ανακυκλωμένων κόκκων SBR και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους περίπου 3mm, αποτελείται 

από ενιαία ομοιογενή (χωρίς να διακρίνονται οι κόκκοι EPDM), ομαλή και λεία επιφάνεια παρθένου 



φύλλου EPDM με δυνατότητα επιλογής μεταξύ πληθώρας αποχρώσεων (βαμμένο στη μάζα), και εν 

συνεχεία η διαδικασία συγκόλλησης μεταξύ του SBR και της ενιαίας ομοιογενούς, ομαλής και λείας 

επιφάνειας EPDM, γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης και θερμοκρασία ώστε να γίνεται μασίφ.  Η 

συγκεκριμένη επεξεργασία προσφέρει στο προϊόν μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, τόσο δομικά 

όσο και χρωματικά. Η μορφή τους είναι λεία με τις άνω ακμές να 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. Τα πλακίδια έχουν 

διαστάσεις 500 x 500mm. Μπορούν να προσφέρονται και αντίστοιχα ισοδύναμα πλακίδια, που να 

πληρούν τις προδιαγραφές για  ενιαία ομοιογενή (χωρίς να διακρίνονται οι κόκκοι EPDM), ομαλή και 

λεία επιφάνεια. 

  

To προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους πτώσης έως και 1,60m κατά το πρότυπο 

EN1177:2018 και έχει συνολικό πάχος 50mm.  

 

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους κατ’ ελάχιστο 

120mm (C16/20) οπλισμένου με χαλύβδινο πλέγμα Τ131 5mm, χυτού επί τόπου έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι 

κατάλληλα επεξεργασμένη έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι 

εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Το κόστος κατασκευής της 

βάσης περιλαμβάνεται στην τιμή.  Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, 

που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη  βάση σκυροδέματος με κόλλα 

πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας. 

 

Άρθρο 3: ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2,20m 

Κατασκευάζεται από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, πάχους 87mm, αποτελείται από μίγμα 

ανακυκλωμένων κόκκων SBR και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους περίπου 3mm, αποτελείται 

από ενιαία ομοιογενή (χωρίς να διακρίνονται οι κόκκοι EPDM), ομαλή και λεία επιφάνεια παρθένου 

φύλλου EPDM με δυνατότητα επιλογής μεταξύ πληθώρας αποχρώσεων (βαμμένο στη μάζα), και εν 

συνεχεία η διαδικασία συγκόλλησης μεταξύ του SBR και της ενιαίας ομοιογενούς, ομαλής και λείας 

επιφάνειας EPDM, γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης και θερμότητα ώστε να γίνεται μασίφ.  Η 

συγκεκριμένη επεξεργασία προσφέρει στο προϊόν μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, δομικά και 

χρωματικά. Η μορφή τους είναι λεία με τις άνω ακμές να 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. Τα πλακίδια έχουν 

διαστάσεις 500 x 500mm.  Μπορούν να προσφέρονται και αντίστοιχα ισοδύναμα πλακίδια, που να 

πληρούν τις προδιαγραφές για  ενιαία ομοιογενή (χωρίς να διακρίνονται οι κόκκοι EPDM), ομαλή και 

λεία επιφάνεια. 

 

Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους πτώσης έως και 2,20m κατά το πρότυπο 

EN1177:2018 και έχει συνολικό πάχος 90mm.  

 

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους κατ’ ελάχιστο 

120mm (C16/20) οπλισμένου με χαλύβδινο πλέγμα Τ131 5mm, χυτού επί τόπου έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι 

κατάλληλα επεξεργασμένη έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι 

εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Το κόστος κατασκευής της 

βάσης περιλαμβάνεται στην τιμή.  Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, 



που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη  βάση σκυροδέματος με κόλλα 

πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας. 

