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ΜΕΛΕΤΗ  

 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ «Ευάγγελου Καλαντζή» 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 
 

Αρ. μελέτης: 118/2021 

 
 

 
 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 218.221,40€  ΜΕ Φ.Π.Α.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ, ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                          

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                    

 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΡΚΟΥ «Ευάγγελου Καλαντζή» 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 118/2021 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 218.221,40€ (με 

ΦΠΑ 24%)    

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

CPV: 37535200-9 

 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) 

37440000-4 (Εξοπλισμός γυμναστικής)  

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Το Πάρκο «Ευάγγελου Καλαντζή» στην κοινότητα Μεγάλης Κάψης του Δήμου 

Μακρακώμης του νομού Φθιώτιδας είναι μια κοινόχρηστη δημοτική έκταση περίπου 

5,5 στρεμμάτων με πλούσια καταπράσινη κυρίως δενδρώδη βλάστηση. Τα δένδρα, 

με τη έντονη καθ' ύψος ανάπτυξή τους, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ανάτασης και 

ηρεμίας στο χώρο.                                                                                   

Η έλλειψη οργάνωσης και λειτουργικότητας εμποδίζουν το Πάρκο να καταστεί 

βιώσιμος, επισκέψιμος και λειτουργικός χώρος.  

Σκοπός της επιδιωκόμενης πράξης είναι η αποκατάσταση των προβλημάτων 

λειτουργικότητας και προσβασιμότητας με τρόπο εναρμονισμένο και φιλικό με το 

ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής για να αποδοθεί τελικά στους πολίτες ένας 

χώρος λειτουργικός, βιώσιμος, ασφαλής και φιλικός προς κάθε κατηγορία χρηστών 

και να αποτελεί έναν πόλο ανάπτυξης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος 

και την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας και ασφάλειας. 

 Το  Πάρκο «Ευάγγελου Καλαντζή» μπορεί να αποτελέσει δημοφιλή προορισμό με 

μεγάλη επισκεψιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και εξυπηρετεί τις ανάγκες 

των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής καθώς και των επισκεπτών.  

Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων της παρούσας το πάρκο θα διαθέτει 

θεματικές ενότητες αναψυχής, άθλησης, εκπαίδευσης μέσα σε ένα ενιαίο χώρο 

πρασίνου. Δίπλα στο πάρκο βρίσκεται η πλατεία την τοπικής κοινότητας καθώς και 
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κοινοτικό οίκημα.  Όλα αυτά τα τμήματα μαζί, θα συνιστούν ένα χώρο με περιοχές 

πρασίνου, ανάπαυσης,  άθλησης, πλατεία, και παιδική χαρά.  

Ο νέος εξοπλισμός θα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως γυμναστικές ασκήσεις, 

αναρρίχηση, ισορροπία, φαντασία και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και 

κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία  και θα είναι 

σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στο κεφάλαιο  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

της μελέτης. Το Πάρκο διαθέτει επαρκείς συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης. 

Έχει προβλεφθεί η προμήθεια εξοπλισμού κατάλληλου για χρήση και από άτομα με 

ειδικές ανάγκες και δεξιότητες.             

                                          

Οι χώροι για τις παρεμβάσεις ως θεματικές ενότητες είναι:  

Ελεύθερος χώρος πρασίνου, αναψυχής και ξεκούρασης                                          

Πάρκο άθλησης  συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ειδικές δεξιότητες.            

Υφιστάμενη Παιδική χαρά η οποία θα αναβαθμιστεί έτσι ώστε να εναρμονιστεί με 

την υπ αριθμόν 28492/11-05-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014), καθώς και τα πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης 

ΕΝ1176 και ΕΝ1177. 

Επίσης έχει προβλεφθεί ο φωτισμός σε όλους τους χώρους του Πάρκου καθώς και 

στην παρακείμενη πλατεία της τοπικής κοινότητας στην οποία θα τοποθετηθούν 

επιπλέον καθιστικά έτσι ώστε να επιτευχθεί συνολική η αναβάθμιση του δημόσιου 

χώρου στο κέντρο της τκ Μεγάλης Κάψης.  

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε  218.221,40€ με ΦΠΑ 24%.Οι 

δαπάνες για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν κατά το ποσό εν 

μέρει από πόρους του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Άξονας Προτεραιότητας Άξονας 2 -

«Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, με 

ποσό 173.174,00€. 

Οι υπόλοιπες δαπάνες  θα καλυφθούν αντίστοιχα από ιδίους πόρους του Δήμου 

Μακρακώμης για το έτος 2023. 

 

Η επιδιωκόμενη σύμβαση έχει ως κύριο αντικείμενο την αγορά προϊόντων 

συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης. Πρόκειται 
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δηλαδή για δημόσια σύμβαση προμήθειας και θα εκτελεστεί κατά τα οριζόμενα στο 

ν.4412/2016. 

1.1 Σκοπιμότητα μελέτης  
 
Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης αφορά το Πάρκο «Ευάγγελου Καλαντζή»  

καθώς και την πλατεία της Τ.Κ. Μεγάλης Κάψης του Δήμου Μακρακώμης και σκοπό 

έχει να αποτελέσει για τους πολίτες του Δήμου και τους επισκέπτες φυσικό πολυχώρο 

αναψυχής και περιπάτου, άθλησης, παιχνιδιού και ευεξίας, άξονα πρασίνου, που θα 

αλλάξει ριζικά την εικόνα της περιοχής. 

Το Πάρκο θα παραμείνει φυσικός χώρος, στόχος είναι η τελική επιφάνεια να 

παραμείνει φυσική παρέχοντας ωστόσο την καλύτερη δυνατή βατότητα, αίσθημα 

ασφάλειας και ευεξίας.  

Η υφιστάμενη μορφή στερείται ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής, ενώ η 

απουσία κατεύθυνσης και θεματικών ενοτήτων, είναι βασικό χαρακτηριστικό της. 

Μέσα από βελτιώσεις εναρμονισμένες στο φυσικό περιβάλλον που στοχεύουν στην 

προστασία και στην διατήρησή του, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 

επισκεπτών, με αποτέλεσμα μια σειρά από πολλαπλασιαστικά οφέλη σε οικονομικό 

και κοινωνικό επίπεδο. 

Στόχος της παρούσας προμήθειας είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση του 

κοινόχρηστου  χώρου στον οποίο οι δημότες θα μπορούν να παίξουν, να αθληθούν, 

να διαβάσουν, να περπατήσουν, να συναντηθούν μεταξύ τους, να ψυχαγωγηθούν 

και να απολαύσουν το φυσικό περιβάλλον. 

Το Πάρκο θα οργανωθεί στο επίπεδο των επί μέρους χρήσεων του ακολουθώντας 

τη δυναμική του χώρου.  

Έτσι δημιουργούνται περιοχές με επιμέρους χρήσεις, όπως: 

 

 -Φυσικός ελεύθερος χώρος πάρκου για αναψυχή και ξεκούραση (υφιστάμενα ψηλά 

δένδρα, φυσικό έδαφος). 

-Περιοχές καθιστικών (παγκάκια, τραπεζόπαγκοι). 

- Χώρος άθλησης με όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, 

συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ειδικές δεξιότητες. 

- Υφιστάμενη παιδική χαρά με νέα πιστοποιημένα όργανα.  

  

Στο γενικότερο σχεδιασμό των αναφερόμενων έχουν προβλεφθεί στοιχεία αστικού 

εξοπλισμού όπως κάδοι απορριμμάτων, καθίσματα επισκεπτών – παγκάκια και 

βρύσες, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία του καθώς και επαρκείς 



5 
 

φωτισμός  που θα διασφαλίζει την αίσθηση ασφάλειας αλλά και την ανάδειξη των 

παρεμβάσεων.  

 

1.2  Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν τον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι 

παλαιός και παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα. Επιπλέον οι περιφράξεις είτε 

απουσιάζουν είτε είναι κατεστραμμένες. Αισθητή είναι η απουσία φωτισμού και 

αστικού εξοπλισμού. Επίσης η  απουσία σχεδιασμού καθιστά το πάρκο μη λειτουργικό 

και ασφαλές.   

Παρατίθενται εικόνες της υφιστάμενης κατάστασης του υπό παρέμβαση χώρου. 

 

  

Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 

 

 

Εικόνα 3 



7 
 

 

Εικόνα 4 

 

 

Εικόνα 5 
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Εικόνα 6 

 

Εικόνα 7 
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Εικόνα 8 

 

 

Εικόνα 9 
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Εικόνα 10 

  

1.3 Προμέτρηση-Υλικά 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

1 
 ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 6μ, 2 προβολείς  ΤΕΜ 2 

2 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  6μ, 4 προβολείς  ΤΕΜ 1 

3 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΤΕΜ 14 

4 
ΠΙΛΑΡ ΤΕΜ 3 

5 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 4μ ΜΕΤΡΟ 50 

6 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΕΜ 17 

7 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΤΕΜ 5 

8 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΙΚΤΗ ΥΨΟΥσ από 1,45μ ΜΕΤΡΟ 255 

9 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΜ 1 
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10 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΚΟΥ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΤΕΜ 1 

11 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΕΔΑΦΟΥΣ -  ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ  ΑΠΟΚ 1 

12 
ΚΟΥΝΙΑ 3Θ (2Π+1Ν) ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 1 

13 
ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ 

 
ΤΕΜ 1 

14 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ 1 

15 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑΣ Α  ΤΕΜ 1 

16 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑΣ Β  ΤΕΜ 1 

17 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  ΤΕΜ 1 

18 
ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ  ΤΕΜ 1 

19 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  Α ΤΕΜ 1 

20 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  Β ΤΕΜ 1 

21 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  ΜΕΤΡΟ 115 

22 
ΠΟΡΤΑ  ΤΕΜ 3 

23 
ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ  ΤΕΜ 3 

24 
 ΑΜΜΟΣ/ΒΟΤΣΑΛΟ m3 91 

25 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΣ  ΤΕΜ 1 

26 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ  TEM 1 

27 

ΚΙΟΣΚΙ ΤΕΜ 1 

28 

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ ΤΕΜ 1 

29 

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΤΕΜ 1 

30 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΠΌ 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ  ΤΕΜ 1 

ΟΜΑΔΑ 2: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
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31 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ TEM 1 

32 

ΒΑΔΙΣΗ ΑΕΡΟΣ TEM 1 

33 
ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ TEM 1 

34 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ TEM 1 

35 

ΠΙΕΣΕΙΣ ΟΜΩΝ TEM 1 

36 
ΕΛΞΕΩΝ ΟΜΩΝ ΤΕΜ 1 

37 
ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΑΜΕΑ  ΤΕΜ 1 

38 
ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ 1 

39 
ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ TEM 1 

 

 

1.4 Απαιτήσεις ασφαλείας, πρότυπα και πιστοποίησης  

 

Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 

παιδιών. Ειδικότερα:  

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

• Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για 

τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση 

αμίαντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).  

• Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176 και να φέρουν πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, 

επί ποινή αποκλεισμού.  

• Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς 

προτύπων ΕΝ1176 και ΕΝ1177 καθώς και να πληρούν τις προδιαγραφές του 

προτύπου ΕΝ71.3 (μετανάστευση ορισμένων στοιχείων) και να φέρουν 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.  

• Η προμηθεύτρια εταιρεία του εξοπλισμού των παιχνιδιών, των δαπέδων και του 

αστικού εξοπλισμού πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 

14001. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται επί ποινή 

αποκλεισμού.  
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• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του υπευθύνου που θα 

αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του 

συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με 

εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων και 

αστικού εξοπλισμού.  

Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού 

παιδικής χαράς, σε Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της 

υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014) και τη μετέπειτα και ισχύουσα υπ΄αρίθμ. ΥΑ 

24245/2019 (ΦΕΚ 1403/Β/23-4-2019).  

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο 

διανομέας που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, 

πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει 

εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο αποδεικνύεται η 

συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ 

ΕΝ1176.  

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες 

αναφορικά με την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται από τον 

προσωρινό ανάδοχο πριν την αποδοχή της προσφοράς. 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 Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-

2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.  

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών 

ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς για τον σκοπό αυτό, μέσω 

διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων 

πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά. 
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1.5 Απαιτήσεις από κατασκευαστές-εισαγωγές-αντιπροσώπους 

  

Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα 

επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες:  

α) Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του 

κάθε οργάνου,  

β) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών,  

γ) Μέγιστος αριθμός χρηστών.  

δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177.  

