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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Α) ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ» και αφορά την κατασκευή Παιδικής 

Χαράς στην Δ.Ε. Πάργας σε χώρο δίπλα στο Πρώτο Δημοτικό σχολείο Πάργας όπως 

φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. 

Η παιδική χαρά θα εξοπλιστεί με νέους πιστοποιημένους εξοπλισμούς, κατάλληλα 

δάπεδα ασφαλείας και αστικό εξοπλισμό, θα είναι πλήρως περιφραγμένη και θα 

εφαρμοστεί οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση απαιτηθεί για την πλήρη συμμόρφωση 

του χώρου με την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την ασφάλεια, την πληρότητα και 

την ορθή λειτουργικότητα της παιδικής χαράς.  

Βασικό κριτήριο των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι η παροχή ευκαιριών 

αναψυχής και παιχνιδιού σε άτομα με ειδικές ανάγκες, δραστηριότητες που 

απουσιάζουν ολοκληρωτικά στην παρούσα κατάσταση. 

Η παιδική χαρά θα καταλαμβάνει χώρο 325,0 τ.μ. εκ των οποίων  τα 175,0 τ.μ.  θα 

καλύπτονται από χυτό δάπεδο και τα υπόλοιπα από ποτάμια άμμο.  

 

Σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και 

ασφαλούς χώρου αναψυχής για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ»    
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 Ο χώρος θα περιλαμβάνει παιχνίδια για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες για τις 

οποίες θα είναι και κατάλληλα σχεδιασμένος, δάπεδο ασφαλείας, καθιστικά σε 

καίριες θέσεις, τόσο για την ορθή επίβλεψη των παιδιών, αλλά και την ανάπαυση 

των επισκεπτών, κάδους απορριμμάτων, ηλεκτροφωτισμό κλπ. 

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός υποδειγματικού χώρου παιχνιδιού ως 

προς την ασφάλεια και τα ποιοτικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά.  

 

Β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία παιδικής χαράς με κατάλληλο, 

ασφαλή εξοπλισμό ώστε να αναπτυχθούν ασφαλείς χώροι για παιχνίδι και 

ξεκούραση. Για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι που 

περιγράφονται αναλυτικά στα προαναφερόμενα πρότυπα ασφαλείας και την 

ελληνική νομοθεσία. 

Συγκεκριμένα: 

• Η επισκεψιμότητα, η προσβασιμότητα και η σήμανση του χώρου, με περίφραξη 

και είσοδο ορισμένη και όρια καθορισμένα, καθώς και πινακίδα εισόδου, ώστε 

να αποτρέπεται η πρόσβαση σε άτομα που δεν έχουν λόγο παρουσίας στον 

χώρο, σε ζώα, αλλά και να περιορίζονται τυχόν κίνδυνοι, χωρίς ωστόσο να 

αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον.  

• Η ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών, 

καθώς και η θέση των καθιστικών για καλύτερη επίβλεψη από τους συνοδούς.  

• Η ποικιλία των παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για 

παιχνίδι και εκπαίδευση, σε πληθώρα ηλικιακών ομάδων. 

• Η τήρηση των ορίων ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τραυματισμού. 

• Η τοποθέτηση κάδων σε διάφορα σημεία του χώρου. 

• Ο επαρκής φωτισμός  

• Η ένταξη δραστηριοτήτων ΑΜΕΑ 

• Η τοποθέτηση βρύσης με πόσιμο νερό 

• Η κατασκευή σκιάστρου με καθιστικά 



Οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:  

• Δημιουργία διαφορετικών ζωνών δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα-ζώνη 

νηπίων και ζώνη παιδιών 

• Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού  

• Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις 

• Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε κατάλληλες θέσεις 

Ο νέος εξοπλισμός που έχει επιλεγεί περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων, 

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων. Παρακάτω γίνεται μια σύντομη 

αναφορά στους εξοπλισμούς που έχουν επιλεχθεί ανά περιοχή παιχνιδιού-

ηλικιακής ομάδας: 

Περιοχή παίδων (+3, +6 έτη): Κούνιες, παιχνίδια ισορροπίας, αναρρίχηση και 

πολυσύνθετο όργανο παίδων. 

Περιοχή νηπίων (+1,5 έτη): Κούνιες, παιχνίδια τραμπαλισμού, διαδραστικό πάνελ 

μαυροπίνακας πολυσύνθετο όργανο νηπίων. 