 

 

Άρθρο 4: ΔΑΠΕΔΟ ΦΙΔΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 

Το δάπεδο φιδάκι αποτελείται από 70 αριθμημένες πλάκες που είναι κατασκευασμένες από δύο 

στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, πάχους 30mm, αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων SBR 

και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους περίπου 10mm, αποτελείται από κόκκους (Παρθένο 

Υλικό) EPDM, οι οποίοι έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία έγχυσης χρώματος, με δυνατότητα επιλογής 

μεταξύ πληθώρας αποχρώσεων και εν συνεχεία διαδικασία μεταξύ τους συγκόλλησης με κόλλα 

πολυουρεθάνης. Η συγκεκριμένη επεξεργασία προσφέρει στο προϊόν μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω 

τριβής, δομικά και χρωματικά. 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. Τα πλακίδια έχουν διαστάσεις 500 

x 500mm.   

Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους πτώσης 1,20m κατά το πρότυπο EN1177: 

2018 και έχει συνολικό πάχος 40mm. 

 

Το φιδάκι από ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος  πάχους κατ’ 

ελάχιστο 120mm (C16/20) οπλισμένου με χαλύβδινο πλέγμα Τ131 5mm, χυτού επί τόπου με κατάλληλη 

κλίση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος 

πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και άλλα ξένα σώματα-υλικά που θα 

εμποδίσουν την ασφαλή σύνδεση με την κόλλα. Το κόστος κατασκευής της βάσης περιλαμβάνεται στην 

τιμή. Επίσης θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη χωρίς προεξοχές, ρωγμές ή ανώμαλες 

επιφάνειες, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανείς στην 

επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Η εφαρμογή του επιδαπέδιου παιχνιδιού 

από ελαστικό δαπέδο ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους 

και πάνω στη βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με την ποσότητα που προτείνεται από 

κατασκευαστή της κόλλας. 

 

Το παιχνίδι ΦΙΔΑΚΙ παίζεται από δυο - τέσσερις παίκτες. Οι παίκτες γυρίζουν με τη σειρά τους ένα τροχό 

με αριθμούς από το 1-6 και προχωρούν τόσα τετράγωνα όσα και ο αριθμός στον τροχό. Ο τροχός 

αποτελείται από έναν μεταλλικό δοκό διαστάσεων 80 Χ 80 Χ 800 ύψος και έναν HPL τροχό με αριθμούς 

διαμέτρου 400mm. Ο δοκός είναι μεταλλικός ψυχρά γαλβανισμένος και πλαστικοποιημένος με 

πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής διαφόρων χρωμάτων σύμφωνα με την επιλογή της υπηρεσίας και με UV 

για προστασία του χρώματος από τον ήλιο.Ο Τροχός με αριθμούς είναι κατασκευασμένος από Laminate 

υψηλής πίεσης - (HPL - High Pressure Laminate), αποτελούμενο από χαρτοπολτό και ρητίνη, πολύ σκληρό 

υλικό με υψηλό επίπεδο αντοχής στις γρατσουνιές και στην τριβή.Το όργανο βιδώνεται σε τσιμέντο. 

            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Fiberglass (GFRP). To fiberglass είναι εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό και εξασφαλίζει την αντοχή 

και τη μακροζωία των κατασκευών που χρησιμοποιείται. Τα όργανα από GFRP (Glass fiber 

reinforced polyester) κατασκευάζονται με την τεχνική του καλουπιού από την οποία θα 

προκύπτουν οι ανάγλυφες κατασκευές σε διάφορες μορφές (3D) στο χώρο. Ο σκελετός 

εσωτερικά θα είναι κατασκευασμένος από δομικό χάλυβα υψηλής που προσδίδει μεγάλη αντοχή 

και σταθερότητα στην όλη κατασκευή.   



2. Η Ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις 

συνθήκες καταλληλότητας του  DIN  

3. Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από HPL ή πλακάζ θαλάσσης. Όλες οι 

εκτεθειμένες άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα. 

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

συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, 

συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια 

συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και 

αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL συνοδεύεται από γραπτή 

εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 

ετών για μηχανική αντοχή.  

4. Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό που 

αναγνωρίζεται παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και χημικές του 

ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπρόσωπο της 

οικογένειας των πολυολεφινών), το οποίο παράγεται μετά από πολυμερισμό του αιθυλενίου. 

Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από 

τις γεωλογικές συνθήκες.  

5. Συνδεσμολογία: Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά 

προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία 

του εξοπλισμού. 

6. Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού 

(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι 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 φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί 

σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες. 

7. Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω 

χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο 

(PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την 

προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 

8. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για 

εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα 

βερνίκια και τα χρώματα έχουν σαν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. 

Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία 

εμβαπτισμού. 

9. Στις προαναφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται το σύνολο των εξαρτημάτων που απαιτούνται 

για την ορθή τοποθέτηση των οργάνων, προκειμένου αυτά να είναι έτοιμα προς χρήση, καθώς 

και  πακέτο µε μικρά   ανταλλακτικά   μεγέθους όπως τάπες,   χερούλια, βίδες,   ξύλα κ.λ.π. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για κάθε όργανο 

σύμφωνα µε τα σχετικά πρότυπα (ΕΝ 1176 & ΕΝ 1177, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

10. Όλος ο εξοπλισμός των παιδικών χαρών  θα  φέρει  σε  εμφανές  σημείο  ενημερωτική 

σήμανση στην οποία θα αναγράφονται: 

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

εισαγωγέα ή του διανομέα. 

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

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



11. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, για κάθε είδους που 

προτείνεται, φωτογραφίες στη γραμμή παραγωγής του ή κατασκευασμένο στο εργοστάσιο. 

12. Ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία OHSAS 

18001:2007, µε πεδίο πιστοποίησης που να περιλαμβάνει αναλόγως την προμήθεια, 

εγκατάσταση και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών ή/και  δαπέδων ασφαλείας. 

13. Ο συμμετέχων θα παρέχει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει την πλήρη αποδοχή και 

συµµόρφωση µε  τις τεχνικές προδιαγραφές και του λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης. 

14. Τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα, συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου εγκατάστασης 

εκάστου οργάνου, στο οποίο θα απεικονίζονται: κατόψεις/σχέδια, πλάγια όψη του οργάνου με 

τις βάσεις, ανάλυση των βάσεων και του τρόπου κατασκευής τους και οι αποστάσεις ασφαλείας. 

Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει ενημέρωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων 

σύμφωνα με τη νέα κατάσταση. 

15. Η εγγύηση των κατασκευαστικών οίκων, όσον αφορά τα μέρη από HPL είκοσι (20) έτη, τη 

δομική αντοχή των οργάνων για όλα τα στοιχεία από γαλβανισμένο χάλυβα και Fiberglass ( 

GFRP), δέκα (10) έτη και των δαπέδων ασφαλείας πέντε (5) έτη.   

16. Εγγυημένη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων & ανταλλακτικών για τουλάχιστον 

3χρόνια. 

17. Στο κόστος των δαπέδων ασφαλείας, περιλαμβάνεται το κόστος κατασκευής της υπόβασης 

του κάθε οργάνου και αφορούν τον προμηθευτή των δαπέδων ασφαλείας. 

18. Στην περίπτωση που αναθέτουσα αρχή επιλέξει διαφορετικούς Αναδόχους για τις δυο 

προμήθειες, οι δυο ανάδοχοι θα πρέπει να συνεργάζονται ώστε τόσο τα όργανα όσο και τα 

δάπεδα ασφαλείας να χωροθετηθούν στις σωστές και προβλεπόμενες από τον σχεδιασμό 

θέσεις. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος για την Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών 

χαρών, πριν την έναρξη των εργασιών, θα παραδώσει στον Ανάδοχο για την προμήθεια και 

εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας, τοπογραφικά σχέδια για όλες τις παιδικές χαρές με την 

ακριβή χωροθέτηση όλων των οργάνων, καθώς και των προβλεπόμενων για τα δάπεδα 

ασφαλείας επιφανειών, καθώς και το ακριβές σημείο εγκατάστασης τους και θα επιβεβαιώνει 

την ορθότητα των θέσεων πριν την έναρξη των εργασιών.   

19. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, για κάθε είδος  που 

προτείνεται, φωτογραφίες στη γραμμή παραγωγής του ή φωτογραφίες του είδους 

κατασκευασμένο στο εργοστάσιο. 

