
1 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Περιφέρεια Αττικής 

Νομός Αττικής 

 

Προμήθεια:  

 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου     

Οικονομική Επιτροπή  Προυπ  247.949,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  ΠΡΟΓΡ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Ι.Π. 

Τεχνική Υπηρεσία  Χρήση  2019 

Α.Μ.:06/19 

CPV: 37535200-9, 37535210-2, 37535250-4, 19732000-6 

K.A.: 64.7322.01 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

 

α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. 

β) Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται 

στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα 

αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού. 

γ) Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 

της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν  

πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί 

ποινή αποκλεισμού. 

δ) Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών, και των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, 

πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 και να προσκομίζονται τα εν λόγω 

πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού. 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων 

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

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

αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Υπ. Απόφασης 27934/2014. 

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται 

από αναγνωρισμένους φορείς για τον σκοπό αυτό, μέσω διενέργειας περιοδικών ελέγχων και την έκδοση 

αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά. 

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τα χρησιμοποιούμενα υλικά 

ή άλλα ισοδύναμα αυτών καθώς και τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται, επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι διαστάσεις των παιχνιδιών είναι οι προτεινόμενες και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ, με περιθώριο απόκλισης ±10% στις 

συνολικές διαστάσεις, και περιθώριο απόκλισης στους χώρους ασφαλείας τους  έως -5%, ώστε να μην 

παρουσιασθεί έλλειψη στις προϋπολογισθείσες ποσότητες των δαπέδων ασφαλείας. Αποκλίσεις στο  ύψος 

πτώσης των παιχνιδιών δεν επιτρέπονται. Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα 

γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 

Όλα τα είδη των άρθρων 1-28 θα διαθέτουν ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της κατασκευάστριας εταιρείας, 

για βλάβες που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς, κακή μεταχείριση ή βανδαλισμό. 
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Επίσης, οι εξοπλισμοί παιδικής χαράς θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 

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

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

της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, η 

Υπηρεσία είναι δυνατόν να ζητήσει συμπληρωματικά κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες τη συνυποβολή 

των ανωτέρω πληροφοριών για κάθε εξοπλισμό. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών των άρθρων 1-28 θα κατατεθούν αντιπροσωπευτικά δείγματα 

υλικών, αναλυτικά ως εξής: 

1. Τμήμα ορθοστάτη ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου ραβδωτού χάλυβα κυκλικής διατομής 

Ø125mm (άρθρα 1,9,10 του παρόντος) 

2. Τμήμα ορθοστάτη λακαρισμένου βαμμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø114mm (άρθρα 3,6 του 

παρόντος) 

3. Τμήμα σκελετού ανοξείδωτου σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm (άρθρα 1,4 του παρόντος) 

4. Τμήμα πάνελ χρωματιστού HPL πάχους 13mm 

5. Τμήμα πάνελ HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm (άρθρο 2 του παρόντος) 

6. Τμήμα πάνελ HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm (άρθρο 2 του παρόντος) 

7. Τμήμα πάνελ πολυαιθυλενίου πάχους 10mm (άρθρο 1 του παρόντος) 

8. Τμήμα πάνελ αντιολισθητικού HPL πάχους 12,5mm 

9. Δείγμα πολυαμιδικού συνδέσμου ανοξείδωτων τμημάτων εξοπλισμού τύπου ‘φωλιά’ 

(άρθρα 1,4 του παρόντος) 

10. Δείγμα συνδέσμου συναρμογής ελατηρίου τύπου ‘φωλιά’ (άρθρα 17,18 του παρόντος) 

11. Δείγμα δάπεδου ασφαλείας, αποτελούμενο από 1) συνθετική μοκέτα κατασκευασμένη από 

πολυπροπυλένιο UVS, και 2) υπόστρωμα από ανακυκλωμένο συνθετικό υλικό σε οποιοδήποτε 

πάχος  (άρθρα 21,22,23 του παρόντος) 

12. Δείγμα δαπέδου ασφαλείας (πλάκα  με φιλμ EPDM) σε οποιοδήποτε πάχος (άρθρα 25,26,27,28 

του παρόντος) 

 

Η κατάθεση των δειγμάτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς των ήτοι: 10/05/2019  και ώρα 14:00 μ.μ. 
(τηλέφωνο: 2294321035 ) 
Προσφορές για είδη των οποίων δεν θα κατατεθούν τα ανωτέρω δείγματα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
Το αντίγραφο (φωτοτυπία) της απόδειξης κατάθεσης /αποστολής του δείγματος (δελτίο αποστολής), 
πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

1. Σύνθετο μεταλλικό όργανο με τσουλήθρα  

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 

10 παιδιά. 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι το παιχνίδι ρόλων, η αναρρίχηση, η ολίσθηση. 

Οι κατ’ ελάχιστον δραστηριότητες / τμήματα που θα περιλαμβάνει είναι:  

Μια (1) πλατφόρμα με σκέπαστρο 
Μια (1) τσουλήθρα 
Μια (1) κλίμακα ανόδου  
Ένα (1) κάθετο τοιχίο αναρρίχησης 
Μια (1) δραστηριότητα τραπεζάκι 
Μία (1) δραστηριότητα αριθμητήριο 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 
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Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  μία  κολώνα  ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής 

διατομής Ø125mm και ο λοιπός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm 

πάχους 2mm. Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.       

Το δάπεδο της πλατφόρμας  θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους  12,5mm. Τα 

προστατευτικά πάνελ θα είναι  κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm. Το σκέπαστρο θα είναι 

κατασκευασμένο από φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 10mm 

Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή 

μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 

13mm. 

Η  κλίμακα ανόδου θα είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm 
 

Το  κάθετο τοιχίο αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα 
φέρουν λαβές από πολυπροπυλενίου 
 

Η σύνδεση των ανοξείδωτων τμημάτων του εξοπλισμού θα γίνεται με ειδικούς αντιβανδαλικούς 

συνδέσμους πολυαμιδίου τύπου ‘φωλιά’ ενώ όλα οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι θα είναι επίσης καλυμμένοι με 

προστατευτικά πολυαμιδίου. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 350x90x290h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 700x400 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 115 έως 120 εκ 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

2. Σπιτάκι - Γερανός HPL 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  3 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 

10 παιδιά 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι η αναρρίχηση, ολίσθηση,  παιχνίδι με άμμο. 

Η σύνθετη κατασκευή θα αποτελείται από ένα (1) σπιτάκι, μια (1) πλατφόρμα, μία (1) τσουλήθρα, μία (1) 

κατακόρυφη αναρρίχηση, ένα (1) περιστρεφόμενο γερανό με τροχαλία και κουβαδάκι μεταφοράς άμμου, 

μία κλίμακα ανόδου και ένα καθισματάκι. Κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι: α) το εργονομικό 

του μέγεθος θα εναρμονίζεται απόλυτα με τις αναλογίες του χρήστη, β) η φυσική του ξύλινη επιφάνεια του 

που είναι ιδιαίτερα προσφιλής στις παιδικές αισθήσεις, γ) οι ευρύχωρες επιφάνειες επί της πλατφόρμας 

της κατασκευής και κάτω από αυτή, δ) οι πολλαπλές δυνατότητες άσκησης και παιχνιδιού που προσφέρει. 

Ταυτόχρονα θα υπάρχει ενσωματωμένο κάτω από την πλατφόρμα της κατασκευής τραπεζάκι-πάγκος με 

θεματική μορφή που θα προσφέρει επιπλέον δυνατότητες παιχνιδιού.  