ε) Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο δήμο εγχειρίδιο 

οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού στις οποίες θα περιέχονται 

πληροφορίες για:  

• τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των 

επιμέρους εξαρτημάτων του,  

• τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του 

και  

• την συχνότητα διενέργειας των ελέγχων  

Για τον καθορισμό από τον κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των 

ελέγχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται με τον κατά περίπτωση εγκατεστημένο 

εξοπλισμό.  

Ο κατασκευαστής/προμηθευτής, εφ΄ όσον κηρυχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να 

δηλώνει ότι :  

i) μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης θα παραδώσει στο Δήμο τα απαιτούμενα 

του άρθρου 6, της υπ' αριθμ. ΥΑ 28492/11-05¬2009 (ΦΕΚ 931Β'/18-05-2009), 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΑ 27934/2014. (ΦΕΚ 2029/Β'/25-7-2014) 

και τη μετέπειτα και ισχύουσα υπ΄ αριθμ. ΥΑ 24245/2019 (ΦΕΚ 1403/Β/23-4-

2019). Επίσης θα δηλώνει ότι οι εργασίες που θα εκπονήσει θα γίνουν σύμφωνα με 

το πρότυπο EN 1176-7,  

ii) Εγγυάται για δύο (2) έτη, από την οριστική παραλαβή, για την καλή λειτουργία 

των υπό προμήθεια ειδών και τη δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν 

οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή μεταχείριση των οργάνων ή βανδαλισμό.  

στ) Στην προσφορά για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται λεπτομερής περιγραφή, 

συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους του κατασκευαστή που θα 

επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, συνοδευμένα 

από τα απαραίτητα σχέδια (κατόψεις, χώρος ασφαλείας). 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.  

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:  
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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».  

ζ) Η τοποθέτηση του εξοπλισμού σε κάθε παιδική χαρά, θα γίνει σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  

η) Μετά την τελική τοποθέτηση του συνόλου του εξοπλισμού από τον ανάδοχο, θα 

γίνει ταυτόχρονα και η επιθεώρηση κάθε παιδικής χαράς από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης ως προς την εγκατάσταση του εξοπλισμού και των δαπέδων 

ασφαλείας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί και να αποκαταστήσει 

έντεχνα κάθε τυχόν εύρημα που αφορά στους εγκατεστημένους εξοπλισμούς που 

αφορούν την εν λόγω προμήθεια και που θα προκύψει κατά τον έλεγχο από τον 

διαπιστευμένο φορέα ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας και 

συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ1177. 

Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση φθοράς που οφείλεται σε βανδαλισμό. 

 

Σπερχειάδα, 25/11/2021 
 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

Γιαννοθανάσης Νικόλαος 

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                          

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                    

 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΡΚΟΥ «Ευάγγελου Καλαντζή» 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 118/2021 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 218.221,40€ (με 

ΦΠΑ 24%)    

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

CPV: 37535200-9 

 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) 

37440000-4 (Εξοπλισμός γυμναστικής) 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στον σχεδιασμό της αναδιαμόρφωσης του Πάρκου της κοινότητας Μεγάλης Κάψης  

βασική παράμετρος είναι η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών. 

Η τοποθέτηση των προμηθευομένων ειδών θα γίνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με 

τους κανόνες ασφαλείας και με όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  με ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεμελίωση αυτών και την σύνδεση των 

επιμέρους μερών. 

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει 

τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής 

εξωτερικού χώρου  και  οργάνων παιδικής χαράς. Τα άτομα αυτά θα είναι εταίροι ή 

θα ανήκουν στο προσωπικό της  εταιρείας του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό 

θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων η οποία θα προσκομίζεται 

επί ποινή αποκλεισμού ή από τα  νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας και θα  

φέρουν Πιστοποιητικό ονομαστικά, από φορέα εκπαίδευσης ότι έχουν εκπαιδευτεί και 

εξετασθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν την τοποθέτηση και συντήρηση οργάνων 

γυμναστικής εξωτερικού χώρου  και οργάνων παιδικών χαρών με ημερομηνία 

έκδοσης πριν την προκήρυξη. Τα Πιστοποιητικά θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν 

την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι συμμετέχοντες απαιτείται να έχουν λάβει γνώση του χώρου και να έχουν επίγνωση 

των απαιτήσεων για την υλοποίηση της παρούσας. Αυτό αποδεικνύεται με την 

υποβολή με την τεχνική προσφορά της Βεβαίωσης  επίσκεψης του χώρου από τους 

συμμετέχοντες, η οποία εκδίδεται από τον Δήμο και με ημερομηνία το αργότερο 
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τέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

Για την ανάθεση της προμήθειας απαιτείται ο ανάδοχος  να είναι πιστοποιημένος από 

διαπιστευμένο φορέα: 

1)  Σύστημα ISO 9001 για την Διαχείριση της Ποιότητας με πεδίο εφαρμογής 

σχεδιασμός, εγκατάσταση, συντήρηση,  τεχνική υποστήριξη αστικού εξοπλισμού, 

οργάνων άθλησης, παιδικών χαρών. Σχεδιασμός εγκατάσταση, συντήρηση και 

διαμόρφωση χώρων πρασίνου, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη άρδευσης. 

2) Σύστημα ISO14001 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση με πεδίο εφαρμογής 

σχεδιασμός, εγκατάσταση, συντήρηση,  τεχνική υποστήριξη αστικού εξοπλισμού, 

οργάνων άθλησης, παιδικών χαρών. Σχεδιασμός εγκατάσταση, συντήρηση και 

διαμόρφωση χώρων πρασίνου, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη άρδευσης. 

3) Σύστημα ISO45001 για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία με πεδίο 

εφαρμογής σχεδιασμός, εγκατάσταση, συντήρηση,  τεχνική υποστήριξη αστικού 

εξοπλισμού, οργάνων άθλησης, παιδικών χαρών. Σχεδιασμός εγκατάσταση, 

συντήρηση και διαμόρφωση χώρων πρασίνου, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 

άρδευσης. 

4) Σύστημα ISO37001:2016 για την καταπολέμηση της Διαφθοράς πληροφοριών με 

πεδίο εφαρμογής σχεδιασμός, εγκατάσταση τεχνική υποστήριξη αστικού εξοπλισμού, 

οργάνων άθλησης,. Εγκατάσταση, συντήρηση άρδευσης και σχεδιασμός 

εγκατάσταση, συντήρηση, διαμόρφωση χώρων πρασίνου. 

5) Σύστημα ΙSO50001:2018 για την διαχείριση της Ενέργειας με πεδίο εφαρμογής 

σχεδιασμός, εγκατάσταση τεχνική υποστήριξη αστικού εξοπλισμού, οργάνων 

παιδικής χαράς, οργάνων άθλησης, έργων άρδευσης. 

6) Σύστημα ISO27001:2013 για την Ασφάλεια των πληροφοριών με πεδίο 

εφαρμογής σχεδιασμός, εγκατάσταση τεχνική υποστήριξη αστικού εξοπλισμού, 

οργάνων άθλησης, έργων άρδευσης και σχεδιασμός εγκατάσταση, συντήρηση 

χώρων πρασίνου. 

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των 

προδιαγραφών της μελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από 

υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την 

οποία προορίζεται.  

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει πιστοποιημένος σύμφωνα με τα πρότυπα 

όπως περιγράφονται στα άρθρα της παρούσας Μελέτης. Κυρίως να διαθέτουν :  



18 
 

1) Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων (παιχνίδια) όπως ζητείται 

στα άρθρα της Μελέτης .   

2) Πρότυπο ΕΝ16630 για τα όργανα γυμναστικής όπως ζητείται στα άρθρα της 

Μελέτης 

Πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. Οι διαστάσεις των παιχνιδιών και των λοιπών 

ειδών είναι ενδεικτικές, με περιθώριο απόκλισης ±5% στις συνολικές διαστάσεις 

καθώς και ±5% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων, ωστόσο δεν επιτρέπεται 

ο χώρος ασφαλείας των οργάνων να υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα στη μελέτη. 

Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών δεν επιτρέπονται.   

Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές 

και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η τιμολόγηση / πληρωμή θα γίνει τμηματικά με το πέρας της προμήθειας και 

τοποθέτησης και την παράδοση στον Δήμο του Τιμολογίου. 

 

1  ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 6μ, 2 προβολείς  

Η φωτιστική μονάδα θα αποτελείται από : 

Κωνικός οκταγωνικός Σιδηροϊστός Φωτισμού Οδών ύψους 6.000χιλ., διατομή βάση 

155,00χιλ. και διατομή κορυφής 90,00χιλ., πάχους 4,00χιλ. θυρίδα 300 Χ 75χιλ. για 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου, με κλειδαριά ασφαλείας, με ανοξείδωτη βίδα και 

τριγωνική υποδοχή, πλάκα έδρασης400 Χ 400 Χ 10 με οπές σε διάταξη 280 Χ 280 

και 4 τρίγωνα ενίσχυσης. Η κατασκευή είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40, το υλικό 

είναι Χάλυβας Θερμής Έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025. Προστασία: Γαλβάνισμα 

εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461 Ο ιστός θα διαθέτει Πιστοποίηση 

CE. Βάση Αγκύρωσης: Μ20 Χ 600χιλ. σε διάταξη 280 Χ 280, περιλαμβάνονται 8 

παξιμάδια και 8 ροδέλες, Βάση προβολέων δύο θέσεων γωνία 60 Χ 6 μήκους 

2.400χιλ. και διατομή χοάνης Φ102χιλ. Οι προβολείς θα είναι led 100W έκαστος, 

στεγανότητας IP66.   Ακροκιβώτιο διπλό με μονό ασφαλειοαποζεύκτη το οποίο θα 

φέρει τριπλή τετραπολική κλέμμα και  είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 

16,00χιλ. 

2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  6μ, 4 προβολείς  

Η φωτιστική μονάδα θα αποτελείται από : 

Κωνικός οκταγωνικός Σιδηροϊστός Φωτισμού Οδών ύψους 6.000χιλ., διατομή βάση 

155,00χιλ. και διατομή κορυφής 90,00χιλ., πάχους 4,00χιλ. θυρίδα 300 Χ 75χιλ. για 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου, με κλειδαριά ασφαλείας, με ανοξείδωτη βίδα και 

τριγωνική υποδοχή, πλάκα έδρασης400 Χ 400 Χ 10 με οπές σε διάταξη 280 Χ 280 

και 4 τρίγωνα ενίσχυσης. Η κατασκευή είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40, το υλικό 
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είναι Χάλυβας Θερμής Έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025. Προστασία: Γαλβάνισμα 

εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461 Ο ιστός θα διαθέτει Πιστοποίηση 

CE. Βάση Αγκύρωσης: Μ20 Χ 600χιλ. σε διάταξη 280 Χ 280, περιλαμβάνονται 8 

παξιμάδια και 8 ροδέλες, Βάση προβολέων τεσσάρων θέσεων γωνία 60 Χ 6 μήκους 

2.400χιλ. και διατομή χοάνης Φ102χιλ. Οι προβολείς θα είναι led 100W έκαστος, 

στεγανότητας IP66.   Ακροκιβώτιο διπλό με μονό ασφαλειοαποζεύκτη το οποίο θα 

φέρει τριπλή τετραπολική κλέμμα και  είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 

16,00χιλ. 

3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού το οποίο θα αποτελείται από : 

Κωνικό Σιδηροϊστό Φωτισμού Οδών ύψους 4000mm, πάχους 3mm, διαμέτρου βάσης 

Φ100, κορυφής Φ60, θυρίδα για τοποθέτηση ακροκιβωτίου, με κλειδαριά ασφαλείας, 

με ανοξείδωτη βίδα και τριγωνική υποδοχή, πλάκα έδρασης 310x310x10mm με οπές 

σε διάταξη 235x235 και 4 τρίγωνα ενίσχυσης. 

Η κατασκευή θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40, το υλικό θα είναι Χάλυβας 

Θερμής Έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025. Προστασία: Γαλβάνισμα εν θερμώ 

βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461 Πιστοποίηση CE. 

Βάση Αγκύρωσης: Μ16x500mm σε διάταξη 235x235, θα περιλαμβάνονται 8 

παξιμάδια και 8 ροδέλες, Προστασία: Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων 

EN ISO 1461. 

Ακροκιβώτιο με μονό ασφαλειοαποζεύκτη το οποίο θα φέρει τριπλή τετραπολική 

κλέμμα και θα είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm. 