 

Στις ενδεικτικές διαστάσεις των οργάνων παιδικών χαρών, των χώρων ασφαλείας των οργάνων 

και των δαπέδων ασφαλείας επιτρέπεται απόκλιση έως 3%. Ειδικότερα για τα δάπεδα 

ασφαλείας η ανωτέρω απόκλιση αφορά τόσο τις συνολικές διαστάσεις των πλακιδίων, όσο και 

των επιμέρους δύο συστατικών του (κάτω και άνω στρώση): 

 Υποπρομήθεια Β / Άρθρα 1ο, 2ο, 3ο (Η κάτω στρώση, πάχους 37mm ή 47mm ή 87mm 

αντίστοιχα, αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων SBR και πολυουρεθάνης. Η επάνω 

στρώση, πάχους περίπου 3mm, αποτελείται από ενιαία ομοιογενή (χωρίς να διακρίνονται οι 

κόκκοι EPDM), ομαλή και λεία επιφάνεια παρθένου φύλλου EPDM). 

Υποπρομήθεια Β / Άρθρο 4ο (φιδάκι)  (Η κάτω στρώση, πάχους 30mm, αποτελείται από μίγμα 

ανακυκλωμένων κόκκων SBR και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους περίπου 10mm, 

αποτελείται από κόκκους (Παρθένο Υλικό) EPDM, οι οποίοι έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία 

έγχυσης χρώματος).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Στην τιμή μονάδος κάθε εξοπλισμού θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου,  η πλήρης 

τοποθέτηση, και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης 

φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και μεταφοράς του. Η τοποθέτηση του εξοπλισμού και η 

συναρμολόγηση θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει με βάση τα τεχνικά 

φυλλάδια του εξοπλισμού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

    ΤΜΗΜΑΤΟΣ   Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

        & ΠΕΡΙΒΑΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

   

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Β. ΚΡΕΚΟΥΖΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ    ΗΛΜΗΧ. Ε.Μ.Π. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

 

 

  



 

 
 

                                                      ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  29 / 2020 
           Αθήνα 14/08/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 369.441,37€ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                     (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

A/A 
Περιγραφή είδους 

(προμήθεια-τοποθέτηση) 
Μ/Μ Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Τελικό Κόστος 

1 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ (3D) ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΜΟΡΦΗ 

ΖΕΒΡΑΣ, ΚΥΡΤΗ ΣΚΑΛΑ 

ΑΝΟΔΟΥ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ 

ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

Τεμ. 1 

17.850,00€ 17.850,00€ 

2 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ & 

ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τεμ. 2 

3.750,00€ 7.500,00€ 

3 
ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙΑ 
Τεμ. 1 

3.323,00€ 3.323,00€ 

4 
ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ 

ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙΑ  
Τεμ. 1 

5.660,00€ 5.660,00€ 

5 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΗΣ ΤΙΓΡΗΣ 
Τεμ. 1 

1.646,00€ 1.646,00€ 

6 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 
Τεμ. 1 

1.646,00€ 1.646,00€ 

7 ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Τεμ. 2 1.000,00€ 2.000,00€ 

8 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ Τεμ. 1 17.850,00€ 17.850,00€ 



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ, 

ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

9 
ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 
Τεμ. 12 

920,00€ 11.040,00€ 

10 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ Τεμ. 15 575,00€ 8.625,00€ 

11 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙ Τεμ. 4 690,00€ 2.760,00€ 

12 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΡΙΑ 

ΠΑΤΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ. 

Τεμ. 1 

5.405,00€ 5.405,00€ 

13 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΣΚΑΛΑ 

ΑΝΟΔΟΥ, ΠΥΡΓΟΥΣ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΝΕΛ  

Τεμ. 1 

5.400,00€ 5.400,00€ 

14 
ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 
Τεμ. 7 

1.500,00€ 10.500,00€ 

15 ΜΥΛΟΣ Τεμ. 2 1.450,00€ 2.900,00€ 

16 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ 

ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΤΑΡΙΑ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΜΠΑΛΚΟΝΙ, 

ΓΕΦΥΡΑ, ΠΑΓΚΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΥΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ 

ΠΑΤΗΜΑΤΑ  

Τεμ. 1 

6.490,00€ 6.490,00€ 

17 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ Τεμ. 1 

690,00€ 690,00€ 

18 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Τεμ. 10 

630,00€ 6.300,00€ 



19 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 

ΠΥΡΓΟ, ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ, 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ  