Ο βασικός εξοπλισμός του παιχνιδιού θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο. Συγκεκριμένα οι κάθετοι στύλοι 

θα φέρουν γωνιασμένη κοπή, κάθετη με τα ‘νερά του ξύλου’ για τη δομική συντήρηση του ξύλου. Οι 

βαθμίδες ανάβασης θα είναι από σκληρή ξυλεία προερχόμενη από φυλλοβόλα μη κωνοφόρα δένδρα. 
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 Η κύρια κατασκευή θα  αγκυρώνεται στο έδαφος μέσω γαλβανισμένων βάσεων πάκτωσης που 

τοποθετούνται στο κατώτερο άκρο των στύλων και συγκρατούν την κατασκευή σε απόσταση από το 

έδαφος για την αποφυγή επαφής του ξύλου με υγρασία. Για την πάκτωση του οργάνου θα απαιτείται 

εκσκαφή βάθους περίπου 550mm. 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

ΣΠΙΤΑΚΙ: Το σπιτάκι θα αποτελείται από τις τέσσερις πλευρές, τη δίρριχτη σκεπή και την πλατφόρμα με τα 

τέσσερα υποστυλώματα στα οποία στηρίζεται. 

Οι πλευρές θα κατασκευάζονται από ξύλινες σανίδες διαφορετικού μήκους έτσι ώστε οι ‘τοίχοι’ του σπιτιού 

να σχηματίζουν κενά αποκαλύπτοντας το εσωτερικό του.  

Κάποιες από τις σανίδες θα μπορούν να φέρουν διαφορετικούς χρωματισμούς δίνοντας στο παιχνίδι μια 

περισσότερο ευχάριστη εικόνα. Η πλευρά που σηματοδοτεί την είσοδο στο σπιτάκι θα φέρει το 

απαραίτητο κενό της πύλης εισόδου. Οι πλευρές θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατακόρυφων 

υποστυλωμάτων. Την κατασκευή θα ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή κατασκευασμένη από ξυλοσανίδες 

κατάλληλης διατομής οι οποίες θα φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες επιφάνειες με χαράξεις και πιθανή 

αφαίρεση υλικού ώστε να αποδίδεται η εικόνα πεπαλαιωμένου ξύλου. 

Η πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται το σπιτάκι θα αποτελείται από τα τέσσερα (4) υποστυλώματα 

διατομής περίπου 115 x 115 mm στα οποία θα στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες θα 

βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 1650 mm. 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: Η πλατφόρμα θα αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα διατομής 115 x 115 mm στα 

οποία θα στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες θα βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 2000 

mm. 

Η πλευρά που ενώνεται εξωτερικά με την κατακόρυφη αναρρίχηση θα καλύπτεται με φράγμα προστασίας 

από πτώση το οποίο κατασκευάζεται από δύο (2) οριζόντιες και τρεις (3) κατακόρυφες σανίδες. 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ: Η κλίμακα ανόδου θα αποτελείται από δύο (2) ξύλινες κατακόρυφες δοκούς διατομής 

περίπου 95 x 95 mm και δύο (2) στρόγγυλα ξύλινα πατήματα κατασεκυσμένα από τροπική ξυλεία για την 

επαρκή αντοχή τους.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2000mm (HPL): Θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, 

την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη θα έχει μήκος 2000mm, πλάτος 570mm και 

θα κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Θα είναι διαμήκως 

στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και θα φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές 

με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 

18mm. 

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  θα κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό 

μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων θα προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες 

Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα 

ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα 

κρατήματος και τα πλαϊνά θα αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από 

την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια 

προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα. 
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ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ-ΠΑΓΚΟΣ (HPL): Σε ύψος περίπου 550mm από το έδαφος θα συνδέεται με τα εξωτερικά 

υποστυλώματα της πλατφόρμας του σπιτιού πανέλο με θεματική μορφή κατασκευασμένο από HPL (τύπου 

MEG) πάχους 18mm και μήκους τέτοιο που να προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα της 

πλατφόρμας. 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΛΙΑ: Ο γερανός της κατασκευής θα αποτελείται από τον βασικό 

σκελετό, την θεματική επιστέγαση και ένα σύστημα μεταφοράς χώματος-άμμου. Ο σκελετός θα 

κατασκευάζεται από δύο (2) υποστυλώματα διατομής 115 x 115 mm που θα συνδέονται μεταξύ τους με το 

σύστημα περιστροφής ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά χώματος-άμμου από και προς την πλατφόρμα. Στο 

άνω υποστύλωμα θα εφαρμόζεται επιπλέον ξύλινη χειρολαβή που θα βοηθά στην περιστροφή. Τον σκελετό 

θα ολοκληρώνει επιπλέον ξύλινη δοκός τοποθετημένη υπό κλίση επίσης διατομής 115 x 115 mm. Στην 

απόληξη της κεκλιμένης δοκού θα τοποθετείται υποτυπώδης επιστέγαση από θεματικό πανέλο HPL (τύπου 

MEG) πάχους 12 mm.  

Τμήμα της κεκλιμένης δοκού θα αφαιρείται κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί ο μηχανισμός της τροχαλίας 

από το σύστημα μεταφοράς άμμου-χώματος. Το σύστημα θα ολοκληρώνεται με αλυσίδα από το οποίο θα 

αναρτάται δοχείο-κουβαδάκι για τη μεταφορά. 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ: Η κατακόρυφη αναρρίχηση θα αποτελείται από το δίχτυ διαστάσεων 2000 x 

1500 mm, ένα επιπλέον υποστύλωμα διατομής 115 x 115 mm, και ζεύγος αντηρίδων τοποθετημένων σε 

γωνία 90° (σε κάτοψη) για την επαρκή στήριξή της στο έδαφος. Το δίχτυ ενδεικτικού τύπου ‘Ηρακλής’ θα 

αποτελείται από πολύκλωνο συρματόσχοινο διατομής 16mm επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου για την 

προστασία των κλώνων του κατά της τριβής. Τα καλώδια θα συνδέονται και συγκρατούνται μεταξύ τους 

με σφαιρικούς πολυαμυδικούς συνδέσμους. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 466x542x295h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 892x733 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 125 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

 

 

3. Σύνθετο μεταλλικό όργανο  

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 

17 παιδιά. 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι το παιχνίδι ρόλων, η αναρρίχηση, η ολίσθηση. 

Οι κατ’ ελάχιστον δραστηριότητες / τμήματα που θα περιλαμβάνει είναι:  
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 1 τριγωνική πλατφόρμα 

 1 τετράγωνη πλατφόρμα 

 1 σκέπαστρο 

 1 γέφυρα με σκαλοπάτια 

 1 κλίμακα ανόδου  

 1 τσουλήθρα 

 1 ράμπα αναρρίχησης 

 1 αναρρίχηση σπιράλ 

 Μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα διατομής Ø114mm ενώ ο 

λοιπός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες λακαρισμένου χάλυβα  Ø25, 32 και 35mm. Στην 

κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται καπάκια αλουμινίου.   

Οι πλατφόρμες θα είναι  κατασκευασμένες από μεταλλικό διάτρητο φύλλο χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστον 

2mm με επικάλυψη PVC.  

Σκέπαστρο: θα είναι κατασκευασμένο από χυτό πολυαιθυλένιο. Η γέφυρα με τα σκαλοπάτια και η κλίμακα 

ανόδου θα είναι κατασκευασμένες από μεταλλικό διάτρητο φύλλο χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm με 

επικάλυψη PVC ενώ τα  κιγκλιδώματα θα είναι κατασκευασμένα από σωλήνες λακαρισμένου χάλυβα  

Ø25mm περίπου. Τσουλήθρα: κατασκευασμένη από 2 τεμάχια πολυαιθυλενίου. 

Ράμπα αναρρίχησης: θα είναι κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm. 

Αναρρίχηση σπιράλ: κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από σωλήνες λακαρισμένου χάλυβα  Ø25mm περίπου. 

Μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα: θα είναι κατασκευασμένα από σωλήνες λακαρισμένου χάλυβα  

Ø25mm περίπου. 

Η σύνδεση των ορθοστατών με τα επιμέρους στοιχεία του εξοπλισμού θα γίνεται μέσω συνδέσμων 

αλουμινίου τύπου ‘φωλιά’ . 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 

 Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 390x380x340h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 764x690εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 120 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

4. Θεματικό όργανο ‘δεινόσαυρος’ 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 

23 παιδιά. 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι το παιχνίδι ρόλων, η αναρρίχηση, η ολίσθηση. 