Φωτιστικό σώμα: παραδοσιακό φωτιστικό σώμα κωνικής τετραγωνικής μορφής 

κατάλληλο για αστικό φωτισμό υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών.  Το φωτιστικό 

θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου. Θα είναι βαμμένο 

ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και 

την καλύτερη δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντ.  Για την μεγιστοποίηση του 

αποτελέσματος αυτού θα υπάρχει μια εφαρμογή ενός τελικού σταδίου 

ηλεκτροστατικής βαφής με ειδικό διάφανο πολυεστερικό βερνίκι πούδρας.  

Ο διαχύτης θα είναι κατασκευασμένος από ολόσωμο διαφανές polycarbonate υλικό 

κωνικού σχήματος τετραγωνικής μορφής ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία (αποφυγή 

κιτρινίσματος), σε κραδασμούς και σε θερμότητα.  Η πάνω πλευρά του θα 

προσαρμόζεται (συνδέεται) στη βάση των οργάνων έναυσης μέσω κοχλίων και θα 

είναι στερεωμένο κατάλληλα στα καπάκι του φωτιστικού.  Η προστασία έναντι της 

σκόνης και της υγρασίας, με σκοπό την τέλεια στεγανότητα, θα εξασφαλίζεται με την 

τοποθέτηση ελαστικών παρεμβυσμάτων.   

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο. Με προστασία 

έναντι υγρών και στερεών σωματιδίων τουλάχιστον IP65, με μηχανική αντοχή 

τουλάχιστον ΙΚ 08 και ηλεκτρική κλάση μόνωσης Class II. 

Θα έχει κεραμική λυχνιολαβή τύπου Ε27. 

Τα όργανα έναυσης τοποθετούνται σε ειδική αποσπώμενη βάση κατασκευασμένη από 

άκαυστο πλαστικό μονωτικό υλικό.  Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο των 

οργάνων θα πραγματοποιούνται με σιλικονούχα καλώδια υψηλής θερμικής αντοχής 

άνω των 120°C και πρόσθετη προστασία με μακαρόνι υαλομετάξης. 



20 
 

Η βάση οργάνων θα διαχωρίζει το χώρο λειτουργίας των οργάνων από το χώρο του 

λαμπτήρα ώστε να μην υπάρχει επίδραση στα όργανα από την θερμότητα που 

παράγεται. 

Η σύνδεση των μερών του φωτιστικού σώματος θα γίνεται μέσω ορειχάλκινων 

κοχλιών με κεφαλή Φ20 για καλαίσθητη εμφάνιση. 

Το φωτιστικό θα προσαρμόζεται σε κορυφή ιστού Φ60/Φ76. 

Διαστάσεις φωτιστικού: ενδεικτικές διαστάσεις φωτιστικού σώματος410mm πλάτος 

και 670mm ύψος.  

Λαμπτήρας LED τουλάχιστον 15watt. 

Προδιαγραφές – Πιστοποιήσεις για Φωτιστικό σώμα: 

• Το φωτιστικό σώμα θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες και τα 

Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σήμανση CE. 

• Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE: 

            Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

o EMC 2014/30/EU 

και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

o ΕΝ 55015, ΕΝ 61000-3-2 

• Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του εργοστασίου κατασκευής του 

φωτιστικού σώματος, το οποίο θα πρέπει να είναι βιομηχανοποιημένο και όχι 

ιδιοκατασκευή (θα πρέπει να βρίσκεται ήδη σε γραμμή παραγωγής). 

• Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, 

Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 140001:2015 για 

το εργοστάσιο κατασκευής από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα 

πιστοποίησης. 

 

4 ΠΙΛΑΡ 

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού 

προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους 

από σκυρόδεμα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) 

με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από 

λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά 

και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής 

βαφής, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά 

ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης 

με τα στοιχεία του κυρίου του έργου  

• η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ  

• η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή 

προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από 

τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης.  

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης  

• η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των 

κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 
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κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών 

διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους 

κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου 

τηλεχειρισμού καθώς και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.  

• τα όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 

αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού 

(ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), 

χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν 

προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 

«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του 

κιβωτίου).  

 

5 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 4μ 

Περίφραξη από γαλβανισμένο πλέγμα με καρέ 6χ10εκ πάχους μεταλλικού πλέγματος 

τουλάχιστον 3χιλ. Η τοποθέτηση θα γίνει εντός μεταλλικών στοιχείων από 

σιδηροσωλήνα 40χ40χιλ., πάχους 4χιλ. Το ύψος θα είναι 4μ και το πλάτος ανάμεσα 

στα κάθετα στοιχεία  2μ και θα εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεμα βάθους τουλάχιστον 

0,5μ.  

 

6 ΠΑΓΚΑΚΙ 

Το παγκάκι αποτελείται από : 

• Δύο (2) βάσεις στήριξης 

• Πέντε (5) ξύλινες δοκούς 

 Περιγραφή: 

Το παγκάκι στηρίζεται σε δύο βάσεις από σιδηροδοκό UPN 50χ25mm διαμορφωμένο 

σε σχήμα Γ. 

Η κάθε βάση εδράζεται σε δύο πόδια από κοιλοδοκό 50χ50χ2,5 mm τοποθετημένα 

κάθετα στη μεταλλική βάση. Πάνω στις βάσεις βιδώνονται πέντε ξύλα, τρία για 

κάθισμα και δύο για πλάτη, από Αλπικό ξύλο πεύκου. Θα εγκιβωτισθούν οι βάσεις 

του σε σκυρόδεμα. 

Η μεταλλική βάση είναι ασταρωμένη και βαμμένη και τα ξύλινα μέρη είναι 

εμποτισμένα με βερνίκια υψηλής αντοχής. 

 

7 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  

Κάδος απορριμμάτων ύψους 90εκ και διαμέτρου 40εκ. 

Να αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο βαριάς κατασκευής με μια βάση στήριξης στο 

έδαφος από σιδηροσωλήνα Φ50. Επένδυση από ξυλεία αρκτικού τύπου με 

επίστρωση ειδικού βερνικιού και εσωτερικό μεταλλικό αφαιρούμενο κάδο.  
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8 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΙΚΤΗ ΥΨΟΥΣ από 1,45μ 

Οι κάθετοι δοκοί θα είναι από κοιλοδοκό 60χ60χ2mm ανά 3,0m. 

Οι τρεις οριζόντιοι σύνδεσμοι θα είναι από δοκό 30χ30χ2 ενώ τα κάθετα 

κιγκλιδώματα θα κατασκευάζονται από επιλεγμένη ξυλεία πεύκης πάχους 2,2 

εκατοστών. Τα διάκενα μεταξύ των κάθετων στοιχείων  θα είναι έως 7 εκατοστά. 

Χαρακτηριστικά υλικών:  

Τα μεταλλικά στοιχεία θα αποτελούνται κυρίως από μεταλλικές δοκούς ελάχιστου 

πάχους 2,0mm. θα είναι βαμμένοι με αντισκουριακό αστάρι και ανθεκτικό βερνίκι 

χρωματισμού. 

Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου (πεύκη). Θα 

εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και θα αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια για την βαφή θα είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα 

μέταλλα και θα προστατεύονται από τις υπεριώδης ακτίνες. Όλοι οι μεταλλικοί 

σύνδεσμοι θα είναι γαλβανισμένοι και τα παξιμάδια θα είναι ασφαλείας. Οι τάπες που 

θα χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά. Περιλαμβάνονται και 

δύο πόρτες ίδιας κατασκευής πλάτους 3 μ. η καθεμία, Οι πόρτες θα είναι δύο φύλλων 

ένα ανοιγόμενο και ένα σταθερό όπου θα ανοίγει αν παραστεί ανάγκη. Θα φέρουν 

μεντεσέδες βαρέως τύπου και ανοξείδωτο κλείστρο/ σύρτη.   

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείτε το πρότυπο ΕΝ 1176.  

 

9 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ειδική πινακίδα με τα στοιχεία του Προγράμματος χρηματοδότησης, εύλογου 

μεγέθους, μόνιμα και σταθερά τοποθετημένη και με τρόπο που δεν παρεμποδίζει την 

διέλευση. 

Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, πάχους 3mm. 

 

10 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  

Η πινακίδα θα αποτελείται από δύο δοκούς 60χ60χ2mm οι οποίοι θα εγκιβωτίζονται 

στο έδαφος και δύο οριζόντιους ίδιου πάχους και διατομής. Οι δοκοί σχηματίζουν ένα 

πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται πινακίδα κατασκευασμένη από αλουμίνιο, 

πάχους 3mm. Το συνολικό ύψος από την επιφάνεια του εδάφους είναι 2,20m. Θα 

είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη (antigraffiti, 

τύπου 3Μ Protective Overlay Film). Η μεμβράνη αυτή θα επιτρέπει τον καθαρισμό 

από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κλπ., με την χρήση κατάλληλων διαλυτικών 

χωρίς βλάβη στην αντανακλαστική μεμβράνη και το μελάνι της μεταξοτυπίας του 

υποστρώματος. 

Θα είναι χρωματισμένη με αντισκωριακό αστάρι και σιλικονούχο χρώμα σε πράσινη 

- κυπαρισσί απόχρωση. Είναι τυπωμένες με πληροφορίες για το Πάρκο όπως όνομα, 

κάτοψη του χάρτη του πάρκου με τον εξοπλισμό και τις δραστηριότητες που 

παρέχει, στοιχεία επικοινωνίας του Δήμου. Το ακριβές περιεχόμενο της 

πληροφοριακής πινακίδας θα καθορισθεί σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.  
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11 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ -  ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ  

Περιλαμβάνεται η εξυγίανση του χώρου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. 

Θα γίνει καθαρισμός της χαμηλής αυτοφυούς βλάστησης και η απομάκρυνση των 

προϊόντων καθαρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.  

Αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού παλαιών, κατεστραμμένων περιφράξεων, 

οργάνων παιδικής χαράς και διαχείριση  σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.  

Αποκατάσταση και διαμόρφωση του εδάφους όπου απαιτείται,  εργασίες εξυγίανσης, 

κλίσεων, εξομάλυνσης του εδάφους και διάστρωσης αυτού σε επιθυμητά υψόμετρα 

και κλίσεις έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα 

είναι εμφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου και θα εμποδίζουν την ασφαλή όδευση 

των επισκεπτών του πάρκου ή την εγκατάσταση του εξοπλισμού.  

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το πρανές ανάμεσα στην παιδική χαρά και στον χώρο 

πρασίνου όπου θα τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός και όργανα γυμναστικής. Θα 

διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία των δυο χώρων. 

Στην παιδική χαρά θα τοποθετηθεί είσοδος σε αυτό το σημείο καθ υπόδειξη της 

υπηρεσίας.  

Στο πρανές εξωτερικά από την περίφραξη της παιδικής χαράς θα γίνουν νέες 

φυτεύσεις θάμνων σε πρώτη και δεύτερη  γραμμή φυτικών συνθέσεων έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ένα χαμηλό φυτικό  πλαίσιο που θα προσδίδει ζωντάνια και κίνηση στο 

χώρο, ανάδειξη της εποχικότητας και ευνοϊκό μικροκλίμα για τους χρήστες. Επίσης 

θα λειτουργήσει ως φυσική αντιστήριξη του εδάφους. Θα επιλεγούν φυτά με 

γνώμονα τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες της περιοχής, πχ   ρείκι, λεβάντα στην 

πρώτη σειρά φύτευσης και δάφνη στην δεύτερη. Η τελική επιλογή και διάταξη θα 

γίνει σε συνεννόηση με την υπηρεσία.  

 

12 ΚΟΥΝΙΑ 3Θ (2Π+1Ν) ΞΥΛΙΝΗ 

     Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 5,20μ., πλάτος 1,60μ., ύψος 2,25μ., 

απαιτούμενος χώρος     ασφαλείας 7,20μ.χ 5,20μ., μέγιστο ύψος πτώσης 1,15μ., 

ηλικιακή ομάδα από 1,5 ετών. 

     Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, 

• Έξι (6) ξύλινα υποστυλώματα, 

• Δύο (2) κάθισμα παίδων  και (1) ένα νηπίων με αλυσίδες 

Περιγραφή  

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα 

Φ76mm. Στηρίζεται σε έξι (6) ξύλινα υποστυλώματα 100 x100mm  και συνδέεται 

με τη χρήση συνδετικών μεταλλικών γωνιών στήριξης. Στο κάτω μέρος της 

δοκού και σε κατάλληλες θέσεις στερεώνονται έξι κουζινέτα από γαλβανισμένο 

χάλυβα και είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα 

καθίσματα έχουν διαστάσεις 440x180x40mm (παίδων ) και 435x220x258 mm 



24 
 

(νηπίων) και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από 

αλουμίνιο και αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων 

αλυσίδων διατομής 6mm. 