Τεμ. 4 

3.300,00€ 13.200,00€ 

20 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ 

ΜΕ ΠΥΡΓΟ, ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ, 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ  

Τεμ. 1 

3.600,00€ 3.600,00€ 

21 ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ Τεμ. 1 

1.065,00€ 1.065,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 136.330,00€ 

ΦΠΑ 24%        32.719,20€ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

      169.049,20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Β) ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α Περιγραφή 
είδους 
(προμήθεια-
τοποθέτηση) 

Ποσότητα(
m2)  με 
Υπόβαση 

Τιμή 
€/m2 με 
Υπόβαση 

Τιμή 
€/ΣΕΤ με 
Υπόβαση 

Τελικό 
Κόστος 

1 ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΑΧΟΥΣ ΓΙΑ 

ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1,30m 

1567.02 87,00  136.330,74€ 

 

2 ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΑΧΟΥΣ ΓΙΑ 

ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1,60m 

155.35 95,00  14.758,25€ 

3 ΔΑΠΕΔΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΑΧΟΥΣ ΓΙΑ 

ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 2,20m 

65,98 120,00  7.917,60€ 

4 ΔΑΠΕΔΟ 

ΦΙΔΑΚΙ ΜΕ 

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ 

ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

17,90  2.600,00  

2.600,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 161.606,59€ 

    ΦΠΑ 24% 38.785,58€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

200.392,17€ 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 297.936,59€ 

ΦΠΑ 24%: 71.504,78€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 369.441,37€ 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

    ΤΜΗΜΑΤΟΣ     Δ/ΝΣΗΣ 

    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &    

    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ     ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Β. ΚΡΕΚΟΥΖΟΥ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ     ΗΛ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  29  / 2020 
Αθήνα, 14/08/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 369.441,37€ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                     (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ  1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και νέων οργάνων παιδικών χαρών και 

δαπέδων ασφαλέιας (CPV: 37535200-9 & CPV: 44112200-0), που γίνεται με χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση και αναβάθμιση παιδικών 

χαρών που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου.  

Στις παιδικές χαρές που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ, παρατηρήθηκαν βασικές ελλείψεις στις προδιαγραφές ασφαλείας των υφιστάμενων οργάνων και 

δαπέδων ασφαλείας. Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός είναι παλιός και έχουν υποστεί φθορές, γεγονός που 

καθιστά την συντήρηση του αδύνατη και επιπλέον δεν πληρεί τις προδιαγραφές της σειράς του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2017 «Εξοπλισμός παιδοτόπων» (ΕΝ 1176: 2017). 

 

Οι παιδικές χαρές στις οποίες θα τοποθετηθεί ο νέος εξοπλισμός είναι οι παρακάτω: 

1. Α. Παπανδρέου (πλησίον Υπουργείου Παιδείας) 

2. Πέλικα & Αίαντος 

3. Ροδοδάφνης & Ρογκάκου 

4. Δασύλλιο (Ν. Λέσβος) 

5. Βυζαντίου (Εργατικές) 

6. Πλουτάρχου & Χαιμαντά (Αγ. Νικόλαος) 

7. Ζαλόγγου & Υμηττού (Σώρος) 
8. Ζεκάκου & Δελφών (Σώρος) 

9. Κορυτσάς (Πολύδροσο) 

10. Γούναρη (Καραολή) Παράδεισος 

11. Πλατεία Κοτζιά Οδός Αλιστράτης (Στούντιο Α) 

12. Πεντέλης και Αργοναυτών (Κοκκινιά) 

13. Παπαναστασίου &Τσακάλωφ (Ν. Λέσβος) 

 

Η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και 

την λειτουργία των παιδικών χαρών του ΟΤΑ, οι οποίες καθορίζονται στο ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 



28492/2009), όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. . 

27934/2014)  και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) το ΥΠΕΣ, βάσει των οποίων είναι πλέον απαραίτητη 

η έκδοση άδειας λειτουργία Παιδικών Χαρών για την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και πρόσβασης 

στους χώρους παιδικής αναψυχής. 

 

Η παρούσα προμήθεια έχει χωριστεί σε δύο (2) τμήματα (υποπρομήθειες). 