Αστικός εξοπλισμός: Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν καθιστικά, κάδοι, 

φωτιστικά και βρύση, πληροφοριακή πινακίδα, ενώ όλος ο χώρος θα περιφραχθεί 

κατάλληλα και θα υπάρχουν 2 είσοδοι. 

Δάπεδα ασφαλείας: Για την πλήρωση των χώρων ασφαλείας θα χρησιμοποιηθούν 

και φυσικά/χαλαρά υλικά (άμμος/βότσαλο) και όσο και τεχνητά υλικά (ελαστικό 

χυτό δάπεδο). 

Τέλος, συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία εξοπλισμού και υλικών δαπέδων 

που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την παραλαβή του σήματος 

καταλληλότητας, όπως περιφράξεις, πόρτες, φωτιστικά σώματα και πινακίδα 

εισόδου.  

 

 

 



Γ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Το έργο θα εκτελεστεί βάση της ισχύουσας νομοθεσίας Ν 4412/16  

Οι παιχνιδοκατασκευές καθώς και τα δάπεδα ασφαλείας θα εναρμονίζονται πλήρως 

με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας για την κατασκευή και λειτουργία 

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

2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

τροποποιητικών και συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). Ο χώρος στο 

σύνολό του θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (EN1176).  

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούριας κατασκευής, 

αμεταχείριστος, από υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται στη χρήση 

και λειτουργία για την οποία προορίζεται. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό 

παιχνίδι χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. 

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

προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ1176:2017 ή ισοδύναμου και να φέρουν 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

Για τις επιφάνειες πτώσης προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί χυτό δάπεδο ασφαλείας 

το οποίο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176-1, 

ΕΝ1177, ΕΝ71-3 και να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση ελέγχου/έκθεση δοκιμής 

κατά ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 και ΕΝ71-3 μετά την εγκατάσταση/διάστρωση του υλικού 

και σε κάθε περίπτωση πριν την παραλαβή του. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 

€ 60.140,00 (με Φ.Π.Α.) 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

- Συνοπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός 

  

- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το έργο αφορά στη προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών & επιφανειών 

πτώσης καθώς και αστικού εξοπλισμού για την δημιουργία μίας παιδικής χαράς στον Δήμου Πάργας. 

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.  

Στις τιμές των προσφορών περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και έτοιμου 

προς χρήση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες και μικροϋλικά, ώστε η παιδική 

χαρά να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και της μελέτης. 

Οι επεμβάσεις είναι οι εξής:  

 Δημιουργία διαφορετικών ζωνών δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα-ζώνη νηπίων και ζώνη 

παιδιών 

 Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού  

 Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις 

 Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε κατάλληλες θέσεις 

 

Ο νέος εξοπλισμός που έχει επιλεγεί περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ 

φάσμα ηλικιακών ομάδων, όπως π.χ. κούνιες και ελατήρια για νήπια (από 1,5 ετών και άνω), κούνιες, 

πολυσύνθετο, αναρριχητική δραστηριότητα και δραστηριότητα ισορροπίας για παιδιά μεγαλύτερων 

ηλικιακών ομάδων (3 ετών και άνω, 6 ετών και άνω). 

 

                                               

1.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

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 ΕΝ1176:2017 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίηση, επί ποινή αποκλεισμού.  

 Τα χυτά δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1, 

ΕΝ1177, ΕΝ71-3 και PAH Analysis και να φέρουν σχετική βεβαίωση ελέγχου/έκθεση δοκιμής κατά 

ΕΝ1176- 1, ΕΝ1177 (σε έτοιμο δείγμα χυτού δαπέδου αντίστοιχου πάχους με τα ζητούμενα από τη 

μελέτη) και βεβαιώσεις χημικών αναλύσεων/εκθέσεις δοκιμών κατά ΕΝ71-3 του υλικού (κόκκοι) των 

δαπέδων και κατά PAH (για το χρησιμοποιούμενο τρίμα/κόκκους EPDM). Οι εν λόγω βεβαιώσεις 

αντίστοιχης εγκατάστασης και χρησιμοποιούμενων κόκκων/τρίματος πρέπει να προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού. 

 Η ποτάμια άμμος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1 και ΕΝ 933-1 

και να φέρει έκθεση δοκιμής σύμφωνα με το ΕΝ 933-1 κατά την υποβολή της προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

 Τα φωτιστικά σώματα πρέπει να φέρουν όλα όσα αναφέρονται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο επί 

ποινή αποκλεισμού. 