Οι κατ’ ελάχιστον δραστηριότητες / τμήματα που θα περιλαμβάνει είναι:  
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 Ξύλινα δοκάρια στήριξης 
 Δύο (2) πλατφόρμες, 

 Μια (1) κινούμενη γέφυρα, 

 Μια (1) κυμματοειδή κλίμακα χειροβάδισης 

 Μία (1) τσουλήθρα, 

 Δύο (2) κυρτές κλίμακες ανάβασης 

 Δύο (2) κυρτές αναρριχήσεις με δίχτυ, 

 Χρωματιστά προστατευτικά & διακοσμητικά πάνελ  

 Χρωματιστά προστατευτικά & διακοσμητικά πάνελ ‘κεφάλι κροκόδειλου’ 

Ξύλινα δοκάρια στήριξης: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε δοκάρια διατομής 95x95mm 
πλαστικοποιημένης ξυλείας για αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και στην ενδεχόμενη φθορά από μύκητες. 
Η χρησιμοποιούμενη ξυλεία  θα έχει υποστεί επεξεργασία χωρίς χρώμιο ή αρσενικό, δεν θα έχει ακίδες και 
θα παρέχει μεγάλη αντοχή και σταθερότητα στην κατασκευή.  
Η κατασκευή θα φέρει δύο (2) ξύλινες κουρμπαριστές  δοκούς 95 χιλιοστά πάχος, 200 χιλιοστά πλάτος, και 
3m ύψους περίπου  πλαστικοποιημένης ξυλείας. Η κατασκευή θα φέρει δύο (2) ξύλινες κουρμπαριστές  
δοκούς 95 χιλιοστά πάχος, 200 χιλιοστά πλάτος, και 3m ύψους περίπου  πλαστικοποιημένης ξυλείας 
Πλατφόρμες: Θα είναι κατασκευασμένες από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm 
Κινούμενη γέφυρα: Το δάπεδο της γέφυρας θα είναι κατασκευασμένο από μασίφ ξύλινες σανίδες, μεταξύ 

των οποίων θα βρίσκονται  στοιχεία καουτσούκ ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος της παγίδευσης ή 

σύνθλιψης  δάχτυλων. Τα πλαϊνά της γέφυρας θα είναι κατασκευασμένα από δίχτυ γαλβανισμένο εν θερμώ 

με πολυεστερική επικάλυψη. Η σύνδεση των τμημάτων του διχτυού γίνεται με ειδικά σφαιρίδια 

πολυαμιδίου. Το δίχτυ θα στηρίζεται σε κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής 

Ø125mm και σε ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm. 

Κυματοειδής κλίμακα χειροβάδισης: Η κλίμακα θα είναι κατασκευασμένη από τμήματα ανοξείδωτου 

σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Η στερέωση των ανοξείδωτων τμημάτων μεταξύ τους όσο και με τις 

πλατφόρμες και τα πάνελ του εξοπλισμού θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων πολυαμιδίου τύπου 

‘φωλιά’ κατάλληλης μορφής και πάχους για αντοχή στους βανδαλισμούς. 

Τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή 
μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ από σύνθετο 
υλικό πάχους 13mm, φτιαγμένο κατά 70% από μαλακές ίνες ξύλου και κατά 30 % από θερμοστατική 
ρητίνη και δεν επηρεάζεται από  τον ήλιο, τη βροχή ,την υγρασία κ.τ.λ. Οι χρωματιστές επιφάνειες θα έχουν 
επεξεργαστεί με προϊόντα βασισμένα σε χρωστική ακριλική πολυουρεθανική ρητίνη, ώστε να 
αντιστέκονται στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισμούς. 
Κυρτές κλίμακες ανάβασης: Κατασκευασμένες εξ’ ολοκλήρου από σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα , 

διαμέτρου 40 χιλιοστών , εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα μεγάλης διάρκειας και την αξιοπιστία του 

εξοπλισμού. Η στερέωση των ανοξείδωτων τμημάτων μεταξύ τους όσο και με τις πλατφόρμες και τα πάνελ 

του εξοπλισμού θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων πολυαμιδίου τύπου ‘φωλιά’ κατάλληλης μορφής και 

πάχους για αντοχή στους βανδαλισμούς. 

Κυρτές αναρριχήσεις με δίχτυ: Ο σκελετός τους θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες ανοξείδωτου 
χάλυβα , διαμέτρου 40 χιλιοστών , εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα μεγάλης διάρκειας και την αξιοπιστία 
του εξοπλισμού. Θα φέρει εσωτερικά δίχτυ φτιαγμένο από γαλβανισμένο συρματόσχοινο καλυμμένο με 
πολυπροπυλένιο. Η σύνδεση των σχοινιών μεταξύ τους θα γίνεται με  σφαίρες πολυαμιδίου. 
Κυρτές αναρριχήσεις με δίχτυ: αποτελούμενες από σκελετό από σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα , 
διαμέτρου 40 χιλιοστών και δίχτυα από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα με πολυεστερική επικάλυψη. Η 
σύνδεση των τμημάτων του διχτυού γίνεται με ειδικά σφαιρίδια πολυαμιδίου. 
Χρωματιστά προστατευτικά & διακοσμητικά πάνελ: Τα χρωματιστά πάνελ θα είναι κατασκευασμένα 
με συμπαγές υλικό πάχους 22 mm ινών ξύλου και θερμοσκληρυνόμενης ρητίνης. Οι έγχρωμες αυτές 
επιφάνειες θα έχουν υποστεί επεξεργασία με έγχρωμες ακρυλικές ρητίνες πολυουρεθάνης ώστε να είναι 
ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε βλάβες από βανδαλισμούς. 
Χρωματιστά προστατευτικά & διακοσμητικά πάνελ ‘κεφάλι δεινοσαύρου’: Τα χρωματιστά πάνελ θα 
είναι κατασκευασμένα με συμπαγές υλικό πάχους 22 mm ινών ξύλου και θερμοσκληρυνόμενης ρητίνης. Οι 
έγχρωμες αυτές επιφάνειες θα έχουν υποστεί επεξεργασία με έγχρωμες ακρυλικές ρητίνες πολυουρεθάνης 
ώστε να είναι ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε βλάβες από βανδαλισμούς. 

 
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 

 Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 1482x372x320h εκ 
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Χώρος ασφαλείας: 1831x669εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 260 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

5. Αναρρίχηση αράχνη 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 

15 παιδιά. 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι η ανάβαση και η αναρρίχηση. 

Το όργανο αυτό θα ευνοεί το ομαδικό παιχνίδι, το παιχνίδι φαντασίας και την κοινωνικοποίηση των 

παιδιών. Θα στοχεύει στη σωματική άσκηση, στην εκτόνωση και στη  χαρά του παιχνιδιού. 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Τα κύρια δομικά του στοιχεία θα είναι μεταλλικές ράβδοι κυκλικής διατομής και σχοινιά. 

Το όργανο αυτό θα αποτελείται από δύο σχηματισμούς μεταλλικών στοιχείων οι οποίοι θα συνδέονται 

μεταξύ τους με μεταλλική ράβδο κυκλικής διατομής.  

Ο καθένας από αυτούς τους σχηματισμούς θα περιλαμβάνει μια κυκλική μεταλλική ράβδο από θερμο-

γαλβανισμένο χάλυβα, η οποία θα διασταυρώνεται σε 4 σημεία της με δύο μεταλλικά τόξα κυκλικής 

διατομής, τοποθετημένα κάθετα μεταξύ τους.  

Σε δύο σημεία τομής των τόξων και του κύκλου θα υπάρχουν καμπύλες μεταλλικές ράβδοι αναρρίχησης και 

όλα τα μεταλλικά τόξα θα στηρίζονται στο έδαφος με ειδικές βάσεις. 