Υλικά 

Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. Σχεδιάζονται με 

τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η 

συσσώρευση νερού. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται για την 

βαφή είναι μη τοξικά χωρίς  να περιέχουν βαρέα μέταλλα και προστατεύουν από 

τις υπεριώδης ακτίνες. Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι γαλβανισμένοι ή 

ανοξείδωτοι για προστασία από την διάβρωση. Τα προστατευτικά και οι τάπες 

που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

     Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 

ΕΝ 1176. 

      Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του 

ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 

θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τΟ Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για 

τους εξοπλισμούς παιδότοπων και φέρει Πιστοποιητικό κατά ΕΝ1176. 

 

13 ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 3,70μ., πλάτος 1,60μ., ύψος 2,25μ., 

απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 7,20μ. χ 3,70μ. , μέγιστο ύψος πτώσης 1,00μ., 

ηλικιακή ομάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• τέσσερα (4) ξύλινα υποστυλώματα  

• μία (1) μεταλλική σιδηροδοκός Φ76 με μεταλλικές γωνίες στήριξης 

• κάθισμα φωλιά με ζεύγος αλυσίδων και κουζινέτα 

Περιγραφή  

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα 

Φ76mm. Στηρίζεται σε 4 ξύλινα υποστυλώματα 100Χ100 mm . Στο κάτω μέρος 

της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις αναρτώνται δύο (2) κουζινέτα από 

γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος με 

αλυσίδα προστασίας. Το κάθισμα φωλιά με Φ1200mm , είναι κατασκευασμένο 

από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο και αναρτάται από τα 

κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων διατομής 6mm. 

Υλικά 

Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. Σχεδιάζονται με 

τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η 

συσσώρευση νερού. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται για την 

βαφή είναι μη τοξικά χωρίς  να περιέχουν βαρέα μέταλλα και προστατεύουν από 

τις υπεριώδης ακτίνες. Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι γαλβανισμένοι ή 

ανοξείδωτοι για προστασία από την διάβρωση. Τα προστατευτικά και οι τάπες 
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που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 

ΕΝ 1176. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του 

ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 

θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται το  Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους 

εξοπλισμούς παιδότοπων και φέρει Πιστοποιητικό κατά ΕΝ1176. 

 

14 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 2,30μ., πλάτος 0,29μ., ύψος 0,72μ., 

απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 2,29μ. χ 4,73μ., μέγιστο ύψος πτώσης 0,75μ., 

ηλικιακή ομάδα από 2 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από: 

• 2 βάσεις πάκτωσης 

• 2 ελατήρια ταλάντωσης 

• 1 δοκό ταλάντωσης 

• 4 καθιστικά 

• 2 χειρολαβές  

Βάσεις πάκτωσης γαλβανισμένες εν θερμώ. 

Τα ελατήρια 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,  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. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας, φυσική φωτογραφία (όχι 

φωτορεαλισμός) 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

-Τμήμα χρωματιστού πάνελ HPL, πάχους 13mm 

-Δείγμα πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής ελατηρίων (φωλιά) 
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15 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑΣ Α  

Το όργανο αποτελείται από: 

• ατσάλινη βάση γαλβανισμένη με μέθοδο C5 και βαμμένη με σφυρήλατο χρώμα 

σε θερμοκρασία 230°C 

• πάνελ HPDE με 2 ενδεικτικά αποτυπώματα 

• ένα παιχνίδι λαβυρίνθου με καμπύλους διαδρόμους και μεταλλική μπίλια 

• μια στρογγυλή διάφανη επιφάνεια από ακρυλικό υλικό PMMA 

• ράβδο στρέψης από επιχρυσωμένο ατσάλι 

• ατσάλινη βάση στήριξης 

 

Διαστάσεις Οργάνου 

Μήκος:  400mm 

Πλάτος:  620mm 

Ύψος:  270mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος:  3620mm 

Πλάτος:  3400mm 

Εμβαδό: 12m2 

 

Ύψος πτώσης: 270mm 

Ηλικιακή ομάδα:  2-12 ετών 

Αριθμός χρηστών: 1 

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός, ισσοροπία, συντονισμός  

 

Δραστηριότητα παιχνιδιού 

Το παιδί-χρήστης ακουμπάει τα πέλματά του στα αποτυπώματα και μετακινώντας το 

βάρος του σώματός του δεξιά αριστερά προσπαθεί να οδηγήσει το σφαιρίδιο ανάμεσα 

από τα τοιχώματα του λαβυρίνθου που βρίσκεται ενσωματωμένος στο πάνελ HDPE 

ανάμεσα στα πόδια του. 

Η κίνηση που απαιτείται για την εκτέλεση του παιχνιδιού θα είναι τέτοια που θα 

αναπτύσει το νευρικό σύστημα σε ψυχοκινητικό και οπτικό επίπεδο και εκτός από τη 

διασκέδαση που θα εκλαμβάνει το παιδί θα αναπτύσονται παράλληλα οι δεξιότητες 

της ισορροπίας και του συντονισμού. 

 

Υλικά 

Πάνελ HDPE 

Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ενός ή δύο χρωμάτων απαλλαγμένο από HPA. 

Χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική ελαφρότητα και ελαστικότητα, την αντοχή σε 

χημικές ουσίες, στη διάβρωση, στην υπεριώδη ακτινοβολία (σύμφωνα με το UNE-EN 

ISO4892), στην ευφλεκτότητα (σύμφωνα με το UNE-EN ISO11925-2) και στην 

κρούση (σύμφωνα με το ISO 527-1). Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση. Εγγύηση: 15 

χρόνια. 

 

Βίδες παξιμάδια 

Από γαλβανισμένο ατσάλι και καλυμένα από καπάκια πολυπροπυλενίου PP. 
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Ατσάλινη βάση 

Βαμμένη λεία χαλύβδινη πλάκα (EN 10327) θερμής έλασης (EN10027-1 και 

CR10260) από χάλυβα S235JR, σύμφωνα με το EN 10025-2. 

Διαδικασία γαλβανίσματος και βαφής: το υλικό πρώτα λειένεται και καθαρίζεται μέσω 

εκτόξευσης από οξειδώσεις και ακαθαρσίες εξασφαλίζοντας ένα ιδανικό προφίλ 

τραχύτητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8501-1:2007. Ακολουθεί το αστάρωμα με 

αντιδιαβρωτικές εποξειδικές ρητίνες πολυεστέρα με βάση τον ψευδάργυρο, 

οικολογικές με κατηγορία διαβρωτικότητας C5 και ψήσιμο στους 230°C. Το υλικό 

τέλος βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή σε σκόνη (στους 230°C) και πάχους μεταξύ 

120 και 140μm, σύμφωνα με το UNE EN ISO 2808 

 

Ακρυλική επιφάνεια (PMMA) 

Κατασκευάζεται από ψυχρά κατεργασμένα, χυτά και γυαλισμένα ακρυλικά φύλλα 

αποτελούμενα από την ένωση 70% κωνοφόρων ινών και 30% θερμοσκληρυνόμενη 

ρητίνη. Είναι 70 φορές πιο ανθεκτικό υλικό από το γυαλί, ελαφρύτερο και 25% πιο 

μονωτικό. Έχει υψηλή αντοχή σε χτυπήματα και χημικές ουσίες, χαμηλή 

απορρόφηση νερού, εξαιρετική αντοχή στην τριβή και εξαιρετική προστασία από 

(ακτίνες UV, υγρασία). Η μετάδοση του φωτός δια μέσου της επιφάνειας του θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 93%. 

 

Βάση στερέωσης 

Η μεταλλική βάση είναι κατασκευασμένη από φύλλο χάλυβα, με ανθεκτική στη 

διάβρωση κατεργασία γαλβανισμού εν θερμώ (C5) με πάχος μεταξύ 120 και 140μm 

σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας, φυσική φωτογραφία (όχι 

φωτορεαλισμός) 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

-Ένα τεμάχιο του οργάνου  

 

16 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑΣ Β  

Το όργανο αποτελείται από: 
• ατσάλινη βάση γαλβανισμένη με μέθοδο C5 και βαμμένη με σφυρήλατο χρώμα 

σε θερμοκρασία 230°C 

• πάνελ HPDE με 2 ενδεικτικά αποτυπώματα 
• ένα παιχνίδι λαβυρίνθου με διαδρόμους μαιανδρικής μορφής και μία μεταλλική 

μπίλια 
• μια ορθογώνια διάφανη επιφάνεια από ακρυλικό υλικό PMMA 

• ράβδο στρέψης από επιχρυσωμένο ατσάλι 
• ατσάλινη βάση στήριξης 
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Διαστάσεις Οργάνου 
Μήκος:  400mm 

Πλάτος:  620mm 
Ύψος:  270mm 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος:  3620mm 
Πλάτος:  3400mm 

Εμβαδό: 12m2 
 
Ύψος πτώσης: 270mm 

Ηλικιακή ομάδα:  2-12 ετών 
Αριθμός χρηστών: 1 

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός, ισσοροπία, συντονισμός  
 
Δραστηριότητα παιχνιδιού 

Το παιδί-χρήστης ακουμπάει τα πέλματά του στα αποτυπώματα και μετακινώντας το 
βάρος του σώματός του δεξιά αριστερά προσπαθεί να οδηγήσει το σφαιρίδιο ανάμεσα 

από τα τοιχώματα του λαβυρίνθου που βρίσκεται ενσωματωμένος στο πάνελ HDPE 
ανάμεσα στα πόδια του. 
Η κίνηση που απαιτείται για την εκτέλεση του παιχνιδιού θα είναι τέτοια που θα 

αναπτύσει το νευρικό σύστημα σε ψυχοκινητικό και οπτικό επίπεδο και εκτός από τη 
διασκέδαση που θα εκλαμβάνει το παιδί θα αναπτύσονται παράλληλα οι δεξιότητες 

της ισορροπίας και του συντονισμού. 
 
Υλκά 

Πάνελ HDPE 
Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ενός ή δύο χρωμάτων απαλλαγμένο από HPA. 

Χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική ελαφρότητα και ελαστικότητα, την αντοχή σε 
χημικές ουσίες, στη διάβρωση, στην υπεριώδη ακτινοβολία (σύμφωνα με το UNE-EN 

ISO4892), στην ευφλεκτότητα (σύμφωνα με το UNE-EN ISO11925-2) και στην 
κρούση (σύμφωνα με το ISO 527-1). Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση. Εγγύηση: 15 
χρόνια. 

 
Βίδες παξιμάδια 

Από γαλβανισμένο ατσάλι και καλυμένα από καπάκια πολυπροπυλενίου PP. 
 
Ατσάλινη βάση 

Βαμμένη λεία χαλύβδινη πλάκα (EN 10327) θερμής έλασης (EN10027-1 και 
CR10260) από χάλυβα S235JR, σύμφωνα με το EN 10025-2. 

Διαδικασία γαλβανίσματος και βαφής: το υλικό πρώτα λειένεται και καθαρίζεται μέσω 
εκτόξευσης από οξειδώσεις και ακαθαρσίες εξασφαλίζοντας ένα ιδανικό προφίλ 
τραχύτητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8501-1:2007. Ακολουθεί το αστάρωμα με 

αντιδιαβρωτικές εποξειδικές ρητίνες πολυεστέρα με βάση τον ψευδάργυρο, 
οικολογικές με κατηγορία διαβρωτικότητας C5 και ψήσιμο στους 230°C. Το υλικό 

τέλος βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή σε σκόνη (στους 230°C) και πάχους μεταξύ 
120 και 140μm, σύμφωνα με το UNE EN ISO 2808 
 

Ακρυλική επιφάνεια (PMMA) 
Κατασκευάζεται από ψυχρά κατεργασμένα, χυτά και γυαλισμένα ακρυλικά φύλλα 

αποτελούμενα από την ένωση 70% κωνοφόρων ινών και 30% θερμοσκληρυνόμενη 
ρητίνη. Είναι 70 φορές πιο ανθεκτικό υλικό από το γυαλί, ελαφρύτερο και 25% πιο 
μονωτικό. Έχει υψηλή αντοχή σε χτυπήματα και χημικές ουσίες, χαμηλή 

απορρόφηση νερού, εξαιρετική αντοχή στην τριβή και εξαιρετική προστασία από 
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(ακτίνες UV, υγρασία). Η μετάδοση του φωτός δια μέσου της επιφάνειας του θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 93%. 