 Η προμηθεύτρια εταιρεία/ συμμετέχων οικονομικός φορέας του εξοπλισμού παιδικής χαράς, χυτών 

δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001 και ISO14001.  

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται,  επί ποινή αποκλεισμού. 

 Θα πρέπει να προσκομιστεί 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.  

 



 

 Σελίδα 3 από 19 
 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση με 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). 

 

 

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ   

Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε Δήμους 

και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, 

όπως τροποποιήθηκε με την 27934/2014 Υ.Α (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014)) και ισχύει σήμερα.  

 Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομές 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 ΕΝ 1176.   

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά 

με την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της 

προσφοράς, ήτοι εντός του φακέλου τεχνικής προσφοράς κάθε συμμετέχοντος.   

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων 

προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από την 

αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσης Y.A. 28492/11-05-2009 ΦΕΚ Β 931/18-

05-2009, όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 30681/ΕΓΚ.44/7-8-14 και ισχύει σήμερα, τεχνική 

έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.  

Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους 

τουλάχιστον με τα ακόλουθα:  

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

του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.  

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

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

δ) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών και μέγιστος αριθμός χρηστών. 

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

συντήρησης του εξοπλισμού στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για: 

o τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους 

εξαρτημάτων του, 

o τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του και 

o την συχνότητα διενέργειας των ελέγχων 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού) ότι 

για κάθε εξοπλισμό που θα παραδίδεται, θα παραδίδονται από τον κατασκευαστή/προμηθευτή 

όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1.   

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά του Τεχνικά 

έντυπα με απεικόνιση και περιγραφή των επί μέρους οργάνων που προτείνονται για την παιδική χαρά.  

Ειδικότερα, για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται λεπτομερής περιγραφή με απεικόνιση, συνοδευόμενη 

από εικονογραφημένα prospectus ή καταλόγους του κατασκευαστή που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους (κάτοψη με χώρο ασφαλείας για τα παιχνίδια). 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 

προσφερομένου είδους.  

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:  

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής,  

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος,  

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου. 

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

του εργοστασίου μας». 
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Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού, ότι 

θα δύναται να συντηρεί τα όργανα ετησίως και να προμηθεύει τα επί μέρους ανταλλακτικά έτσι 

ώστε τα όργανα να συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 

28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και να διασφαλίζεται 

η ασφαλής λειτουργία του παιδότοπου καθ ́ όλη την διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης, 

τουλάχιστον για δύο χρόνια.   

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού και δείγματα, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, υλικών των προμηθευόμενων ειδών, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο πρωτόκολλο του Δήμου:  

Δείγματα: 

1. Τμήμα HPL. 

2. Δείγμα κολώνας εξαγωνικής διατομής μικτής σύνθεσης, από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα πάχους 

3mm με επικάλυψη HDPE πάχους  5mm.  

3. Δείγμα καμπυλόμορφου πατήματος από πολυαιθυλένιο 300x300x150mm περίπου με αντιολισθητική 

επιφάνεια με γραμμώσεις 

4. Δείγμα τμήματος σανίδας, ανακυκλωμένου πλαστικού (πολυολεφίνη- οικολογικά συμβατό) 10x5εκ με 

εσωτερικό κοιλοδοκό τετράγωνης διατομής INOX διαστάσεων 20x20x2,5mm  

(Στις διαστάσεις επιτρέπεται  απόκλιση της τάξης του ±15%) 

τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. 

Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του 

προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι ο μόνος 

αρμόδιος για την αποδοχή των δειγμάτων. Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή 

αξιολόγησης του διαγωνισμού βαρύνει τους συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται. Τα δείγματα μπορούν 

να επιστραφούν σους συμμετέχοντες με δικά τους έξοδα μετά την ανάδειξη του αναδόχου. 

Αντίγραφο δελτίου αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο, καθώς και αριθμός 

Πρωτοκόλλου κατάθεσης αυτών, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά. 

 

 

1.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή θα γίνει από διαπιστευμένο 

φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφασης 

ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει 

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

αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης, την δοκιμή κοσκινίσματος, καθώς επίσης και τον 

έλεγχο των προσκομισθέντων πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα.  

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην παιδική χαρά ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να κανονίσει την πιστοποίηση του χώρου από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό και να 

παραδώσει έπειτα το πιστοποιητικό στην Υπηρεσία. 

 

 

1.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

ΥΛΙΚΑ 

* Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν όπου στις τεχνικές περιγραφές δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό για τα 

μέρη των εξοπλισμών. 