Ανάμεσα στα φέροντα στοιχεία του μεταλλικού σκελετού θα υπάρχουν ενώσεις κατασκευασμένες από 

πλαστικό με βάση την πολυαμίδη, ενισχυμένες με ίνες γυαλιού, κατάλληλες για εξωτερική χρήση, οι οποίες 

θα ενισχύουν την σταθερότητα του οργάνου, προστατεύοντας τα παιδιά από τις αιχμηρές γωνίες που 

δημιουργούνται στις ενώσεις των φερόντων στοιχείων. 

Στη μία πλευρά του μεταλλικού τόξου θα τοποθετηθούν 2-3 ζεύγη πατημάτων, που θα διευκολύνουν την 

ανάβαση στην αναρρίχηση. 

Ο κύκλος και η επιφάνεια που σχηματίζει με το τόξο θα περιέχει αναρρίχηση από σχοινιά. Τα σχοινιά θα 

είναι ενισχυμένα με υψηλής αντοχής χάλυβα. 

Οι ενώσεις των σχοινιών θα είναι κατασκευασμένες από πλαστική πολυαμίδη ενισχυμένη με ίνες γυαλιού, 

κατάλληλη για εξωτερική χρήση, ειδικά σχεδιασμένη για ασφαλή αναρρίχηση. 

Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά, ξύλο, σύνδεσμοι, μεταλλικά, πλαστικά μέρη πρέπει να είναι απολύτως 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και αβλαβή για τον χρήστη και το περιβάλλον. Θα είναι εμποτισμένα με οικολογικά,  μη τοξικά 

υλικά,  για αντοχή στις καιρικές συνθήκες. 

Τα μεταλλικά στοιχεία, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 

AISI 304 ή ισοδύναμου, ώστε να μην σκουριάζουν, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο.  

Τα μικρά κομμάτια και τα διαφανή εξαρτήματα θα είναι από πολυαιθυλένιο τύπου MG9641 ή ισοδύναμου, 

υψηλής Πυκνότητας HDPE, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα άκαμπτα και γερά υλικά.  
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Τα δίχτυα θα είναι πλεγμένα από ανθεκτικό καλυμμένο συρματόσχοινο. Οι σταυρόσχημες ανοξείδωτες 

ενώσεις θα κρατούν τις διασταυρώσεις των συρματόσχοινων σφιχτά στη θέση τους προστατεύοντας την 

επικάλυψη από φθορά. Οι ενώσεις του διχτυού με έκαστο όργανο θα είναι κατασκευασμένες από ισχυρό 

πλαστικό, ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει ένωση με κίνηση θα 

χρησιμοποιούνται ειδικοί σύνδεσμοι, σφαιρόσχημοι εσωτερικά, ώστε να προφυλάσσεται περαιτέρω το 

συρματόσχοινο και να παρατείνεται το προσδόκιμο της χρήσης του.  

Τα γωνιακά στηρίγματα και οι σωλήνες στήριξης θα είναι ηλεκτρογαλβανισμένα και βαμμένα με 

επίστρωση υπό μορφή πούδρας. 

Η διαδικασία της γαλβάνωσης θα γίνεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ ISO 1461.  

Σε περίπτωση που δεν είναι επιθυμητή η πάκτωση στην γη η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να 

επιτρέπει την επιδαπέδια στήριξη.  

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 541x243x210h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 842x551 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 210 εκ 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

6. Σύνθετο μεταλλικό όργανο με δραστηριότητα ισορροπίας 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 

19 παιδιά. 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι το παιχνίδι ρόλων,  η ολίσθηση, η αναρρίχηση, η ισορροπία.   

Οι κατ’ ελάχιστον δραστηριότητες / τμήματα που θα περιλαμβάνει είναι:  

 1 τριγωνική πλατφόρμα 

 1 τετράγωνη πλατφόρμα 

 1 σκέπαστρο 

 1 σκάλα ανόδου  

 1 τσουλήθρα 

 1 αναρρίχηση τύπου ‘S’ 

 1 τούνελ 

 1 τοίχο αναρρίχησης επικλινή 

 1 δραστηριότητα ισορροπίας (6 πατήματα) 

 1 προστατευτικό πάνελ 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα διατομής Ø114mm ενώ ο 
λοιπός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες λακαρισμένου χάλυβα  Ø25, 32 και 35mm. Στην 
κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται καπάκια αλουμινίου.   

Οι πλατφόρμες θα είναι  κατασκευασμένες από μεταλλικό διάτρητο φύλλο χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστον 
2mm με επικάλυψη PVC.  

Σκέπαστρο: συνδυασμός χυτού μονοκόμματου τμήματος πολυαιθυλενίου και πάνελ HPL πάχους 13mm. 
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Τσουλήθρα: κατασκευασμένη από 2 τεμάχια πολυαιθυλενίου  

Κλίμακα ανόδου: εξ ολοκλήρου από μεταλλικό διάτρητο φύλλο χάλυβα πάχους 2mm με επικάλυψη PVC  

ενώ τα  κιγκλιδώματα θα είναι κατασκευασμένα από σωλήνες λακαρισμένου χάλυβα  Ø25mm περίπου. 

Αναρρίχηση τύπου ‘S’ : κατασκευασμένη από λακαρισμένο γαλβανισμένο χάλυβα. 

Τούνελ: διαμέτρου 80cm κατασκευασμένο από ραβδωτό πολυαιθυλένιο. 

Τοίχος αναρρίχησης: κατασκευασμένος από αντιολισθητικό HPL και λαβές πολυαμιδίου 

Δραστηριότητα ισορροπίας: θα αποτελείται από 6 πατήματα από σκελετό γαλβανισμένου εν θερμώ 

χάλυβα  με επένδυση από πολυαιθυλένιο 

Προστατευτικό πάνελ: κατασκευασμένο από ανάγλυφο πολυαιθυλένιο 

Η σύνδεση των ορθοστατών με τα επιμέρους στοιχεία του εξοπλισμού θα γίνεται μέσω συνδέσμων 

αλουμινίου τύπου ‘φωλιά’ . 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 

 Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 560x460x360h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 885x887εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 120 εκ 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

7. Ξύλινο θεματικό όργανο με τσουλήθρα 'Ανεμόμυλος' 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 

8 παιδιά. 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι το παιχνίδι ρόλων, η ανάβαση και η ολίσθηση. 

Η κατασκευή θα  αποτελείται από:  
 1 πύργο 

 1 κλίμακα ανάβασης 

 1 τσουλήθρα 

 1 θεματικό πάνελ ‘ανεμόμυλος’ 

 2 θεματικά πάνελ ‘ μικροί ανεμόμυλοι’ 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Πύργος: θα είναι κατασκευασμένος από πλαστικοποιημένα ξύλινα δοκάρια 70x70mm και θα φέρει δάπεδο 

κατασκευασμένο από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ πάχους 18mm 

Κλίμακα ανάβασης: θα είναι κατασκευασμένη από βαμμένες γαλβανισμένες εν θερμώ δοκίδες. 

Τσουλήθρα: θα είναι κατασκευασμένη από χυτό πολυαιθυλένιο. 
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Θεματικό πάνελ ‘ ανεμόμυλος’: πάνελ διαστάσεων 80x220 εκ θα είναι   κατασκευασμένο από σανίδες 

πεύκης 

Θεματικά πάνελ ‘μικροί ανεμόμυλοι’: θα είναι κατασκευασμένα από σανίδες πεύκης 140x27mm. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 93x270x207h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 393x620 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 120 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

8. Ξύλινο θεματικό όργανο με τούνελ 'Τρακτέρ' 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  1 έτους και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει 

ταυτόχρονα 6 παιδιά. 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι το παιχνίδι ρόλων και το μπουσούλιμα. 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Θεματικά ξύλινα πάνελ: θα είναι κατασκευασμένα από σανίδες πεύκης 140x27mm. 

Τούνελ: θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο 

Σκέπαστρο: θα είναι κατασκευασμένo από σανίδες πεύκης 140x27mm 

Θεματικά πάνελ (ρόδες τρακτέρ, τιμόνι κλπ): θα είναι κατασκευασμένα από HPL. 