 
Βάση στερέωσης 
Η μεταλλική βάση είναι κατασκευασμένη από φύλλο χάλυβα, με ανθεκτική στη 

διάβρωση κατεργασία γαλβανισμού εν θερμώ (C5) με πάχος μεταξύ 120 και 140μm 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας, φυσική φωτογραφία (όχι 

φωτορεαλισμός) 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

-Ένα τεμάχιο του οργάνου  

 

17 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Πλάτος : 30 εκ.   

Μήκος : 85 εκ.  

Ύψος : 82 εκ.  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Πλάτος : 230 εκ.  

Μήκος : 320 εκ.  
 

 

Ύψος πτώσης: 52 εκ  

Ηλικιακή ομάδα:  2+  ετών  

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 1 παιδιού 

Δραστηριότητες:  Ταλάντωση 

Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

• 1 βάση πάκτωσης 

• 1 ελατήριο ταλάντωσης 

• 1 καθιστικό 

• 1 διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ σε μορφή ‘αλογάκι’ 

• 2 χειρολαβές  

• 2 ποδολαβές 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ. 
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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 Ζωάκι: 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,  ώστε να 

εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. 

 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και 

προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι 

αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 

ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα 

γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού 

ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα 

πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα 

που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε 

κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή 

για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας, φυσική φωτογραφία (όχι 

φωτορεαλισμός) 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ): -Τμήμα χρωματιστού πάνελ HPL, πάχους 

13mm,  Δείγμα πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής ελατηρίων (φωλιά) 

 

18 ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ  

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 2,10μ., πλάτος 1,65μ., ύψος 1,85μ., 

απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 5,10μ. χ 4,65μ., μέγιστο ύψος πτώσης 0,20μ., 

ηλικιακή ομάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή, 

• Μία (1) προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα, 

• Δύο (2) τραπεζάκια, 
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• Δύο (2) πάνελ δραστηριοτήτων, 

• Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι  

 

Ορθογωνική πλατφόρμα με δίρριχτη σκεπή: 

Η πλατφόρμα αποτελείται από: 

• Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 

• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με 

ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

αντιολισθητικό δάπεδο, 

• Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

 Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την 

προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 

διαστάσεων 95Χ35mm. 

Προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα: 

Η πλατφόρμα αποτελείται από: 

• Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 

• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με 

ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

αντιολισθητικό δάπεδο, 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία 

από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 

95Χ35mm. 

Τραπεζάκια: 

 Το κάθε τραπεζάκι κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και 

στηρίζεται σε δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην εξωτερική πλευρά του 

παραθύρου. 

Πάνελ δραστηριοτήτων 

Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και 

φέρουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών. 

Καμπύλο μπαλκόνι : 

Το μπαλκόνι αποτελείται από : 

• Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm, 

• Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 

• Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm με επικάλυψη από 

φύλλο διάτρητης λαμαρίνας. 

Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της 

πλατφόρμας. 

 Υλικά: 

Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. 

 Σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να 

αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. 

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται για την βαφή είναι μη τοξικά 

χωρίς  να περιέχουν βαρέα μέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες.  

Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από 

την διάβρωση. 

Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά μη 
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τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

• Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 

πρότυπο ΕΝ 1176. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

     •      Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

 

 

19 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  Α 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 5,66μ., πλάτος 3,13μ., ύψος 3,02μ., 

απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 6,15μ. χ 9,60μ.,μεγιστο ύψος πτώσης 1,17μ., 

ηλικιακή ομάδα από 2 ετών, δυνατότητα απασχόλησης έως 12παιδιά. 

Η κατασκευή οκταγωνικού σχήματος θα στηρίζεται σε  μία (1) κολώνα ραβδωτού 

λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα διατομής Ø125mm ενώ ο λοιπός σκελετός θα 

είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Στην κορυφή 

της κολώνας θα υπάρχει πλαστικό προστατευτικό πολυαμιδίου. 

Το όργανο να αποτελείται από : 

• 2 πατάρια 

• 1 τσουλήθρα 

• 1 ράμπα αναρρίχησης 

• 1 σκάλα ανάβασης 

• 1 ράμπα εισόδου 

• 4 θεματικά σκέπαστρα ‘φύλλα δέντρου’  

• 4 χρωματιστά προστατευτικά θεματικά πάνελ ‘φράκτης’ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm 

Σκέπαστρα: θα είναι κατασκευασμένα από φύλλα HPL πάχους 13mm 

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. 

Ράμπα αναρρίχησης: θα είναι κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 

12,5mm και θα φέρει πιασίματα από πολυπροπυλένιο, μη τοξικά, μη εύφλεκτα και 

ανθεκτικά σε κραδασμούς και ακτίνες UV. 

Σκάλα ανάβασης: ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, 

σκαλοπάτια κατασκευασμένα από  αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και 

κουπαστές από ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. 

Ράμπα εισόδου: θα είναι κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm 

και κουπαστές από ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. 

Θεματικά πάνελ ‘φύλλα δέντρου’: θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm 

Χρωματιστά προστατευτικά θεματικά πάνελ ‘φράκτης’: θα είναι κατασκευασμένα από 

HPL πάχους 13mm. 

Η σύνδεση των ανοξείδωτων τμημάτων σκελετού θα γίνονται μέσω αντιβανδαλικών 

συνδέσμων πολυαμιδίου τύπου ‘φωλιά’ 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και 
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προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176  

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Φωτογραφία του οργάνου,( όχι φωτορεαλισμός). 

• Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

• Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (επί ποινή αποκλεισμού) (θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο 

του Δήμου 2 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ,επί ποινή 

αποκλεισμού): 

-Τμήμα αντιολισθητικού HPL πάχους 12,5mm 

-Τμήμα χρωματιστού πάνελ HPL πάχους 13mm 

-Τμήμα ορθοστάτη ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα διατομής 

Ø125mm 

-Τμήμα σκελετού ανοξείδωτου σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm 

-Δείγμα συνδέσμου πολυαμιδίου ανοξείδωτων τμημάτων σκελετού 

 

 

20 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  Β 

Διαστάσεις Οργάνου  : Μήκος : 5,28μ.  Πλάτος : 4,28μ  Ύψος : 2,60μ                                                                         

Μέγιστος αριθμός χρηστών : 31 

Απαιτήσεις ασφαλείας: Απαιτούμενος χώρος : 8,68μ x 7,93μ                                                                         

Μέγιστο ύψος πτώσης : 2,50μ 

Δραστηριότητες : Ισορροποία, έλξη, αναρρίχηση, ολίσθηση και διέλευση. 

Το σύνθετο θα αποτελείται από : 

• Τέσσερις (4) τριγωνικούς πύργους. 

• Έξι (6) ξύλινα δοκάρια στήριξης διαστάσεων 9 x 9 x 220 cm. 

• Έξι (6) ξύλινα δοκάρια στήριξης διαστάσεων 9 x 9 x 250 cm. 

• Τέσσερις (4) πλατφόρμες διαστάσεων 100 x 80 x 5 cm. 

• Μια (1) σκάλα ύψους 100 cm με τρία (3) πατήματα. 

• Μια (1) ράμπα ολίσθησης σε ύψος 150 cm.  

• Δυο (2) περάσματα – διελεύσεις με δίχτυ. 

• Δυο (2) περάσματα με δραστηριότητα έλξης με δυο διαφορετικούς τύπους 

χειρολαβής. 

• Δυο (2) στύλους πυροσβέστη  

Ξύλινα δοκάρια στήριξης:  Η κατασκευή θα είναι φτιαγμένη από υψηλής ποιότητας 

λακαρισμένο, εμποτισμένο και διπλής επίστρωσης πεύκο διαστάσεων 9x9 cm χωρίς 

συνδέσεις, ασφαλισμένο στην κορυφή με βύσματα πολυπροπυλενίου. 

Οι μεταλλικές απολήξεις είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο εν θερμό σίδερο, 

προστατεύοντας έτσι το ξύλο από την άμεση επαφή του με το έδαφος με σκοπό την 

αποφυγή της σκουριάς της κατασκευής και την παράταση ζωής του παιχνιδιού. 
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Πλατφόρμες: αντιολισθητική και αδιάβροχη επιφάνεια HPL.  Οι βάσεις στήριξής των 

πλατφορμών είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο εν θερμό σίδερο με 

επίστρωση πούδρας. Διαθέτουν επίσης χρωματιστά προστατευτικά και διακοσμητικά 

πάνελ κατασκευασμένα από HPL, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. 

Δυο πλατφόρμες βρίσκονται σε ύψος 150 cm και άλλες δυο σε ύψος 180 cm. 

Οι πύργοι: μεταξύ τους ενώνονται με περάσματα με δραστηριότητα έλξης δυο 

διαφορετικού τύπου, μπάρας και χειρολαβής. 

Κλίμακα ανάβασης: Κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου με σωλήνες από ανοξείδωτο 

ατσάλι, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα μεγάλης διάρκειας. Σχοινιά πολυπροπυλενίου 

με σίδερο και συνδέσμους από συνθετικό υλικό. 

Ράμπα ολίσθησης: κατασκευασμένη από δυο σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι και 

βρίσκεται σε ύψος 150 cm. 

Δίχτυ: στα δυο περάσματα – διελεύσεις, είναι φτιαγμένο από γαλβανισμένο 

συρματόσχοινο καλυμμένο με πολυπροπυλένιο. Η σύνδεση των σχοινιών μεταξύ 

τους  γίνεται με  σφαίρες πολυαμιδίου. 

Μπάρες: Κατασκευασμένες με σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι inox 304. 

Τοποθετημένες στους τέσσερις τριγωνικούς πύργους κάτω από τις πλατφόρμες. Δυο 

εκ των πύργων διαθέτουν επιπλέον μπάρες, χειρολαβές και στύλο πυροσβέστη.  

Εξαρτήματα συναρμογής: κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι και 

προστατεύονται από αντιβανδαλικά καλύμματα πολυαμιδίου. Τα κρατήματα χειρός 

είναι από συνθετικό υλικό. 

Η στερέωση των ανοξείδωτων τμημάτων μεταξύ τους όσο και με τις πλατφόρμες και 

τα πάνελ του εξοπλισμού γίνεται μέσω ειδικών αντιβανδαλικών συνδέσμων 

πολυαμιδίου κατάλληλης μορφής και πάχους για αντοχή στους βανδαλισμούς. 

Δεν θα υπάρχουν αιχμηρές άκρες ή εγκοπές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

κίνδυνο. 

Το όργανο κατά την τοποθέτηση θα πακτωθεί τουλάχιστον 55 εκ βάθος. 

Ο εξοπλισμός θα διαθέτει : 

• 30 χρόνια εγγύηση στην δύναμη της κατασκευής του ατσαλιού και των 

συστατικών του. 

• 15 χρόνια εγγύηση στη κατασκευαστική αστοχία του υλικού. 

• 10 χρόνια εγγύηση στην αντοχή στη δομή των εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου 

υψηλής πυκνότητας και πλαστικών υψηλής πίεσης. 

• 5 χρόνια εγγύηση στη διάβρωση από ανοξείδωτο χάλυβα και γαλβανισμένα εν 

θερμώ εξαρτήματα και επικαλυμμένα με σκόνη, ενάντια στα σκαθάρια του 

φλοιού που σαπίζουν σε περίπτωση ξύλινων κατασκευαστικών στοιχείων. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 

ΕΝ 1176. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων 

• Σύστημα ISO 9001 κατασκευαστή για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστημα ISO 14001 κατασκευατσή για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Φωτογραφία του οργάνου,( όχι φωτορεαλισμός). 

• Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 

21 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  

Οι κάθετοι δοκοί θα είναι από σύνθετη ξυλεία πεύκου 80χ80mm ανά 3,0 m. Θα 

στερεώνονται στα κράσπεδα και στους πέτρινους διαμορφωμένους μαντρότοιχους σε 

βάσεις ή θα πακτώνονται οι βάσεις με μπετό στο έδαφος .  

Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο δοκό 30χ30χ1 316 (INOX) ενώ τα 

κάθετα κυγκλιδώματα θα κατασκευάζονται από επιλεγμένη ξυλεία πεύκης πάχους 2,2 

εκατοστών μήκους 95 εκατοστών. Τα διάκενα μεταξύ των κάθετων σανιδιών θα είναι 

6 εκατοστά. 

Χαρακτηριστικά υλικών:  

Τα μεταλλικά στοιχεία θα αποτελούνται κυρίως από ανοξείδωτους δοκούς ελάχιστου 

πάχους 1,0mm.  

Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου (πεύκη). Θα 

εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και θα αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια για την βαφή θα είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα 

μέταλλα και θα προστατεύονται από τις υπεριώδης ακτίνες. Όλοι οι μεταλλικοί 

σύνδεσμοι θα είναι ανοξείδωτοι. Οι τάπες που θα χρησιμοποιούνται θα είναι από 

ανθεκτικά υλικά μη τοξικά. Οι κοχλίες σύνδεσης θα είναι γαλβανισμένες, με παξιμάδι 

ασφαλείας.  

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείτε το πρότυπο ΕΝ 1176 1-6, το σύστημα 

ποιότητας ISO9001 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001 

22 ΠΟΡΤΑ  

Οι πόρτες θα ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής με την περίφραξη του άρθου 

22 και θα φέρουν επιπλέον μεντεσέδες βαρέως τύπου για τη σύνδεσή της με την 

υπόλοιπη κατασκευή της περίφραξης  και μεταλλικό σύρτη. Θα αποτελούνται από 

ένα φύλλο μήκους 1μ. κατ ελάχιστον.  

 

23 ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ  

Βρύση χαλύβδινη, ο κορμός της οποίας είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με 

στρογγυλεμένες και λειασμένες γωνίες ύψους 1μ. περίπου και βάσης 15εκ.χ15εκ. 

περίπου. Πάνω στον κορμό και σε απόσταση περίπου 75 εκ. από το έδαφος υπάρχει 

μπουτόν παροχής του νερού. Επίσης η βρύση θα έχει σχάρα για την αποστράγγιση 

του νερού. Το βάρος της βρύσης δεν ξεπερνά τα πενήντα κιλά. 
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24  ΑΜΜΟΣ/ΒΟΤΣΑΛΟ 

Η άμμος - βότσαλο που θα χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασμών 

και προστασίας από πτώση δεν θα πρέπει να περιέχει σωματίδια λάσπης ή αργίλου 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176 . 

Η διατομή της άμμου ή βότσαλου θα είναι 0,20mm έως 8,00mm (σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ1176). Το μέγεθος κόκκου  θα μπορεί να ταυτοποιηθεί με δοκιμή 

κοσκινίσματος κατά ΕΝ933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – Κοκκομετρική 

ανάλυση με κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδος. Ο συντελεστής ομοιομορφίας 

που θα προκύπτει θα πρέπει να είναι <3. 

Το υλικό θα επιτρέπει τη φυσική απορροή των υδάτων καθώς δε σφραγίζεται το 

έδαφος από μη υδατοπερατά υλικά. Δεν θα χάνει την ικανότητα απορρόφησης 

κρούσης και θα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. 

 

25 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  

Η πινακίδα αποτελείται από δύο δοκούς 60χ60χ2mm οι οποίοι εγκιβωτίζονται στο 

έδαφος και δύο οριζόντιους ίδιου πάχους και διατομής. Οι δοκοί σχηματίζουν ένα 

πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται πινακίδα κατασκευασμένη από αλουμίνιο, 

πάχους 3mm και διαστάσεων 62χ83. Το συνολικό ύψος από την επιφάνεια του 

εδάφους είναι 2,20m και το συνολικό πλάτος 92cm. 

Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική 

μεμβράνη (antigraffiti, τύπου 3Μ Protective Overlay Film). Η μεμβράνη αυτή θα 

επιτρέπει τον καθαρισμό των πινακίδων από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κλπ., 

με την χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη στην αντανακλαστική μεμβράνη 

και το μελάνι της μεταξοτυπίας του υποστρώματος. 

Είναι χρωματισμένοι με αντισκωριακό αστάρι και σιλικονούχο χρώμα σε πράσινη - 

κυπαρισσί απόχρωση. Είναι τυπωμένες όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από την 

υπουργική απόφαση 27934:2014 για μία παιδική χαρά. Πιο συγκεκριμένα 

αναγράφει: 

• Τις ηλικιακές ομάδες των παίδων 

• Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 

• Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ 

• Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους συνοδούς 

ατόμων με αναπηρία  

• Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς 

 

26 ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

Τραπέζι πινκ-πονκ: 2740x1525x50mm 

Χώρος ασφαλείας: 5750x4560mm 

Ύψος τραπεζιού: 760mm 

Ύψος φιλέ: 152,5mm 
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Συνολικό βάρος: 150 kg 

Χρήστες: 2 έως 4 

Τραπέζι Ping pong κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους , με μεταλλικό 
σκελετό, συνθετική επιφάνεια παιχνιδιού και μεταλλικό φιλέ. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 

Επιφάνεια τραπεζιού πάχους 50mm από ενισχυμένο SMC, ένα σύνθετο πολυμερές 

υλικό που αποτελείται από θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη, υλικά πλήρωσης και 

υαλοβάμβακα. Eπιφάνεια υψηλής ποιότητας προστατευμένη περιμετρικά από 

μεταλλικό πλαίσιο. H επιφάνεια επικαλύπτεται με βαφή και την κατάλληλη 

διαγράμμιση. Προς αποφυγή των ατυχημάτων όλες οι άκρες είναι στρογγυλεμένες. 

ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ατσάλινη κατασκευή με γαλβανισμένα χαλύβδινα καμπυλωτά 

πόδια από σωλήνα διαμέτρου 80mm.  

ΦΙΛΕ : Κατασκευάζεται από ατσάλινο κυρτό σωλήνα διαμέτρου 20mm. Διαθέτει 

κουπαστή 50mm και διάτρητο φύλλο χάλυβα.  

Τοποθέτηση : 

Το τραπέζι θα μπορεί να τοποθετηθεί σε τσιμεντένια βάση εάν το έδαφος είναι 

μαλακό. Ένα το έδαφος είναι σκληρό θα μπορεί αγκυρωθεί με τέσσερις διαστολές 

μπουλόνια που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό.  

Όλα τα μεταλλική μέρη έχουν: 

• Αντοχή στον καιρό και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

• Υψηλή αντοχή σε κρούση και τριβή. 

• Χημική σταθερότητα σε επιθετικά περιβάλλοντα. 

• Ηλεκτρική και ακουστική μόνωση. 

• Συμμορφώνεται με τα πρότυπα υγιεινής και διατροφής. 

• Διαθέτουν λείο και λαμπερό φινίρισμα, ευχάριστο στην αφή. 

Ο εξοπλισμός διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα EN14468-1:2015 και EN14468-2:2015. 

Δείγματα (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ):-Ένα τεμάχιο του είδους Τραπέζι Πινγκ-

Πόνγκ 

27 ΚΙΟΣΚΙ 

Διαστάσεις: Μήκος: τουλάχιστον 3,00m Πλάτος: τουλάχιστον 3,00m Ύψος περίπου 

3,00m. 

Το στέγαστρο θα αποτελείται από τη φέρουσα κατασκευή, τη στέγη και τρεις 

ξύλινους πάγκους. 

Η φέρουσα κατασκευή θα αποτελείται τουλάχιστον από τέσσερις κολώνες στήριξης 

με τις αντίστοιχες βάσεις πάκτωσης, τέσσερις ξύλινους δοκούς, οχτώ αντηρίδες, μια 

κεντρική δοκό στήριξης της σκεπής και τέσσερα κάθετα δοκάρια ένωσης. 

Η στέγη θα αποτελείται από μια ξύλινη επικάλυψη και τουλάχιστον δέκα δοκούς 

στήριξης της επικάλυψης. 
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Οι κολώνες της στέγης είναι κατασκευασμένες από ξύλινους δοκούς διατομής 2100 

Χ 95 Χ 95 mm. Τοποθετούνται στις γωνίες της όλης κατασκευής, υποστηρίζουν την 

στέγη και συνδέουν τους ξύλινους πάγκους. Για την αγκύρωσή τους στο έδαφος 

χρησιμοποιούνται ειδικά πέλματα. Για την σύνδεση των κολώνων μεταξύ τους, 

χρησιμοποιούνται ξύλινοι κεφαλοδοκοί διατομής 2700 Χ 150 Χ 50 mm οι οποίοι 

συγκρατούν την κατασκευή κατά των αξονικών φορτίσεων. 

 Στις προσόψεις της κατασκευής και στο επάνω μέρος των κολώνων τοποθετούνται 

δύο ξύλινοι δοκοί για την υποστήριξη της επικάλυψης της στέγης. Η κατασκευή 

τους γίνεται από ξύλινους τρικολλητούς δοκούς με αντίθετης φοράς (εγκάρσια) 

νερά σε κάθε στρώμα, διατομής 1940 Χ 150 Χ 50 mm. Ανάμεσα από τις δύο 

προσόψεις και κατά μήκος της κατασκευής, τοποθετείται μία ξύλινη δοκός, η οποία 

ενώνει τις δύο προσόψεις με δύο ξύλα διατομής 150 Χ 50 mm και μήκους 750mm 

και 600mm αντίστοιχα. Η δοκός είναι διατομής 100 Χ 50 mm και μήκους 2880mm.  

Στην πρόσοψη κάθε πλευράς τοποθετούνται σε κάθε κολώνα 2 αντηρίδες 

διαστάσεων 550 Χ 100 Χ 50 mm. Όλα τα υλικά σύνδεσης που χρησιμοποιούνται, 

είναι γαλβανισμένα και προσφέρουν μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. 

Η κλίση της στέγης είναι τουλάχιστον 37 μοίρες, προσφέροντας εύκολη απορροή 

των όμβριων υδάτων αλλά και μεγάλο ελεύθερο ύψος. Η όλη κατασκευή στηρίζεται 

σε έξι δοκούς διατομής 50 Χ 50. Η επικάλυψη γίνεται από ξύλινους δοκούς 

διατομής 3100 Χ 100 Χ 25 mm. Στο επάνω μέρος της επικάλυψης 

τοποθετείται μία καλύπτρα διαστάσεων 3100 Χ 100 Χ 25 mm. 

Στο εσωτερικό της κατασκευής και περιμετρικά της, εκτός από την μία πρόσοψη, 

τοποθετούνται τρία (3) τεμάχια ξύλινοι πάγκοι. Η κατασκευή τους γίνεται από έναν 

(1) ξύλινο δοκό για την πλάτη διατομής 2700 Χ 150 Χ 50 mm και δύο (2) για το 

κάθισμα διατομής 2880 Χ 150 Χ 50 mm ο κάθε ένας. Η στήριξη τους γίνεται με 

βάσεις διατομής 550 Χ 360 mm κατασκευασμένες από ξύλινους δοκούς διατομής 

95 Χ 43 mm. 

 

28 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 

1753x1250x800mm 

Κατασκευάζονται από ξύλο πεύκου υψηλής πίεσης επικαλυμμένο με βερνίκι που 

του προσφέρει προστασία στις ακτίνες UV και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. 

Η Οκταγωνική επιφάνεια βρίσκεται σε ύψος 800mm και στηρίζεται σε σταυρωτή 

κατασκευή από όπου ξεκινούν τα τέσσερα κεκλιμένα πόδια που καταλήγουν στις 

τέσσερις χωριστές βάσεις καθισμάτων. Τα καθίσματα αγκυρώνονται σε μια δεύτερη 

σταυρωτή κατασκευή που λειτουργεί και ως στήριξη ολόκληρου του 

τραπεζόπαγκου. 
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29 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ 

Ο τραπεζόπαγκος αποτελείται από τραπέζι και εκατέρωθεν ενσωματωμένα παγκάκια 

χωρίς πλάτη που στερεώνονται σε διπλές δοκούς προσαρμοσμένες στα πόδια του 

τραπεζιού.  

Η επιφάνεια του τραπεζιού συγκροτείται από επτά παράλληλες δοκούς διαστάσεων 

1600 x 95 x 45mm περίπου. Τα παγκάκια (ένα σε κάθε μεγάλη πλευρά) 

αποτελούνται από δύο δοκούς ιδίων διαστάσεων.  

Το τραπέζι και τα παγκάκια εδράζουν στη βάση του τραπεζόπαγκου.  

Η βάση του τραπεζόπαγκου, όπως και οι τραβέρσες τόσο του τραπεζιού όσο και των 

καθισμάτων, κατασκευάζονται από σουηδική ξυλεία διατομής 95 x 45mm περίπου. 

Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού, στα σημεία σύνδεσης με τα οριζόντια τμήματα 

των καθισμάτων και στο σημείο συναρμογής με το τραπέζι, φέρουν ειδικές 

εγχάρακτες εσοχές, σε όλο το πλάτος, ώστε τα δύο οριζόντια ξύλα στήριξης του 

τραπεζιού και των καθισμάτων αγκαλιάζουν τα πόδια της κατασκευής. Η όλη 

κατασκευή δεν παρουσιάζει εμφανή μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης. Όλες οι 

συναρμογές είναι κρυφές και στην κάτω επιφάνεια. 