 

 

1.5.1 ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία να είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πεύκη, υγρασίας 16-18%. Η 

ξυλεία να είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες 

καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 
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2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ) 

Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα 

φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Υγρασία (8-12%).  

Οδοντωτή σφήνωση.  

Μετά την ξήρανση η ξυλεία θα πρέπει να τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί 

ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν να 

συρράβεται κατά μήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή EN 385 , DIN 68140-1. 

 

Η συγκόλληση του ξύλου θα πρέπει να γίνεται µε κόλλες  μελαμίνης , µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Αντοχή δεσμών κόλλας :    

 EN 301 (τύπος κόλλας I και II, κλάση 1,2 και 3),  

 EN 391 

 EN 392 (shear test) and  

 DIN 68141 

Η συγκόλληση θα πρέπει να γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS) , 

όπου οι παράγοντες συγκόλλησης ( πίεση, χρόνος ) ελέγχονται από υπολογιστή.  

 

1.5.2 ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΜΕ TANALITH E3492 

Ο εμποτισμός θα πρέπει να γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). 

Στον εμποτισμό να χρησιμοποιείται TANALITH E3492 ή αντίστοιχο με την μορφή διαλύματος 

συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο). 

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί να είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται στην 

κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό θα πρέπει να ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία 

κάτω από 18%. 

Πριν το εμποτισμό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου, δηλαδή να έχει 

συμπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών. Μετά τον εμποτισμό η ξυλεία θα πρέπει να 

αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει συγκράτηση των συστατικών του 

διαλύματος και φυσική ξήρανση. 

 

1.5.3 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

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

άκρες θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα. 

 

1.5.4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) θα πρέπει να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), όπου έχει 

προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.  

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα 

φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση 

και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

1.5.5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

 Όλες οι βίδες στήριξης θα πρέπει να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα 

οποία θα παρέχουν ασφάλεια. 

 

1.5.6 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ  

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη να είναι κατάλληλα για 

εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια 

και τα χρώματα να έχουν βάση το νερό ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 

διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, να γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 
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1.5.7 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

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

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

χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 

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

τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 

 

1.5.8 DURAPOL  

Θα πρέπει να είναι δοκιμασμένο σε κρούση. Να μην ξεφλουδίζει, να μην σκουριάζει και να μην ξεβάφει. 

Να έχει μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και ακραίες καιρικές συνθήκες. Να είναι ιδανικό για εξωτερική 

χρήση. Το Durapol πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια – τεστ ποιότητας υλικού, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

 

1.5.9 HPL (High Pressure Laminate) 

Το HPL θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του προμηθευτή καλής λειτουργίας διάρκειας 10 

ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή.  

 

 

1.6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Όλα τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 

Προδιαγραφές του EN 1176 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές 

από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 

απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των 

δραστηριοτήτων που προσφέρουν, το πλήθος χρηστών που απασχολούν, τις ηλικιακές ομάδες στις 

οποίες απευθύνονται και τα υλικά κατασκευής.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει φωτοτεχνική μελέτη για τον υπό διαμόρφωση 

χώρο όπου θα στοιχειοθετείτε ο επαρκής φωτισμός της παιδικής χαράς. 

 

Αποκλίσεις 

Στις διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και των χώρων ασφαλείας 

επιτρέπεται  απόκλιση της τάξης του ±15%, όπως επίσης και ±15% στις διαστάσεις των επί 

μέρους στοιχείων. Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε 

ποσοστό ±10%, αντιστοίχως.  

Σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του 

χώρου αυτού σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, ο ανάδοχος θα 

υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα των χυτών δαπέδων ασφαλείας με την 

κατάλληλη υπόβαση από μπετόν, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.  

Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, 

οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη, αυτό θα 

συνεπάγεται και την αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου μέσα στις 

επιτρεπόμενες αποκλίσεις, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης κραδασμών να πληρούν τις 

απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς 

τον Δήμο. 

Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, επί 

ποινή αποκλεισμού.  

Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Η δαπάνη για την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού 

εξοπλισμού και χυτών δαπέδων ασφαλείας (επιφάνειες πτώσης) για την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ προϋπολογίζεται στο ποσό των 48.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), οπότε ο συνολικός 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 60.140,00 ευρώ, οι οποίες προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από 

το Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016.  