Μπάρα προστασίας: κατασκευασμένη από βαμμένη γαλβανισμένη εν θερμώ δοκό. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 196x112x173h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 496x412 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 75 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

9. Μεταλλική κούνια 2θ παίδων τύπου 'Π' 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών και θα μπορεί να απασχολήσει 

ταυτόχρονα 2 παιδιά. 
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Η κατασκευή θα  αποτελείται από:  
 Ένα (1) μεταλλικό σκελετό σχήματος ‘Π’  
 Δύο (2) καθίσματα τύπου ‘σανίδα’ 
 Αλυσίδες 
 Κουζινέτα 

 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Μεταλλικός σκελετός: Ο σκελετός θα αποτελείται από τα δύο κάθετα μεταλλικά δοκάρια ραβδωτού 

λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm. Θα είναι περασμένα με μία γκρι βαφή 

δύο αποχρώσεων η οποία αφήνει μια λεπτή υφή η οποία προστατεύει τον χάλυβα από τα γδαρσίματα. Η 

οριζόντια μεταλλική δοκός θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ και κατασκευασμένη με τέτοιο 

τρόπο ώστε τα τελειώματα της να ‘θηλυκώνουν’ στα κάθετα δοκάρια της κατασκευής.  

Καθίσματα: θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό τριών ενωμένων κύκλων και είναι φτιαγμένα από 
αντικραδασμικό χυτό κυψελωτό καουτσούκ με εσωτερικό προϊόν αλουμινίου πάχους 10mm. 
 
Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τα εξαρτήματα συναρμογής θα είναι  φτιαγμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 

αντιβανδαλικά πολυαμιδικά   καλύμματα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 323x21x214h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 343x750 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 120 εκ 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

10. Μεταλλική κούνια 2θ νηπίων τύπου 'Π' 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1-3 ετών και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 2 

παιδιά. 

Η κατασκευή θα  αποτελείται από:  
 Ένα (1) μεταλλικό σκελετό σχήματος ‘Π’  
 Δύο (2) καθίσματα τύπου ‘κλωβός’ 
 Αλυσίδες 
 Κουζινέτα 

 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Μεταλλικός σκελετός: Ο σκελετός θα αποτελείται από τα δύο κάθετα μεταλλικά δοκάρια ραβδωτού 

λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm. Θα είναι περασμένα με μία γκρι βαφή 

δύο αποχρώσεων η οποία αφήνει μια λεπτή υφή η οποία προστατεύει τον χάλυβα από τα γδαρσίματα. Η 

οριζόντια μεταλλική δοκός θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ και κατασκευασμένη με τέτοιο 

τρόπο ώστε τα τελειώματα της να ‘θηλυκώνουν’ στα κάθετα δοκάρια της κατασκευής.  

Καθίσματα: θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό τύπου ‘κλωβός’ 

Οι αλυσίδες θα είναι τέσσερις (4) για κάθε κάθισμα και θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. 
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Τα εξαρτήματα συναρμογής θα είναι  φτιαγμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 

αντιβανδαλικά πολυαμιδικά   καλύμματα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 323x37x214h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 343x706 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 120 εκ 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

11. Ξύλινη κούνια διθέσια νηπίων με κορμούς 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  1,5 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει 

ταυτόχρονα 2 παιδιά 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι η αιώρηση. 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων. 

Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα Φ90mm, πάχους 4mm.  Τα τέσσερα υποστυλώματα 
θα κατασκευάζονται από στρόγγυλους κορμούς διατομής Φ 160 - 180mm ενώ θα στερεώνονται με 
μπουλόνια διατομής Μ12 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα πάχους 10mm. Το μεταλλικό τεμάχιο 
θα προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Οι απολήξεις των κορμών στο σημείο επαφής τους με 
το έλασμα είναι θα λοξοτομούμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο φάλτσο που πρέπει να έχει η κούνια. 

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα υλοποιείται με ειδική 
διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το 
ρουλεμάν.  Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη θα ξεκινούν αλυσίδες 
(DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα. 

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

Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της 
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν 
θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.  

Τα καθίσματα νηπίων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και θα 
κατασκευάζονται  από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και θα φέρουν 
περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη για την αποφυγή πτώσεων. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 370x196x260h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 370x770 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 150 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 
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12. Ξύλινη κούνια διθέσια παίδων με κορμούς 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  2 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 

2 παιδιά 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι η αιώρηση. 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων. 

Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα Φ90mm, πάχους 4mm.  Τα τέσσερα υποστυλώματα 
θα κατασκευάζονται από στρόγγυλους κορμούς διατομής Φ 160 - 180mm ενώ θα στερεώνονται με 
μπουλόνια διατομής Μ12 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα πάχους 10mm. Το μεταλλικό τεμάχιο 
θα προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Οι απολήξεις των κορμών στο σημείο επαφής τους με 
το έλασμα είναι θα λοξοτομούμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο φάλτσο που πρέπει να έχει η κούνια. 

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα υλοποιείται με ειδική 
διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το 
ρουλεμάν.  Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη θα ξεκινούν αλυσίδες 
(DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα. 

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

Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της 
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν 
θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.  

Τα καθίσματα παίδων θα πληρούν  όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται 
από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ 
ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 370x196x260h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 370x770 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 150 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

13. Μεταλλική κούνια 2θ νηπίων τύπου ‘Λ’ 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  1,5 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει 

ταυτόχρονα 2 νήπια 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι η αιώρηση. 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
υποστυλωμάτων υπό γωνία, και δύο καθίσματα νηπίων. 
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Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους κατ’ ελάχιστον 3mm. Τα 
υποστυλώματα θα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους κατ’ 
ελάχιστον 3mm.  

Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης θα 
τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL  πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm 
αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας. 

Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα θα συγκολλείται στα πόδια ειδικό 
τεμάχιο κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο «Π» διατομής 50x25mm το οποίο θα φέρει 
εργοστασιακά τοποθετημένα μπουλόνια διατομής Μ10 τα οποία και θα προσαρμόζονται στο 
τραπέζιο τεμάχιο του οριζόντιου φορέα. 

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα υλοποιείται 
με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο 
τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη 
θα ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα. 

Το κάθισμα νηπίων θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 
κατασκευασμένο από λάμα αλουμινίου που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει 
κλωβό υπενδεδυμένο με πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων. 

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. 

Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα 
polyester, δύο στρωμάτων. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 285x150x230h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 300x700 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 130 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

14. Μεταλλική κούνια 2θ παίδων τύπου ‘Λ’ 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  2 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 

2 παιδιά 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι η αιώρηση. 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
υποστυλωμάτων υπό γωνία, και δύο καθίσματα νηπίων. 
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Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους κατ’ ελάχιστον 3mm. Τα 
υποστυλώματα θα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους κατ’ 
ελάχιστον 3mm.  

Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης θα 
τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL  πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm 
αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας. 

Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα θα συγκολλείται στα πόδια ειδικό 
τεμάχιο κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο «Π» διατομής 50x25mm το οποίο θα φέρει 
εργοστασιακά τοποθετημένα μπουλόνια διατομής Μ10 τα οποία και θα προσαρμόζονται στο 
τραπέζιο τεμάχιο του οριζόντιου φορέα. 

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα υλοποιείται 
με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο 
τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη 
θα ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα. 

Το κάθισμα παιδιών θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 
κατασκευασμένο από λάμα αλουμινίου ενδεικτικών διαστάσεων 400x125 και πάχους κατ’ 
ελάχιστον 2mm που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και 
άνετο στη χρήση. 

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. 

Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα 
polyester, δύο στρωμάτων. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 285x150x230h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 300x700 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 130 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

15. Ξύλινη κούνια φωλιά 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  2 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 

5 παιδιά 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι η αιώρηση. 

Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

 Ξύλινο σκελετό με μεταλλική οριζόντια δοκό 
 Κάθισμα κούνιας ‘φωλια’ 
 Τέσσερις (4) αλυσίδες 
 Δύο (2) κουζινέτα με διπλό σύστημα στήριξης (ασφάλεια)  
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 Χρωματιστά πάνελ 
 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Ξύλινος σκελετός: Ο σκελετός της κούνιας θα αποτελείται από τέσσερα κάθετα δοκάρια, ανά δύο σε σχήμα 

Λ (χιαστή) και ένα οριζόντιο δοκάρι. Τα κάθετα δοκάρια 70x70mm θα είναι από σύνθετη ξυλεία , η οποία 

δεν θα έχει επεξεργαστεί με χρώμιο ή αρσενικό. Η επεξεργασμένη σύνθετη ξυλεία  έχει μεγάλη αντοχή και 

διασταλτική σταθερότητα. Τα δοκάρια  θα προστατεύονται από τη φθορά λόγω χρήσης που προκαλείται 

από τους μύκητες, τα έντομα και τους τερμίτες. To οριζόντιο δοκάρι θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ και μη 

χρωματισμένο. 

Κάθισμα κούνιας ‘φωλιά’: κατασκευασμένο από ένα ενιαίο κομμάτι περιστροφικού χυτευμένου 

πολυαιθυλενίου το οποίο στηρίζεται σε πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα, που είναι εξοπλισμένο με 

προστατευτικά πρόσκρουσης. 

Αλυσίδες: καλυμμένες με φιλμ πολυαιθυλενίου   

Κουζινέτα: Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτα με επιπλέον υποστηρικτικό μηχανισμό ανάρτησης αλυσίδας 

ασφαλείας 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 319x175x213h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 260x690 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 120 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

16. Μονάδα αιώρησης τεσσάρων ατόμων 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  2 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 

4 παιδιά 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι η αιώρηση. 

Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

 Ξύλινο σκελετό με μεταλλικές οριζόντιες δοκούς και αντηρίδες κορυφής 
 Σχοινί αιώρησης  
 Δέκα (10) κουζινέτα 

 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Ξύλινος σκελετός: Ο σκελετός της κούνιας θα αποτελείται από τέσσερα ξύλινα επικλινή δοκάρια Ø125mm 

σύνθετης ξυλείας  , δύο οριζόντια μεταλλικά δοκάρια Ø89mm γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβα και δύο 

αντηρίδες κορυφής κυρτές  Ø60 mm γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβα . Τα οριζόντια δοκάρια θα φέρουν 

έκαστο από πέντε κουζινέτα. 

Σχοινί αιώρησης: Το σχοινί αιώρησης Ø125mm θα αναρτάται μέσω σχοινιών πολυαμιδίου στα κουζινέτα 

της κατασκευής 
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Κουζινέτα: Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτα  

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 400x310x300h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 175x961 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 150 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

17. Μεταλλική τραμπάλα ελατηρίων 4ων θέσεων  

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών και θα μπορεί να απασχολήσει 

ταυτόχρονα 4 παιδιά. 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι η ταλάντωση. 

Η κατασκευή θα αποτελείται από 2 βάσεις πάκτωσης, 2 ελατήρια ταλάντωσης, 1 δοκό ταλάντωσης, 4 
καθιστικά και 2 χειρολαβές  

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Βάσεις πάκτωσης:  γαλβανισμένες εν θερμώ. 

Eλατήρια: θα είναι κατασκευασμένα από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, 

γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 

100 microns. Η ένωση των ελατηρίων με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς  πολυαμιδικού 

εξαρτήματος συναρμογής τύπου ‘φωλιά,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

και εξαιρετική ασφάλεια. 

Δοκός ταλάντωσης: κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από γαλβανισμένο εν θερμώ μεταλλική δοκό διατομής 

90x90mm 

Καθιστικά : Θα είναι κατασκευασμένα από συνδυασμό χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm. 

Χειρολαβές: μεταλλικές χειρολαβές γαλβανισμένες εν θερμώ. 

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμυδικά, 

αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 226x29x72h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 229x473 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 75 εκ 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 
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18. Τραμπάλα ελατηρίου 'ιππόκαμπος' 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών και θα μπορεί να απασχολήσει 1 παιδί. 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι η ταλάντωση. 

Η κατασκευή θα αποτελείται από 

 1 βάση πάκτωσης 
 1 ελατήριο ταλάντωσης 
 1 καθιστικό 
 1 διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ ‘ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ’  
 2 χειρολαβές  
 2 ποδολαβές 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ. 

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, 

γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 

100 microns. 

Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm 

Μορφή Ιππόκαμπος: κατασκευασμένη από HPL πάχους 13mm 

Χειρολαβές και οι ποδολαβές: κατασκευασμένες από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδίου πλαστικό 

Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς  

πολυαμιδίου εξαρτήματος συναρμογής τύπου ‘φωλιά’,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. 

 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 82x30x85h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 230x320 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 60 εκ 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

19. Ξύλινη ατομική τραμπάλα 'παπάκι' 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  1 έτους και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει 

ταυτόχρονα 1 παιδί. 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι η ταλάντωση. 

Η κατασκευή θα αποτελείται από  

 Γαλβανισμένη εν θερμώ βάση πάκτωσης 
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 Γαλβανισμένο εν θερμώ μηχανισμό ταλάντωσης αποτελούμενο από δύο τμήματα κινητό και 
ακίνητο. 

 Κορμός τραμπάλας κατασκευασμένος από πλαστικοποιημένη ξυλεία πεύκης και θεματικά 
στοιχεία ‘παπάκι’ κατασκευασμένα από HPL 

 Χειρολαβές και ποδολαβές κατασκευασμένες από ισχυρό πολυαμίδιο 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 47x26x63h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 330x226 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 60 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

20. Ξύλινη ατομική τραμπάλα 'κοκοράκι' 

Ο εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  1 έτους και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει 

ταυτόχρονα 1 παιδί. 

Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι η ταλάντωση. 

Η κατασκευή θα αποτελείται από  

 Γαλβανισμένη εν θερμώ βάση πάκτωσης 

 Γαλβανισμένο εν θερμώ μηχανισμό ταλάντωσης αποτελούμενο από δύο τμήματα κινητό και 
ακίνητο. 

 Κορμός τραμπάλας κατασκευασμένος από πλαστικοποιημένη ξυλεία πεύκης και θεματικά 
στοιχεία ‘κοκοράκι’ κατασκευασμένα από HPL 

 Χειρολαβές και ποδολαβές κατασκευασμένες από ισχυρό πολυαμίδιο 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 47x26x67h εκ 

Χώρος ασφαλείας: 330x226 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 60 εκ 

Εξαρτήματα συναρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα και αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN1176 και αναλυτικό 

σχέδιο ταυτοποίησης (όψη – κάτοψη, αναλυτικό manual με πλήρη κωδικοποίηση των υλικών και 

εξαρτημάτων του) ενώ ο κατασκευαστής αυτού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 

14001 (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

21. Σύνθετο δάπεδο ασφαλείας, αποτελούμενο από 1) συνθετική μοκέτα κατασκευασμένη 
από πολυπροπυλένιο UVS, και 2) υπόστρωμα από ανακυκλωμένο συνθετικό υλικό, 
κατάλληλο για ύψος πτώσης 120εκ 

 
Το δάπεδο  θα είναι τύπου Playsafe, κατασκευασμένο και ελεγμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177.  Το 

δάπεδο θα είναι ένα σύνθετο αδιάβροχο, που θα αποτελείται από διάφορα στρώματα και θα να 

εγκατασταθεί επάνω σε συμπαγές χώμα.  