Συγκεκριμένα:  1. ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και 2. 

ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Β  Προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας. Κάθε συμμετέχων στο 

διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα (υποπρομήθειες) των υπό 

προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην 

προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. 

Το σύνολο του εξοπλισμού των οργάνων της παιδικής χαράς καθώς και των δαπέδων ασφαλείας, επί 

ποινή αποκλεισμού υποχρεωτικά θα πρέπει:  

• Να πληρεί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2017 “Εξοπλισμός και  

δάπεδα παιχνιδοτόπων” (EN 1176: 2017).  

• Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176-1, ΕΝ 
1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την 

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

931/Β/2009 (Υ.Α.28492/2009). 

 

Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί,  φαίνονται αναλυτικά στην μελέτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016. 

 

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   



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

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

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

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

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 

185) του Υπουργού Εσωτερικών  

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, 

οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον 

καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς» .   

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

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

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

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

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» 

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

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  



 του ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ” 

 του 4605/2019 ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α' "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 

σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν 

έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 

τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις." 

 του ν. 4608/2019 “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και 

άλλες διατάξεις” (Α' 66), με το άρθρο 33 του οποίου τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του 

Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 

2014/24/ΕΕ) και ΙΙΙ (Διακυβέρνηση) του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα 

άρθρα 86, 95, 97, 100, 215, 216, 221 και 344 του νόμου αυτού. 

 του ν. 4609/2019 “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 

Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις” (Α' 67), με το άρθρο 56 του οποίου 

τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ) του ν. 4412/2016, και 

συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 79Α, 92, 94, 205Α, 221Α, 302 και 327 του νόμου αυτού. 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ. Αριθ. Πρωτ……-…/…./2020   απόφαση  Δημάρχου με την οποία: 

 Εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση της πίστωσης ……….. € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. ………………… για το έτος 2020 

 Την υπ. Αριθ. …/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. …/2020 

μελέτη  της Δ/νσης ……………… του Δήμου. 

 Την υπ. Αριθ. …/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε 

το Γνωμοδοτικό Όργανο σύναψης δημοσίων συμβάσεων αξιολόγησης προσφορών, 

κατακύρωσης αποτελεσμάτων και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών - υπηρεσιών 

με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού, έτους 2020. 

 Την υπ' αριθ. …/2020  μελέτη της Δ/νσης ………………του Δήμου. 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ …………………. 

Ο Προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 

2020 ανέρχεται στο ποσό των 369.441,37€  συμ/νου   Φ.Π.Α 24 %  και θα βαρύνει τον Κ.Α.: ……………………. 

και η χρηματοδότηση προέρχεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την 

Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας ποσού …………..€. Συγκεκριμένα διατίθενται 169.049,20€ για την 

προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και 200.392,17€ για την προμήθεια και 

εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 



 

 

ΆΡΘΡΟ 3  EΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΙΣΧΥΟΣ  

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια 

ισχύος της  ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4   ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΤΕΥΧΗ 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)  Διακήρυξη Διαγωνισμού. 

β)  Η Τεχνική Έκθεση- Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 

γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε) Έντυπο ΕΕΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 5   ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το 

Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο χρόνο εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του 

για την υπογραφή της σύμβασης. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

 

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των ειδών. 

• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 6   ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν σχετική εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 

κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 

ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 



 

ΑΡΘΡΟ  7   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Δεν απαιτείται.  

ΑΡΘΡΟ  8   ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προμηθευτής δεσμεύεται να τηρήσει για όλα τα όργανα παιδικών 

χαρών τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ. 3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 

30681/2014) του ΥΠΕΣ.  

β) Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για τα όργανα 

παιδικών χαρών για τρία (3) έτη . 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται  πλήρως με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τους λοιπούς όρους. 

δ) Αποδεικτικό επίσκεψης των προβλεπόμενων χώρων εγκατάστασης τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και το αποδεικτικό επίσκεψης, κατάλληλα 

κατακυρωμένο από αρμόδιο φορέα του Δήμου, θα περιέχεται επί  ποινή αποκλεισμού στο φάκελο με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προμηθευόμενα είδη μετά την τοποθέτηση τους θα παραδοθούν με 

πιστοποιητικό καταλληλόλητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, τα οποία (πιστοποιητικά) θα εκδοθούν με δαπάνες του. 