 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό 

όπως περιγράφονται αναλυτικά και στο Τεύχος Προϋπολογισμού της με αριθ. 13/2020 μελέτης της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάργας. 

Θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών να 

συμμορφώνονται με τις ζητούμενες προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους.  

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΟΥΣΕΩΝ,  ΑΣΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 

 

1. ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 3650mm 

Μήκος: 4200mm 

Πλάτος: 3500 mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 7780mm 

Πλάτος: 6460mm 

Ύψος πτώσης: 1250mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 4 παιδιά 

Δραστηριότητες: Ανάβαση – ολίσθηση, αναρρίχηση-ισορροπία, παιχνίδι ρόλων, διαδραστικό πάνελ 

Ηλικιακή ομάδα: 3+ 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 

Το σύνθετο να αποτελείται από έναν εξαγωνικό πύργο που συνδυάζεται περιμετρικά και κεντρικά με 

δραστηριότητες ανάβασης-κατάβασης, αναρρίχησης και ισορροπίας και ολίσθησης. Να έχει τη μορφή 

“αστεροσκοπείου” που θα την προσδίδει τόσο το σχήμα της κατασκευής όσο και τα επιπρόσθετα 

διακοσμητικά του στοιχεία. 

Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες του πύργου να είναι: 

• σύστημα τσουλήθρας με θέμα “διαστημόπλοιο” 

• ανάβαση με λαβές “αστέρι- τόξο” 

• μεταλλική ανάβαση με δακτυλίους 

• κατακόρυφη ανεμόσκαλα 

• κατακόρυφο “τούνελ” από συρματόσχοινο που θα τοποθετείται κεντρικά του πατώματος του πύργου 

και να οδηγεί στο επίπεδο αυτού μέσω κυκλικής οπής 

• διαδραστικό πάνελ με θέμα το διάστημα 

Οι πλευρές που δε συνδέονται με κάποια δραστηριότητα να καλύπτονται με κατακόρυφα πάνελ 

προστασίας πτώσης από HPL με διακοσμητικές οπές που θα επιτρέπουν τη θέαση από και προς το 

παιχνίδι. 

Αντίστοιχα η επιστέγαση του πύργου να είναι θεματική παραπέμποντας στην στέγη “αστεροσκοπείου” 

και να φέρει διακοσμητικό τηλεσκόπιο από HPL . 
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Ο κατακόρυφος σκελετός της κατασκευής να είναι κατασκευασμένος από κολώνες εξαγωνικής διατομής 

μικτής σύνθεσης. Συγκεκριμένα κάθε κολώνα να αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα διατομής Φ90 

περίπου πάχους 3mm γαλβανισμένη εν θερμώ που θα φέρει επικάλυψη από υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο (HDPE). Η πρόσφυση της επικάλυψης πάχους 5mm στο σιδηροσωλήνα να γίνεται 

εργοστασιακά με τη μέθοδο της θερμής διέλασης. Η επιπλέον επικάλυψη από HDPE να δίνει το τελικό 

σχήμα εξαγωνικής διατομής στην κολώνα. Οι κολώνες να καλύπτονται στην κορυφή τους με ειδικά 

καπάκια πολυαμιδίου. Η εξαγωνική κολώνα να έχει τελικές διαστάσεις περίπου 115x115mm και πλευρά 

εξαγώνου περίπου 60mm.  

Το πατάρι του πύργου να αποτελείται από αντιολισθητικό HPL, το οποίο να στηρίζεται κατάλληλα σε 

πλαίσιο από μεταλλικές τραβέρσες που θα συνδέονται με τις κολώνες της κατασκευής. 

Η επιστέγαση του πύργου να έχει τη μορφή “αστεροσκοπείου” και να αποτελείται από 3 πάνελ από HPL 

σχήματος μισής αψίδας. Τα πάνελ να συνδέονται στο άνω άκρο τους κεντρικά και στο κάτω άκρο τους 

σε οριζόντιες μεταλλικές σωλήνες, οι οποίες να στηρίζονται ανάμεσα στις κολώνες της κατασκευής. Την 

κατασκευή της θεματικής επιστέγασης να ολοκληρώνει διακοσμητικό πάνελ “τηλεσκόπιο” και επιπλέον 

διακοσμητικά πάνελ που παραπέμπουν σε αστεροσκοπείο. 

Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων 

Σύστημα τσουλήθρας: Να αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις 

κουπαστές και τη βάση.  

Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 450mm και να είναι κατασκευασμένη από GFRP (GLASS FIBRE 

RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Να είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες 

πλευρές και να φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι 

κουπαστές της τσουλήθρας να είναι κατασκευασμένες από πάνελ HPL. 

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος “διαστημόπλοιο” να είναι κατασκευασμένα από HPL (τύπου MEG). Στο 

άνω μέρος, σε κατάλληλο ύψος από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας να ενώνονται με την μπάρα 

κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ30mm περίπου. H μπάρα κρατήματος και τα 

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

Την κατασκευή να συμπληρώνουν διακοσμητικά πάνελ 'αστέρια' από έγχρωμο HPL. 

Ανάβαση με λαβές “αστέρι- τόξο”: Η ανάβαση να αποτελείται από τρία πάνελ HPL, το μεσαίο να έχει 

σχήμα αστεριού με τόξο και εκατέρωθεν να τοποθετούνται δύο, με σχήμα αστεριού. Τα πάνελ να 

συνδέονται με το πατάρι του πύργου από την πλευρά με το αστέρι και να στερεώνονται στο έδαφος με 

μεταλλική βάση. Κατά μήκος του τόξου να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία χειρολαβές-ποδολαβές 

πολυαμιδίου που βοηθούν το παιδί κατά την ανάβαση στον πύργο. Στο σημείο της εισόδου στο πατάρι 

και σε κατάλληλο ύψος από αυτό να τοποθετείται μεταλλική-σωλήνα λαβή που θα εξυπηρετεί στην 

ασφαλή είσοδο του παιδιού στον πύργο. 

Μεταλλική ανάβαση με δακτυλίους: Η δραστηριότητα να αποτελείται από καμπύλη μεταλλική σωλήνα 

Φ40mm περίπου η οποία θα πακτώνεται στο ένα άκρο της εντός του εδάφους και στο άλλο να συνδέεται 

με το πατάρι του πύργου. Εκατέρωθεν των πλευρών της σωλήνας να υπάρχουν καμπύλες σωλήνες-

δακτύλιοι Φ35mm περίπου που θα εξυπηρετούν στην ανάβαση στον πύργο. Στο σημείο της εισόδου στο 

πατάρι και σε κατάλληλο ύψος από αυτό να τοποθετείται μεταλλική-σωλήνα λαβή που εξυπηρετεί στην 

ασφαλή είσοδο του παιδιού στον πύργο. 

Κατακόρυφη ανεμόσκαλα: Η κατακόρυφη ανεμόσκαλα να αποτελείται από συρματόσχοινο επενδυμένο 

με ίνες πολυεστέρα, πολυαμιδίου ή άλλου αντίστοιχου ανθεκτικού πλαστικού και να προσαρμόζεται 

κατάλληλα ανάμεσα στις κολώνες της κατασκευής ώστε να οδηγεί το παιδί στο επίπεδο του παταριού. 

Στο σημείο της εισόδου στο πατάρι να τοποθετούνται δεξιά και αριστερά 2 πάνελ HPL, αφήνοντας 

κατάλληλο άνοιγμα μεταξύ του για να επιτυγχάνεται η πρόσβαση στο πατάρι και να φέρουν εγκοπές για 

να την διευκολύνουν.  

Κατακόρυφο τούνελ-συρματόσχοινα: Το κατακόρυφο τούνελ να είναι κατασκευασμένο από 

συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυεστέρα, πολυαμιδίου ή άλλου αντίστοιχου ανθεκτικού 

πλαστικού.  

Να αποτελείται από τρεις οριζόντιες δακτυλίους που συνδέονται με κατακόρυφα συρματόσχοινα που 

καταλήγουν κεντρικά στο πατάρι του πύργου. Στο σημείο εισόδου το πατάρι να φέρει οπή διαμέτρου 

περίπου 500mm για την είσοδο του παιδιού στον πύργο. 

Διαδραστικό πάνελ: Το διαδραστικό πάνελ από HPL, να έχει θέμα το διάστημα και να φέρει εγκοπές που 

δημιουργούν έναν λαβύρινθο-διαδρομή, στον οποίο να μετακινούνται ενσωματωμένα πάνελ HPL με 

σχετική μορφή, δίνοντας τη δυνατότητα στο παιδί να τα ταιριάζει με το αντίστοιχο σχέδιο που είναι 

χαραγμένο στο πάνελ 
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2. ΠΟΛΥΕΔΡO ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 1350mm 

Μήκος 1300mm 

Πλάτος 1300mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος πτώσης 1350 mm 

Μήκος 4300mm 

Πλάτος 4300mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες  2 παιδιά 

Δραστηριότητες  Ανάβαση- ισορροπία, κρυφτό, έρπειν 

Ηλικιακή ομάδα  5+ 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι 

Η αναρρίχηση να αποτελείται από ένα δωδεκάεδρο σύστημα το οποίο να στηρίζεται στη μία του ακμή 

στο έδαφος μέσω μεταλλικών βάσεων. Επίσης το πολύεδρο να φέρει κατάλληλο άνοιγμα σε μία από τις 

πλευρές του ώστε να εισέρχεται το παιδί και να έρπει εσωτερικά της κατασκευής. 