 

Το δάπεδο θα  φέρει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :  
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Να είναι ένα σύστημα συνολικού πάχους τουλάχιστον 42mm αποτελούμενο από δύο -2- τμήματα :  

α) Το αντικραδασμικό δάπεδο διαστάσεων τεμαχίου 2,25 Χ 0,90m να είναι κατασκευασμένο από αφρό 

πολυαιθυλενίου εγκάρσια συνδεδεμένου. Να προέρχεται από υπολείμματα παραγωγής και να μην φέρει 

ρύπους. Να έχει δοκιμαστεί  για την μικροβιολογική του αντοχή με δοκιμή ταφής εδάφους σύμφωνα με το 

ΕΝ 12225 για τα παρακάτω :  

- Για την διάβρωση στις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με το EN12224 

- Κατά της οξείδωσης σύμφωνα με το EN ISO 13428 

Η προβλεπόμενη διάρκεια του να είναι για 100 χρόνια σύμφωνα με το πρότυπο ISO / TR 13434 

β) την τελική επίστρωση η οποία θα είναι συνθετικός χλοοτάπητας τύπου Matchwinner velour 

κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο UVS συνολικού ύψους 17mm (ύψος ίνας 12mm) συνολικού βάρος 

1380 gr/m², σε ρολά 4 μέτρων πλάτους και μήκους ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου τοποθέτησης. Ο 

συνθετικός χλοοτάπητας να προσφέρεται τουλάχιστον σε 14 διάφορα χρώματα με δυνατότητα και 

σχεδίων.  

Το παραπάνω σύστημα δαπέδου ασφαλείας να πληρώνεται με χαλαζιακή άμμο στεγνωμένη σε ποσότητα 

15k/m² 

 

Θα αποτελείται από την υπόβαση τύπου proplay πάχους 25mm και την επίστρωση του συνθετικού τάπητα  

 

 

Ειδικά χαρακτηριστικά υπόβασης :  

 

Ύψος : 25mm 

Πυκνότητα : 100kg/m3 

Πάχος στα 2kPa φορτίο : 27mm 

Μάζα ανά ενότητα : 2,7kg/m3 

Μείωση δύναμης : 70% 

Κάθετη παραμόρφωση : 11mm 

Υδατοπερατότητα : 36000mm/h 

Θερμική αγωγιμότητα : 0,05 W/m.K 

Θερμική αντοχή (R) : 540m2.K/W 

 

Το δάπεδο επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO 9001 του 

κατασκευαστή του υποστρώματος, ISO 9001 & 14001 του κατασκευαστή του συνθετικού χλοοτάπητα 

καθώς και πιστοποιητικό ΕΝ1177 

 

 

 

22. Σύνθετο δάπεδο ασφαλείας, αποτελούμενο από 1) συνθετική μοκέτα κατασκευασμένη 
από πολυπροπυλένιο UVS, και 2) υπόστρωμα από ανακυκλωμένο συνθετικό υλικό, 
κατάλληλο για ύψος πτώσης 170εκ 

 
Το δάπεδο  θα είναι τύπου Playsafe, κατασκευασμένο και ελεγμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177.  Το 

δάπεδο θα είναι ένα σύνθετο αδιάβροχο, που θα αποτελείται από διάφορα στρώματα και θα να 

εγκατασταθεί επάνω σε συμπαγές χώμα.  

 

Το δάπεδο θα  φέρει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 

Να είναι ένα σύστημα συνολικού πάχους τουλάχιστον 52mm αποτελούμενο από δύο -2- τμήματα :  

α) Το αντικραδασμικό δάπεδο διαστάσεων τεμαχίου 2,25 Χ 0,90m να είναι κατασκευασμένο από αφρό 

πολυαιθυλενίου εγκάρσια συνδεδεμένου. Να προέρχεται από υπολείμματα παραγωγής και να μην φέρει 

ρύπους. Να έχει δοκιμαστεί  για την μικροβιολογική του αντοχή με δοκιμή ταφής εδάφους σύμφωνα με το 

ΕΝ 12225 για τα παρακάτω :  

- Για την διάβρωση στις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με το EN12224 
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- Κατά της οξείδωσης σύμφωνα με το EN ISO 13428 

Η προβλεπόμενη διάρκεια του να είναι για 100 χρόνια σύμφωνα με το πρότυπο ISO / TR 13434 

β) την τελική επίστρωση η οποία θα είναι συνθετικός χλοοτάπητας τύπου Matchwinner velour 

κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο UVS συνολικού ύψους 17mm (ύψος ίνας 12mm) συνολικού βάρος 

1380 gr/m², σε ρολά 4 μέτρων πλάτους και μήκους ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου τοποθέτησης. Ο 

συνθετικός χλοοτάπητας να προσφέρεται τουλάχιστον σε 14 διάφορα χρώματα με δυνατότητα και 

σχεδίων.  

Το παραπάνω σύστημα δαπέδου ασφαλείας να πληρώνεται με χαλαζιακή άμμο στεγνωμένη σε ποσότητα 

15k/m² 

 

Θα αποτελείται από την υπόβαση τύπου proplay πάχους 35mm και την επίστρωση του συνθετικού τάπητα  

 

Ειδικά χαρακτηριστικά υπόβασης :  

 

Ύψος : 35mm 

Πυκνότητα : 100kg/m3 

Πάχος στα 2kPa φορτίο : 37mm 

Μάζα ανά ενότητα : 3,3kg/m3 

Μείωση δύναμης : 75% 

Κάθετη παραμόρφωση : 11mm 

Υδατοπερατότητα : 36000mm/h 

Θερμική αγωγιμότητα : 0,05 W/m.K 

Θερμική αντοχή (R) : 540m2.K/W 

 

Το δάπεδο επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO 9001 του 

κατασκευαστή του υποστρώματος, ISO 9001 & 14001 του κατασκευαστή του συνθετικού χλοοτάπητα 

καθώς και πιστοποιητικό ΕΝ1177 

 

 

 

23. Σύνθετο δάπεδο ασφαλείας, αποτελούμενο από 1) συνθετική μοκέτα κατασκευασμένη 
από πολυπροπυλένιο UVS, και 2) υπόστρωμα από ανακυκλωμένο συνθετικό υλικό, 
κατάλληλο για ύψος πτώσης 270εκ 

 
Το δάπεδο  θα είναι τύπου Playsafe, κατασκευασμένο και ελεγμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177.  Το 

δάπεδο θα είναι ένα σύνθετο αδιάβροχο, που θα αποτελείται από διάφορα στρώματα και θα να 

εγκατασταθεί επάνω σε συμπαγές χώμα.  

 

Το δάπεδο θα  φέρει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 

Να είναι ένα σύστημα συνολικού πάχους τουλάχιστον 87mm αποτελούμενο από δύο -2- τμήματα :  

α) Το αντικραδασμικό δάπεδο διαστάσεων τεμαχίου 2,25 Χ 0,90m να είναι κατασκευασμένο από αφρό 

πολυαιθυλενίου εγκάρσια συνδεδεμένου. Να προέρχεται από υπολείμματα παραγωγής και να μην φέρει 

ρύπους. Να έχει δοκιμαστεί  για την μικροβιολογική του αντοχή με δοκιμή ταφής εδάφους σύμφωνα με το 

ΕΝ 12225 για τα παρακάτω :  

- Για την διάβρωση στις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με το EN12224 

- Κατά της οξείδωσης σύμφωνα με το EN ISO 13428 

Η προβλεπόμενη διάρκεια του να είναι για 100 χρόνια σύμφωνα με το πρότυπο ISO / TR 13434 

β) την τελική επίστρωση η οποία θα είναι συνθετικός χλοοτάπητας τύπου Matchwinner velour 

κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο UVS συνολικού ύψους 17mm (ύψος ίνας 12mm) συνολικού βάρος 

1380 gr/m², σε ρολά 4 μέτρων πλάτους και μήκους ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου τοποθέτησης. Ο 

συνθετικός χλοοτάπητας να προσφέρεται τουλάχιστον σε 14 διάφορα χρώματα με δυνατότητα και 

σχεδίων.  
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Το παραπάνω σύστημα δαπέδου ασφαλείας να πληρώνεται με χαλαζιακή άμμο στεγνωμένη σε ποσότητα 

15k/m² 

 

Θα αποτελείται από την υπόβαση, αποτελούμενη από 2 τεμ τύπου proplay πάχους 35mm το καθένα και 

την επίστρωση του συνθετικού τάπητα  

 

 

Ειδικά χαρακτηριστικά υπόβασης :  

 

Ύψος : 45mm 

Πυκνότητα : 100kg/m3 

Πάχος στα 2kPa φορτίο : 47mm 

Μάζα ανά ενότητα : 4kg/m3 

Μείωση δύναμης : 78% 

Κάθετη παραμόρφωση : 14mm 

Υδατοπερατότητα : 36000mm/h 

Θερμική αγωγιμότητα : 0,05 W/m.K 

Θερμική αντοχή (R) : 540m2.K/W 

 

Το δάπεδο επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO 9001 του 

κατασκευαστή του υποστρώματος, ISO 9001 & 14001 του κατασκευαστή του συνθετικού χλοοτάπητα 

καθώς και πιστοποιητικό ΕΝ1177 

 

 

24. Δάπεδο από συνθετική μοκέτα κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο UVS μετά της 

υποβάσεως. 