Τα μεταλλικά στοιχεία είναι ασταρωμένα και βαμμένα και τα ξύλινα μέρη είναι 

εμποτισμένα, με βερνίκια υψηλής αντοχής. 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα Συστήματα ISO 9001 για τη 

διαχείριση ποιότητας και ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

 

30 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΠΌ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 

Ο έλεγχος της παιδικής χαράς θα γίνει από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου του άρθρου 

11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υ.Α. και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει 

οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου 

πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και 

των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα. 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΘΡΑ 31 - 39 

 Τα υπαίθρια όργανα γυμναστικής προσφέρουν στους χρήστες μια ευρεία γκάμα 

ασκήσεων χρησιμοποιώντας μόνο το βάρος του σώματός τους για αντίσταση χωρίς 

να είναι απαραίτητη η παρουσία εξειδικευμένου γυμναστή. Είναι σχεδιασμένα 

κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο τραυματισμών κατά την άσκηση.  
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Οι μέθοδοι της παραγωγής και τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι υψηλού 

επιπέδου ώστε ο εξοπλισμός  να είναι απόλυτα ανθεκτικός στις ατμοσφαιρικές 

συνθήκες με μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο σκελετός των οργάνων θα είναι 

γαλβανισμένος, αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση. Όλα τα μεταλλικά μέρη 

των οργάνων θα έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων ηλεκτροστατικής βαφής 

μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την 

υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Οι 

ηλεκτροσυγκολλήσεις θα έχουν  ⅖-½ ίντσες πάχος. Οι βίδες τα παξιμάδια και τα 

μπουλόνια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη θα είναι inox (ανοξείδωτο ατσάλι) και 

καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων και βανδαλισμού με καπάκια 

πολυπροπυλενίου . Τα δακτυλίδια και οι άξονες  θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και 

δεν θα χρειάζονται μελλοντική λίπανση.  

Όλα τα όργανα θα διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΝ16630:2015 ενώ η γραμμή παραγωγής είναι πιστοποιημένη για τη διαχείριση 

ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001. 

Τα όργανα θα τοποθετούνται ανά δύο σε κοινή πλάτη. Επί της πλάτης στήριξης 

κάθε οργάνου θα υπάρχει μόνιμα αναρτημένης πινακίδα με πληροφορίες σχετικά με 

το όργανο όπως οδηγίες εκγύμνασης, μυϊκή ομάδα εξάσκησης, ελάχιστη ηλικία 

χρήσης κ.α. σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 

χρήστη θα είναι 150Kgr. Η τοποθέτηση των οργάνων θα γίνει με εγκιβωτισμό σε 

μπετό αγκυρίου διαστάσεων 150×150×400mm αποτελούμενο από μεταλλικές 

ράβδους με σπείρωμα διαμέτρoυ 20mm και  έπειτα με βίδωμα της  βάσης του 

οργάνου με παξιμάδια ασφαλείας M20. 

  

31 ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

Το όργανο εκτάσεων προσφέρει άσκηση που βοηθάει στην ενδυνάμωση της κάρδιο-

αναπνευστικής λειτουργίας, αναπτύσσοντας τη δύναμη των μυών των άνω και 

μέσης, της κοιλιάς και της πλάτης. 

Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα κρατώντας τις λαβές και 

τοποθετεί τα πόδια στα πετάλια. Η άσκηση επιτυγχάνεται τεντώνοντας τα πόδια 

προς τα κάτω και τραβώντας ταυτόχρονα οριζοντίως τις λαβές επαναλαμβάνοντας 

την άσκηση. 

Διαστάσεις συνδυασμού δυο όμοιων οργάνων σε κοινή βάση στήριξης: 

3484×545×1969mm, απαιτούμενος χώρος: 6484×3545mm  

Διαστάσεις μονού οργάνου με βάση στήριξης: 

 1842 ×535×1969mm, απαιτούμενος χώρος: 4842×3535mm 

 

 

 

32 ΒΑΔΙΣΗ ΑΕΡΟΣ 

Αερόβια άσκηση που βοηθάει στην ενδυνάμωση της κάρδιοαναπνευστικής 

λειτουργίας αναπτύσσοντας τη δύναμη των μυών των κάτω άκρων και της μέσης, 

βελτιώνοντας την ευκαμψία, τον συντονισμό και τη σταθερότητα των κάτω άκρων. 
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Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης στέκεται όρθιος στα πετάλια κρατώντας σφιχτά 

τη μπάρα μ τα δύο χέρια. Κινεί τα πόδια σε ρυθμό βαδίσματος επαναλαμβάνοντας 

για όσο κρίνει απαραίτητο. 

Διαστάσεις συνδυασμού δυο όμοιων οργάνων σε κοινή βάση στήριξης: 

2570×730×1969mm, απαιτούμενος χώρος: 5570×3730mm 

Διαστάσεις μονού οργάνου με βάση στήριξης: 

 1385 ×730×1969mm, απαιτούμενος χώρος: 4385 ×3730mm 

 

33 ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

Το όργανο πάγκος κοιλιακών είναι κατάλληλο για την εκγύμναση των μυών της 

κοιλιακής χώρας, των ραχιαίων μυών και της πλάτης, βελτιώνει την φυσική 

κατάσταση και λειτουργία του σώματος. Έχει ειδική αποτελεσματικότητα να 

κινητοποιεί το περίσσιο υποδόριο κοιλιακό λίπος. 

Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης ξαπλώνει με την πλάτη στο όργανο, 

κουμπώνει τα πόδια σταθερά στη ράγα, σταυρώνει τα χέρια πίσω από το κεφάλι και 

χρησιμοποιεί τη δύναμη των κοιλιακών μυών για να ανασηκώσει το σώμα. 

Διαστάσεις συνδυασμού δυο όμοιων οργάνων σε κοινή βάση στήριξης: 

1774×1350×1969mm, απαιτούμενος χώρος: 4774×4350mm 

Διαστάσεις μονού οργάνου με βάση στήριξης: 

 987×535×1969mm, απαιτούμενος χώρος: 3987×4350mm 

 

34 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ 

Το όργανο έκτασης ποδιών προσφέρει άσκηση που βελτιώνει την κυκλοφορία του 

αίματος και συμβάλλει στην εκγύμναση των κάτω άκρων. 

Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα και πατώντας στα 

πετάλια τεντώνει τα πόδια. Επανέρχεται αργά και επαναλαμβάνει την άσκηση. 

Διαστάσεις συνδυασμού δυο όμοιων οργάνων σε κοινή βάση στήριξης: 

1932×535×1969mm, απαιτούμενος χώρος: 4932×3535mm 

Διαστάσεις μονού οργάνου με βάση στήριξης: 

1066×535×1969mm, απαιτούμενος χώρος: 4066 ×3535mm 

 

35 ΠΙΕΣΕΩΝ ΟΜΩΝ 

Όργανο πιέσεων ώμων για την εκγύμναση των μυϊκών ομάδων των ώμων, των άνω 

άκρων, του στήθους και της πλάτης. 

Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα με την πλάτη προς το 

όργανο κρατώντας τις αντιολισθητικές χειρολαβές. Σπρώχνει προς τα πάνω αργά και 

με δύναμη προκειμένου το κάθισμα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το βάρος. 

Επανέρχεται στην αρχική θέση αργά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία. 

Διαστάσεις συνδυασμού δυο όμοιων οργάνων σε κοινή βάση στήριξης: 

2064×682×1969mm, απαιτούμενος χώρος: 4132×3682mm 

Διαστάσεις μονού οργάνου με βάση στήριξης: 

1132×682×1969mm, απαιτούμενος χώρος: 3132×3682mm 

 

 



42 
 

36 ΕΛΞΕΩΝ ΟΜΩΝ 

Όργανο έλξεων ώμων για την εκγύμναση των μυϊκών ομάδων των ώμων, των άνω 

άκρων καθώς και της πλάτης. 

Οδηγίες χρήσης Οργάνου: Ο χρήστης κάθεται στο κάθισμα με την πλάτη προς το 

όργανο κρατώντας τις αντιολισθητικές χειρολαβές. Τραβάει προς τα κάτω αργά και 

με δύναμη προκειμένου το κάθισμα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το βάρος. 

Επανέρχεται στην αρχική θέση αργά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία. 

Διαστάσεις: 

2194×742×1969mm, απαιτούμενος χώρος: 5194×3742mm 

Διαστάσεις μονού οργάνου με βάση στήριξης: 

1197×742×1969mm, απαιτούμενος χώρος: 3197×3742mm 

 

37 ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΓΙΑ ΑΜΕΑ  

Όργανο εξωτερικού χώρου κατάλληλο για χρήση από άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. 

Θα προσφέρει δύο δραστηριότητες εκγύμνασης για τα άνω άκρα και του ώμους.  

 

Διαστάσεις 

Μήκος: 2087,5mm 

Πλάτος: 785,6mm 

Ύψος: 1515mm 

 

Χώρος ασφαλείας: 

Μήκος: 5120mm 

Πλάτος: 3780mm 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: 

Η μία δραστηριότητα θα αποτελείται από πετάλια που προσιδεάζουν σε πετάλια 

ποδηλάτου τα οποία όμως θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλο ύψος ώστε ο χρήστης 

να μπορεί να τα πιάνει με τα χέρια του. Ο χρήστης αφού πιάσει τις λαβές θα τις 

γυρίζει σταδιακά αντιστρέφοντας την κατεύθυνση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Στην απέναντι πλευρά του οργάνου θα βρίσκεται η δραστηριότητα της πίεσης ώμων. 

Ο χρήστης ερχόμενος με την όπισθεν αφού τοποθετήσει τις ρόδες του αναπηρικού 

αμαξιδίου του επάνω στις κατάλληλες ράμπες, θα μπορεί πιάνοντας τις λαβές να τις 

προωθεί κάθετα προς τα επάνω ανυψώνοντας την πλατφόρμα πάνω στην οποία 

βρίσκεται το αμαξίδιό του πετυχαίνοντας έτσι την εκγύμναση των μυών των ώμων 

και των άνω άκρων. 

 

Το όργανο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη: 

• Ένα κεντρικό πόλο στήριξης από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου Φ114.3 και 

πάχους 3mm 

• Μια ράμπα στην οποία θα ανεβαίνει το αναπηρικό αμαξίδιο από ανοξείδωτο 

ατσάλι, η οποία θα έχει δύο οδεύσεις για τους τροχούς του αμαξιδίου πλάτους 

200mm και μήκους 1000mm περίπου έκαστη και στύλο από κοιλοδοκό 

διατομής 90x90mm και ύψους περίπου 900mm ο οποίος θα συνδέει την ράμπα 
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με το κεντρικό πόλο του οργάνου μέσω αρθρωτών συνδέσεων. Επίσης στον 

κοιλοδοκό θα υπάρχει σταθερά τοποθετημένη κατακόρυφα επιφάνεια από 

HDPE, διαστάσεων 200x250mm περίπου η οποία θα έχει το ρόλο του στοπ 

κατά την ανάβαση του αμαξιδίου στην ράμπα. 

• Το σύστημα ανάρτησης της ράμπας που θα αποτελειται από ατσάλινους 

σωλήνες διαμέτρου Φ40mm και έξι αρθρώσεις. 

• Την μπάρα για την εκτέλεση της άσκησης πίεσεων ώμων που θα αποτελείται 

από ανοξείδωτο σωλήνα διαμέτρου Φ40mm και 2 ζευγάρια λαβών. 

• Το σύστημα των πεταλιών για την εκτέλεση της περιστροφικής άσκησης των 

άνω άκρων που θα αποτελείται από δύο λαβές διαμέτρου Φ32mm στα άκρα 

των οποίων θα υπάρχει πλαστικό κυκλικό εξάρτημα διαμέτρου μεγαλύτερης 

από αυτή της λαβής ώστε η ασφαλίζεται η συγκράτηση της λαβής από το 

χρήστη.Το σύστημα των πεταλιών θα συνδέεται με τον κεντρικό πόλο μέσω 

σωλήνων διαμέτρου Φ40mm. 

 

ΥΛΙΚΑ: 

Τα μεταλλικά μέρη του εξοπλισμού θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 

304 πάχους 3mm 

Τα πλαστικά μέρη θα είναι από πολυαιθυλένιο 

Τα ρουλεμάν θα αποτελούνται από άκαμπτες μπάλες SKF με ενίσχυση και στις δύο 

πλευρές και δεν θα απαιτούν συντήρηση και λίπανση. 