Η κάθε πλευρά του πολύεδρου να είναι κατασκευασμένη από πενταγωνικά πλαστικά τεμάχια. Τα 

πολύχρωμα  πάνελ πολυαιθυλενίου να κουμπώνουν μεταξύ τους και στις γωνίες να τοποθετείται ειδικό 

μεταλλικό τεμάχιο-γωνία το οποίο θα εξυπηρετεί και στη σύνδεση των πλαστικών τεμαχίων μεταξύ τους.  

Τα πενταγωνικά τεμάχια να φέρουν εσοχές και προεξοχές που εξυπηρετούν ως λαβές κατά την 

αναρρίχηση στην κορυφή της κατασκευής. Σε κάποιες από τις εσοχές να εφαρμόζονται επιπλέον 

πλαστικές έγχρωμες λαβές που ενισχύουν την αναρρίχηση του παιδιού. Κάθε πενταγωνική πλευρά  να 

φέρει κυκλική οπή διαμέτρου περίπου 24cm που θα επιτρέπει την θέαση εντός και εκτός του παιχνιδιού 

ενώ να εξυπηρετεί παράλληλα και στην αναρρίχηση του παιδιού.  

Υλικά κατασκευής 

Πλαστικά πεντάεδρα: Τα πενταγωνικά πλαστικά τεμάχια που συνθέτουν το κάθε πολύεδρο να έχουν 

γενικές διαστάσεις 750x750mm περίπου και πλευρά μήκους 50cm περίπου. Να κατασκευάζονται από 

έγχρωμο πολυαιθυλένιο (LLDPE) υψηλής αντοχής, με τη μέθοδο της περιστροφικής έκχυσης και να είναι 

διπλού τοιχώματος με πάχος 4-6mm. Το πολυαιθυλένιο να είναι μη εύφλεκτο με επιβραδυντικό κατά της 

φωτιάς, να ενισχύεται έναντι του UV ενώ να είναι και αντιστατικό. Το χρώμα να ενσωματώνεται κατά τη 

διαδικασία παραγωγής του πάνελ και να μην εφαρμόζεται διαδικασία επιπλέον βαφής. 

Ειδικές γωνίες: Οι σύνδεση πλαστικών πενταγώνων να γίνεται με ειδικά μεταλλικά τεμάχια-γωνίες και 

ειδικά μπουλόνια και παξιμάδια για την πρόληψη ατυχημάτων. 

Σωλήνες στήριξης: Η κατασκευή να στηρίζεται σε μεταλλικές σωλήνες (ποιότητας ST37) ιδιαίτερης 

αντοχής, για αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης και να έχουν μελετηθεί ώστε να προσφέρουν μέγιστη 

προστασία.  

Οι μεταλλικές σωλήνες να είναι αμμοβολημένες με σύστημα επικάλυψης πλούσιο σε ψευδάργυρο.  

Η επικάλυψη να προσδίδει στο προϊόν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες και 

προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες. 

 

 

 

3. ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ (2 ΠΑΙΔΩΝ & 2 ΝΗΠΙΩΝ)  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2500mm 

Μήκος: 5800mm 

Πλάτος: 1600mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης:   1300mm 

Μήκος: 5800mm 

Πλάτος   7000mm 
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Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες:  4 παιδιά 

Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση 

Ηλικιακή ομάδα:  1,5 / 3 + 

Καταλληλότητα για  ΑΜΕΑ: Όχι  

Η κατασκευή να απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων 

υπό γωνία, δύο καθίσματα νηπίων και δύο καθίσματα παιδιών. Να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω 

των 1,5 ετών. Ο οριζόντιος άξονας να είναι κατασκευασμένος από σωλήνα Φ80mm περίπου, πάχους 

3mm.  Τα υποστυλώματα να είναι κατασκευασμένα από κολώνες εξαγωνικής διατομής μικτής σύνθεσης. 