 Το δάπεδο θα είναι κατάλληλο για την μείωση των κινδύνων τραυματισμού από πιθανή πτώση παιδιών. 

Προβλέπεται η τοποθέτησή του πέριξ και μεταξύ των δαπέδων ασφαλείας των οργάνων παιχνιδιού των 

παιδικών χαρών. 

Το δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Συνθετική μοκέτα, κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο UVS, 

συνολικού ύψους 17mm (ύψος ίνας 12mm), 

συνολικού βάρος 1380 gr/m², 

σε ρολά 4 μέτρων πλάτους και μήκους ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου τοποθέτησης, 

σε διάφορα χρώματα, της επιλογής του Δήμου. 

Προβλέπεται η πλήρωση της μοκέτας (τελική επίστρωση) με χαλαζιακή άμμο στεγνωμένη σε ποσότητα 15 
k/m². 
 

 

25. Δάπεδο ασφαλείας (πλάκες  με φιλμ EPDM) - HIC 130cm 
 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις, θα έχει συνολικό πάχος 40mm και θα είναι 

κατάλληλο ώστε να καλύπτει πτώσης 1300mm. Η κάτω στρώση θα αποτελείται από μίγμα κόκκων 

ανακυκλωμένου ελαστικού και κόλλας πολυουρεθάνης. Η άνω στρώση θα αποτελείται από ενιαίο φύλλο 

EPDM πάχους max 3mm, το οποίο θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία έγχυσης χρώματος (βαμμένο στη 
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μάζα). Εν συνεχεία θα γίνεται ειδική εργοστασιακή συγκόλληση των δύο στρώσεων με κόλλα 

πολυουρεθάνης και κατάλληλη θερμοκρασία. Η συγκεκριμένη επεξεργασία θα προσφέρει στο προϊόν 

μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, τόσο δομικά όσο και χρωματικά. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 

πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων 

(φέρει ειδικό τακουνάκι). Τα πλακίδια θα έχουν διαστάσεις 500 x 500mm.  

Το προϊόν θα συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους πτώσης τουλάχιστον 1300mm κατά το 

πρότυπο EN1177.  

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα 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. 

Το δάπεδο επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001, ISO 

18001, ISO 50001, EN 71.3, EN1176-1:2017 και ΕΝ 1177:2018  (επί ποινή αποκλεισμού). 

 

 

26. Δάπεδο ασφαλείας (πλάκες  με φιλμ EPDM) - HIC 150cm 
 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις, θα έχει συνολικό πάχος 50mm και θα είναι 

κατάλληλο ώστε να καλύπτει πτώσης 1500mm. Η κάτω στρώση θα αποτελείται από μίγμα κόκκων 

ανακυκλωμένου ελαστικού και κόλλας πολυουρεθάνης. Η άνω στρώση θα αποτελείται από ενιαίο φύλλο 

EPDM πάχους max 3mm, το οποίο θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία έγχυσης χρώματος (βαμμένο στη 

μάζα). Εν συνεχεία θα γίνεται ειδική εργοστασιακή συγκόλληση των δύο στρώσεων με κόλλα 

πολυουρεθάνης και κατάλληλη θερμοκρασία. Η συγκεκριμένη επεξεργασία θα προσφέρει στο προϊόν 

μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, τόσο δομικά όσο και χρωματικά. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 

πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων 

(φέρει ειδικό τακουνάκι). Τα πλακίδια θα έχουν διαστάσεις 500 x 500mm.  

Το προϊόν θα συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους πτώσης τουλάχιστον 1500mm κατά το 

πρότυπο EN1177.  

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα 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. 

Το δάπεδο επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001, ISO 

18001, ISO 50001, EN 71.3, EN1176-1:2017 και ΕΝ 1177:2018  (επί ποινή αποκλεισμού). 

 

 

 

27.  Δάπεδο ασφαλείας (πλάκες  με φιλμ EPDM) - HIC 260cm 
 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις, θα έχει συνολικό πάχος 50mm και θα είναι 

κατάλληλο ώστε να καλύπτει πτώσης 2600mm. Η κάτω στρώση θα αποτελείται από μίγμα κόκκων 

ανακυκλωμένου ελαστικού και κόλλας πολυουρεθάνης. Η άνω στρώση θα αποτελείται από ενιαίο φύλλο 

EPDM πάχους max 3mm, το οποίο θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία έγχυσης χρώματος (βαμμένο στη 

μάζα). Εν συνεχεία θα γίνεται ειδική εργοστασιακή συγκόλληση των δύο στρώσεων με κόλλα 

πολυουρεθάνης και κατάλληλη θερμοκρασία. Η συγκεκριμένη επεξεργασία θα προσφέρει στο προϊόν 
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μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, τόσο δομικά όσο και χρωματικά. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 

πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων 

(φέρει ειδικό τακουνάκι). Τα πλακίδια θα έχουν διαστάσεις 500 x 500mm.  

Το προϊόν θα συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους πτώσης τουλάχιστον 2600mm κατά το 

πρότυπο EN1177.  

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα 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. 

Το δάπεδο επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001, ISO 

18001, ISO 50001, EN 71.3, EN1176-1:2017 και ΕΝ 1177:2018  (επί ποινή αποκλεισμού). 

 

 

28.  Δάπεδο ασφαλείας (πλάκες  με φιλμ EPDM) - HIC 270cm 
 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις, θα έχει συνολικό πάχος 50mm και θα είναι 

κατάλληλο ώστε να καλύπτει πτώσης 2700mm. Η κάτω στρώση θα αποτελείται από μίγμα κόκκων 

ανακυκλωμένου ελαστικού και κόλλας πολυουρεθάνης. Η άνω στρώση θα αποτελείται από ενιαίο φύλλο 

EPDM πάχους max 3mm, το οποίο θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία έγχυσης χρώματος (βαμμένο στη 

μάζα). Εν συνεχεία θα γίνεται ειδική εργοστασιακή συγκόλληση των δύο στρώσεων με κόλλα 

πολυουρεθάνης και κατάλληλη θερμοκρασία. Η συγκεκριμένη επεξεργασία θα προσφέρει στο προϊόν 

μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, τόσο δομικά όσο και χρωματικά. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 

πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων 

(φέρει ειδικό τακουνάκι). Τα πλακίδια θα έχουν διαστάσεις 500 x 500mm.  

Το προϊόν θα συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους πτώσης τουλάχιστον 2700mm κατά το 

πρότυπο EN1177.  

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα 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. 

Το δάπεδο επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001, ISO 

18001, ISO 50001, EN 71.3, EN1176-1:2017 και ΕΝ 1177:2018  (επί ποινή αποκλεισμού). 

 

 

29. Πιστοποίηση παιδικής χαράς με φάκελο για σήμα καταλληλότητας 

 

Πιστοποίηση  κάθε παιδικής χαράς (έκθεση ελέγχου, πιστοποιητικό) από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

 

30.  Πινακίδα πληροφορική με τον σκελετό ανάρτησης 

Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση Μεταλλικής πινακίδα με anti graffiti επιφάνεια  στην οποία θα 
αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα της Υ.Α. 28492/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που αφορά στις 
παιδικές χαρές. Οι διαστάσεις της θα είναι περίπου 1,00 Χ 1,20μ, από υλικό τύπου HPL, εγχάρακτης και 
αναρτημένης στην περίφραξη. 
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