 

Ο εξοπλισμός άθλησης θα διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό 

πρότυπο EN16630:2015 από επίσημο φορέα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

• Πιστοποίηση εξοπλισμού EN16630  

ΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

-Ένα τεμάχιο του οργάνου  

 

38 ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

Διαστάσεις οργάνου: 

Μήκος : 2,20m 

Πλάτος : 0,40m 

Ύψος : 2,20m 

Απαιτήσεις ασφαλείας: 

Απαιτούμενος χώρος : 6,00m x 4,29m 

Μέγιστο ύψος πτώσης: ≤ 2,00m 

Το όργανο αποτελείται από : 

• τρείς (3) κατακόρυφες χαλύβδινες δοκούς στήριξης   

• δύο (2) οριζόντιες χαλύβδινες ράβδους  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το όργανο κατασκευάζεται από τρείς κατακόρυφους δοκούς ,γαλβανισμένους εν 

θερμω, διατομής 90mm που ενώνονται στο πάνω μέρος τους με τρεις οριζόντιους 

χαλύβδινους ράβδους διατομής 32mm. 

Τα άνω άκρα των κατακόρυφων δοκών ασφαλίζουν με τάπα για την αποφυγή εισροής 

υγρασίας στο εσωτερικό των δοκών. Η  τοποθέτηση  του οργάνου γίνεται με πάκτωση 

των κατακόρυφων στοιχείων αυτού (κολώνες). Για την πάκτωση ανοίγονται οπές 

διαστάσεων 40Χ40Χ50εκ περίπου. Σε αυτές τις οπές τοποθετείται  η  κάθε  κολώνα  

και  γεμίζονται  με  διογκούμενο  τσιμεντοειδές  κονίαμα ειδικό για πακτώσεις 

μεταλλικών στοιχείων μεγάλου πάχους. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης). 

 

39 ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ 

Διαστάσεις οργάνου : 1250x 1250x 2500mm 

Απαιτούμενος χώρος : 5450x 5450mm ή 30 m2 

Αριθμός χρηστών: 4 

Ηλικία: +12 

Ύψος πτώσης: 2.50 m 

Το τετραπλό μονόζυγο διαστάσεων 1250x1250x2500mmαποτελείται από τέσσερα 

αλουμινένια δοκάρια 90x90mm, τρεις μεταλλικές μπάρες σε διαφορετικά ύψη στις 

τρις από τις τέσσερις πλευρές του και μια κάθετη κλίμακα με οκτώ πατήματα στην 

τέταρτη πλευρά του. Οι μεταλλικές μπάρες είναι AISI 304 διατομής 40mm. 

Διαθέτει ανοξείδωτες βίδες AISI 304 και προστατευτικά μέρη από πολυπροπυλένιο.  

Βάση πάκτωσης στα 50 cm. 

Οδηγίες χρήσης οργάνου : ο χρήστης κρεμιέται από την μεταλλική μπάρα ασκώντας 

δύναμη στα χέρια του με σκοπό την έλξη. Μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάθετη 

κλίμακα είτε με την άσκηση της αναρρίχησης είτε για ασκήσεις διατάσεων.  

Ασκήσεις έλξης, κοιλιακών και εκτάσεων. 

 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ, 25/11/2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

ΓΙΑΝΝΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΤΥ&Π 

 

ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΛΙΤΣΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                          

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                    

 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΡΚΟΥ «Ευάγγελου Καλαντζή» 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 118/2021 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 218.221,40€ (με 

ΦΠΑ 24%)    

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

CPV: 37535200-9 

 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) 

  37440000-4 (Εξοπλισμός γυμναστικής) 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

1 
 ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 6μ, 2 προβολείς  ΤΕΜ 2 2.100,00 4.200,00 

2 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  6μ, 4 προβολείς  ΤΕΜ 1 2.400,00 2400,00 

3 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΤΕΜ 14 1.750,00 24.500,00 

4 
ΠΙΛΑΡ ΤΕΜ 3 1.300,00 3.900,00 

5 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 4μ ΜΕΤΡΟ 50 120,00 6.000,00 

6 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΕΜ 17 480,00 8.160,00 

7 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΤΕΜ 5 180,00 900,00 

8 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΙΚΤΗ ΥΨΟΥσ από 1,45μ ΜΕΤΡΟ 255 120,00 30.600,00 

9 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΜ 1 210,00 210,00 

10 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΚΟΥ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΤΕΜ 1 800,00 800,00 

11 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΕΔΑΦΟΥΣ -  ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ  ΑΠΟΚ 1 7.500,00 7.500,00 

12 
ΚΟΥΝΙΑ 3Θ (2Π+1Ν) ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 1 1.600,00 1.600,00 

13 
ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ 

 
ΤΕΜ 1 2.400,00 2.400,00 
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14 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ 1 2.400,00 2.400,00 

15 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑΣ Α  ΤΕΜ 1 1.400,00 1400,00 

16 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑΣ Β  ΤΕΜ 1 1.500,00 1.500,00 

17 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  ΤΕΜ 1 900,00 900,00 

18 
ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ  ΤΕΜ 1 2.800,00 2.800,00 

19 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  Α ΤΕΜ 1 12.000,00 12.000,00 

20 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  Β ΤΕΜ 1 14.000,00 14.000,00 

21 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  ΜΕΤΡΟ 115 95,00 10.925,00 

22 
ΠΟΡΤΑ  ΤΕΜ 3 500,00 1.500,00 

23 
ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ  ΤΕΜ 3 480,00 1.440,00 

24 
 ΑΜΜΟΣ/ΒΟΤΣΑΛΟ m3 91 80,00 7.280,00 

25 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ  ΤΕΜ 1 280,00 280,00 

26 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ  TEM 1 4.050,00 4.050,00 

27 

ΚΙΟΣΚΙ ΤΕΜ 1 4.100,00 4.100,00 

28 

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ ΤΕΜ 1 1.700,00 1.700,00 

29 

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΤΕΜ 1 700,00 700,00 

30 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΠΌ 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ  ΤΕΜ 1 440,00 440,00 

ΟΜΑΔΑ 2: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

31 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ TEM 1 1.450,00 1.450,00 

32 

ΒΑΔΙΣΗ ΑΕΡΟΣ TEM 1 1.450,00 1.450,00 

33 
ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ TEM 1 1.450,00 1.450,00 

34 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ TEM 1 1.450,00  1.450,00 
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35 

ΠΙΕΣΕΙΣ ΟΜΩΝ TEM 1 1.450,00 1.450,00 

36 
ΕΛΞΕΩΝ ΟΜΩΝ ΤΕΜ 1 1.450,00 1.450,00 

37 
ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΑΜΕΑ  ΤΕΜ 1 3.800,00 3.800,00 

38 
ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ 1 700,00 700,00 

39 
ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ TEM 1 2.200,00 2.200,00 

  
  
  

ΣΥΝΟΛΟ 

  
  
  

175.985,00 € 

ΦΠΑ 24% 

  
  
  

42.236,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
  
  

218.221,40 € 

 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ, 25/11/2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΤΥ&Π 

 

 

 

 

ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΛΙΤΣΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                          

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                    

 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΡΚΟΥ «Ευάγγελου Καλαντζή» 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 118/2021 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 218.221,40€ (με 

ΦΠΑ 24%)    

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

CPV: 37535200-9 

 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) 

  37440000-4 (Εξοπλισμός γυμναστικής) 

 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναδιαμόρφωση του Πάρκου «Ευάγγελου Καλαντζή» στην κοινότητα Μεγάλης 

Κάψης του Δήμου Μακρακώμης και θα γίνει με εθνικό ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης 

αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά στο σύνολο της προμήθειας . 

 

Άρθρο 2ο  

Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:  

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

δ. Η τεχνική περιγραφή  

ε. Η προσφορά του μειοδότη 
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Άρθρο 3ο  

Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις 

διατάξεις που αναγράφονται στη διακήρυξη. 

 

Άρθρο 4ο  

Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή  

Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες :  

α. εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και  

β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο. 

 

Άρθρο 5ο  

Σύμβαση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα συντάσσεται σχετική σύμβαση η οποία 

θα υπογράφεται από τα δύο μέρη.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση 

του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα είναι 4% του συμβατικού προϋπολογισμού 

χωρίς Φ.Π.Α.  

 

Άρθρο 6ο  

Χρόνος εγγύησης  

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις προσφορές των 

διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) 

χρόνια και θα αρχίζει από την παραλαβή του είδους πλήρους και έτοιμου για 

λειτουργία. 

 

Άρθρο 7ο  

Πλημμελής κατασκευή  

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης 

ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ανάλογα 

με το μέγεθος αυτών είτε να αποκαταστήσει αυτές η να αντικαταστήσει το υλικό 

σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής παραλαβής και τις ισχύουσες διατάξεις.  
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Άρθρο 8ο  

Χρόνος ισχύος προσφορών  

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για διάστημα δέκα (10) 

μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου 

χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Άρθρο 9ο  

Ποσοτική παραλαβή υλικών  

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των ειδών σύμφωνα με τις 

οδηγίες του επιβλέποντα και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 30 εργάσιμων ημερών 

από την παραγγελία.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 210 ημέρες με δικαίωμα παράτασης. 

Η παραλαβή θα γίνεται επί τόπου του Έργου από τα εντεταλμένα όργανα. Μπορεί 

να γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες των συνεργείων του 

Δήμου και θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας ο προμηθευτής θα ενημερώνεται αρχικά 

εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ημερομηνία παράδοσης. 

 

Άρθρο 10ο  

Τεχνικές Προδιαγραφές  

Ο κατασκευαστής απαιτείται να διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις που καθιστούν τις 

κατασκευές ασφαλείς.  

Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τον σκοπό που προορίζεται.   

Σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό 

που έχει πρόβλημα.  Όλος ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς θα πληρεί τα οριζόμενα 

στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας μελέτης. 

 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ, 25/11/2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΤΥ&Π 

 

 

ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΛΙΤΣΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                          

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                    

 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 

«Ευάγγελου Καλαντζή» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 118/2021 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 218.221,40€ (με ΦΠΑ 

24%)    

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

CPV: 37535200-9 

 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) 

37440000-4 (Εξοπλισμός γυμναστικής) 

 

5. Ε Ν Τ Υ Π Ο     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

1 
 ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 6μ, 2 προβολείς  ΤΕΜ 2   

2 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  6μ, 4 προβολείς  ΤΕΜ 1   

3 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΤΕΜ 14   

4 
ΠΙΛΑΡ ΤΕΜ 3   

5 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 4μ ΜΕΤΡΟ 50   

6 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΕΜ 17   

7 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΤΕΜ 5   

8 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΙΚΤΗ ΥΨΟΥΣ από 1,45μ ΜΕΤΡΟ 255   

9 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΜ 1   

10 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΚΟΥ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΤΕΜ 1   

11 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΕΔΑΦΟΥΣ -  ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ  ΑΠΟΚ 1   

12 
ΚΟΥΝΙΑ 3Θ (2Π+1Ν) ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 1   

13 
ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ 

 
ΤΕΜ 1   
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14 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ 1   

15 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑΣ Α  ΤΕΜ 1   

16 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑΣ Β  ΤΕΜ 1   

17 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  ΤΕΜ 1   

18 
ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ  ΤΕΜ 1   

19 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  Α ΤΕΜ 1   

20 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  Β ΤΕΜ 1   

21 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  ΜΕΤΡΟ 115   

22 
ΠΟΡΤΑ  ΤΕΜ 3   

23 
ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ  ΤΕΜ 3   

24 
 ΑΜΜΟΣ/ΒΟΤΣΑΛΟ m3 91   

25 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ  ΤΕΜ 1   

26 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ  TEM 1   

27 

ΚΙΟΣΚΙ ΤΕΜ 1   

28 

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ ΤΕΜ 1   

29 

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΤΕΜ 1   

30 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΠΌ 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ  ΤΕΜ 1   

ΟΜΑΔΑ 2: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

31 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ TEM 1   

32 

ΒΑΔΙΣΗ ΑΕΡΟΣ TEM 1   

33 
ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ TEM 1   

34 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ TEM 1   
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35 

ΠΙΕΣΕΙΣ ΟΜΩΝ TEM 1   

36 
ΕΛΞΕΩΝ ΟΜΩΝ ΤΕΜ 1   

37 
ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΑΜΕΑ  ΤΕΜ 1   

38 
ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜ 1   

39 
ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ TEM 1   

  
  
  

ΣΥΝΟΛΟ 

  
  
  

 

ΦΠΑ 24% 

  
  
  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
  
  

 

 
 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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