στ) Ως προς τη συμμόρφωση με τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης απαιτούνται: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001 : 2015 του οικονομικού φορέα για την εγκατάσταση των υπό προμήθεια 

ειδών, µε πεδίο εφαρμογής που να περιλαμβάνει αναλόγως, την προμήθεια, εγκατάσταση και 

συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών ή/και  δαπέδων ασφαλείας..  

 Πιστοποιητικό ISO 14001 : 2015 του οικονομικού φορέα για την εγκατάσταση των υπό 

προμήθεια ειδών, µε πεδίο εφαρμογής που να περιλαμβάνει αναλόγως, την προμήθεια, 

εγκατάσταση και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών ή/και  δαπέδων ασφαλείας.  

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας στην εργασία του οικονομικού φορέα, 

σύμφωνα με το ΟΗSAS18001 : 2007, σε συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας (µε πεδίο 

εφαρμογής που να περιλαμβάνει αναλόγως, την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 

οργάνων παιδικών χαρών ή/και  δαπέδων ασφαλείας.)  

 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης του κατασκευαστή για τα όργανα παιδικής χαράς με το πρότυπο 

ΕΝ1176 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή δαπέδων ασφαλείας  με τα πρότυπα ΕΝ 1176-

1:2017, ΕΝ 1177:2018, ΕΝ 71.03:2019 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.. 

Όλες οι παραπάνω πιστοποιήσεις θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 9   ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους 

με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με 

την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 



φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν 

τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 

περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό του 

ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες 

στις οποίες στηρίζεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 10  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Ο  τυχόν  απαιτούμενος  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  μηχανικός  εξοπλισμός  αν  δεν διατίθεται 

από τον ανάδοχο θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, η δε υπηρεσία δεν θα αναλαμβάνει 

καμία υποχρέωση ή ευθύνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 11  ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΗΣ 

Εάν ο αναδειχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση της προμήθειας χρονικό 

διάστημα το πολύ (20) ημερών από της γνωστοποίησης σ’ αυτόν της κατακύρωσης της δημοπρασίας στο 

όνομά του, ή δεν καταθέσει εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής εκ 2% εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του 

Δήμου. Ο Δήμος μετά από αυτά είναι ελεύθερος να επιλέξει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά και σε περίπτωση που δεν προσέλθει κανένας ενδιαφερόμενος για 

την υπογραφή της σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 105 και 106 του Ν. 4412/2016 . 

Ο Δήμος στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχών γενομένης 

σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημιάς από μέρους του προμηθευτή που αρνήθηκε την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

 

 

AΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η τροποποίηση της σύμβασης (συμβατικό ποσό, χρονική διάρκεια, 

αλλαγή όρων, κ.λ.π.) η  τροποποίηση θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 13  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Προβλέπονται εγγυήσεις για την υλοποίηση της Δημόσιας Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016  

Αναλυτικότερα προβλέπονται. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό εις ολόκληρον οφείλουν να 

προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο) επί τοις εκατό (%) 

επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι  5.958,73€.  

Η παρούσα σύμβαση έχει υποδιαιρεθεί στις δυο επιμέρους υποπρομήθειες, έτσι για την έγκυρη 

συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης α) προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών 

χαρών θα πρέπει να κατατεθεί από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής ποσού 2.726,60€, ενώ για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 



σύμβασης β) προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας χαρών θα πρέπει να κατατεθεί από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 3.232,13€. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ    

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 § 1.β του Ν. 4412 (ΦΕΚ 147Α/ 8-8-2016), και παρέχεται με μια ή δύο 

εγγυητικές επιστολές. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 

προμήθειας μετά την προσωρινή παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει για τα είδη 

που θα παραδοθούν  με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του 

τιμολογίου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει τουλάχιστον να 

καλύπτει το χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι από τον Ανάδοχο προσφερόμενες τιμές με την προσφορά του θα είναι σταθερές και αμετάβλητες 

καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή 

αναθεώρηση για κανένα λόγο. 

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των 

οργάνων από τον χώρο αποθήκευσης του αναδόχου έως τον χώρο τοποθέτησης τους. Επίσης η δαπάνη 

για την εργασία ασφαλούς τοποθέτησης των οργάνων και αγκύρωσης τους στην υπάρχουσα υπόβαση, 

σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του κάθε οργάνου. Επίσης περιλαμβάνεται η 

δαπάνη των ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα 

απασχοληθεί για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, τοποθέτηση, έλεγχο ορθής εφαρμογής, των οργάνων 

παιδικών χαρών, και την τοποθέτηση των οργάνων και την πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα 

πιστοποίησης της ορθής στήριξης των οργάνων. Τέλος περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση και τοποθέτηση σε μέρη που θα υποδειχθούν από το Δήμο, 

καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για 

οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι της παράδοσης αυτού στο Δήμο 

 

ΑΡΘΡΟ 16  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Πληρωμή του 100% της συμβατικής αξίας με την ολοκλήρωση κάθε τμηματικής παράδοσης (παιδικής 

χαράς). Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται µε την προσκόμιση των νοµίµων 

παραστατικών και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από   τις   διατάξεις  του   άρθρου  200 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 17   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο προμηθευτής θα προσκομίσει στο Δήμο για 

την παράδοσή του, το συμφωνημένο προσφερόμενο είδος και θα ολοκληρώσει την τοποθέτηση του. 

Κατά την παράδοση πραγματοποιείται ποσοτικός έλεγχος. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και από επιτροπή η  

οποία προβλέπεται στο άρθρο 221 του ως άνω Νόμου. 



Αν κατά τη παραλαβή διαπιστωθεί ότι η προμήθεια δεν τηρεί την παρούσα Σ.Υ. , τους όρους της 

διακήρυξης ή τα υλικά δεν τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, για την ορθή στήριξη 

των οργάνων. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει εξαρτήματα ή τμήματα αυτού που 

θα αποδειχθούν ελαττωματικά εντός του χρόνου εγγυήσεως. 

Ως προς τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 206 κι επ. του 

Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Η από μέρους του τελευταίου μειοδότη αθέτηση όρου της παρούσης Διακήρυξης και της υπογραφείσας 

σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να 

επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρ. 206 κι επόμ.). 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ  19  ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ  

Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/16),   επιβάλλεται   

πρόστιμο   5%   επί   της   συμβατικής   αξίας   της   ποσότητας   που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 

207 παρ.1 Ν.4412/16). Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 

χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 

συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. (άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 20   ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ισχύουν όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 203 και 204 του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21   ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 22  ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  

Η άδεια εισαγωγής του υπό προμήθεια είδους που τυχόν θα απαιτηθεί καθώς και η άδεια εξαγωγής από 

την χώρα προσέλευσής του, εκδίδονται μερίμνης και δαπάνης του προμηθευτή (οι τιμές εισαγομένων 

ειδών στην προσφορά εννοούνται άνευ δασμών). Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τις 

συγκεκριμένες άδειες , μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την παράδοση των υπό προμήθεια 

ειδών. 

 

ΆΡΘΡΟ 23   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ενώ η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί 

σε δύο (2) τοπικές  εφημερίδες. 

Επίσης   η   περίληψη   της   διακήρυξης  θα   τοιχοκολληθεί   στο   Δημαρχιακό   Κατάστημα,  με   

πρακτικό τοιχοκόλλησης και θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο. 



Πλήρες  τεύχος  της  παρούσας  διακήρυξης  και  της  μελέτης  που  τη  συνοδεύουν  θα  αναρτηθεί  στην 

ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αμαρουσίου  www.maroussi.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη  

πρόσβαση σ’ αυτά.  

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται θα καταβάλλονται σε κάθε 

περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

    ΤΜΗΜΑΤΟΣ     Δ/ΝΣΗΣ 

    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &    

    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Β. ΚΡΕΚΟΥΖΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ    ΗΛΜΗΧ. Ε.Μ.Π. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ   ΗΜΕΡ/ΝΙΑ   ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

14/08/2020   14/08/2020   14/08/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