Κάθε κολώνα να αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα διατομής Φ90 περίπου πάχους 3mm γαλβανισμένη 

εν θερμώ που φέρει επικάλυψη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Η πρόσφυση της 

επικάλυψης πάχους 5mm στο σιδηροσωλήνα να γίνεται εργοστασιακά με τη μέθοδο της θερμής 

διέλασης. Οι κολώνες να καλύπτονται στην κορυφή τους με ειδικά καπάκια πολυαμιδίου. Η τελική 

διατομή της κολώνας να είναι εξαγωνική διαστάσεων 115x115mm και πλευρά εξαγώνου περίπου 60mm 

ενώ θα στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου 

σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο να προσαρτάται 

στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης να τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από 

HPL αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και να βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας. 

Τα καθίσματα της κούνιας να αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση να υλοποιείται με ειδική 

διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. 

Η διάταξη θα πρέπει να συμπληρώνεται με πείρο Φ20mm περίπου.  Από την ειδική διάταξη να ξεκινούν 

αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που απολήγουν στα δύο καθίσματα. 

Η όλη κατασκευή να πακτώνεται ή βιδώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών 

γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις να τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των 

υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά 

η κατασκευή να είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές 

συνθήκες. Τα καθίσματα νηπίων να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 

κατασκευασμένα από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και να φέρουν κλωβό 

επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων. 

Τα καθίσματα παιδιών να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 να κατασκευάζεται 

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

ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 

 

 

 

4. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 400mm 

Διάμετρος:500mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης:   <600mm 

Διάμετρος:3500mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες:  1 παιδί 

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός, αναπήδηση 

Ηλικιακή ομάδα:  3 + 

Καταλληλότητα για  ΑΜΕΑ: Όχι  

Βάρος:    16kg 

Το παιχνίδι να αποτελείται από μία πλαστική κυκλική εξέδρα και βάση.  

Η κυκλική εξέδρα να  είναι ενιαία, πάχους 150mm περίπου, να είναι κατασκευασμένη από γαλακτερό 

πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) και να προσαρτάται μέσω κατάλληλης συνδεσμολογίας στο 

ελατήριο. Εσωτερικά να φέρει μία γεννήτρια και έγχρωμους λαμπτήρες τύπου LED. Η γεννήτρια να 

συλλέγει την κινητική ενέργεια από την αναπήδηση του χρήστη και να την μετατρέπει σε ηλεκτρική με την 

οποία τροφοδοτούνται οι λαμπτήρες.  
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Το γαλακτερό της χρώμα να επιτρέπει το φως από την κίνηση να φανεί. Στο επάνω μέρος να φέρει 

κατάλληλες εγκοπές για την καλύτερη πρόσφυση των ποδιών του χρήστη. 

Η βάση να αποτελείται από ελατήριο Φ160mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης και πλάκα αγκύρωσης. 

Η πλάκα αγκύρωσης να τοποθετείται στο έδαφος μέσα σε τσιμεντοκονίαμα ικανού βάθους. Κατά τη 

συναρμολόγηση ο φορέας να συνδέεται πάνω στο ελατήριο το οποίο με τη σειρά του, βιδώνεται πάνω 

στην πλάκα αγκύρωσης. Στο ύψος του εδάφους να υπάρχει ένα πλαστικό προστατευτικό το οποίο θα 

περιβάλλει το ελατήριο και θα προστατεύει το χρήστη από παγίδευση των άκρων του. Όλα τα μεταλλικά 

μέρη να αποτελούνται από γαλβανισμένο χάλυβα για την αντοχή τους στη διάβρωση. Το ελατήριο να 

είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 

 

 

5. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1150mm 

Μήκος: 3000mm 

Πλάτος: 300mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 450mm 

Μήκος: 6000mm 

Πλάτος: 3300mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες:  2 παιδιά 

Δραστηριότητες: Ισορροπία 

Ηλικιακή ομάδα:  1-8 

Καταλληλότητα για  ΑΜΕΑ: Όχι  

Το παιχνίδι να αποτελείται από:  

• ένα σκελετό «Π» 

• τέσσερα πατήματα με αλυσίδες 

Ο σκελετός σχήματος «Π» καμπυλωμένου στις άκρες να είναι κατασκευασμένος από σωλήνα Φ50mm,  

ανοξείδωτος (τύπου AISI 304) και απόλυτα ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες. 

Τα πατήματα να κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης, να 

είναι καμπυλόμορφα και να έχουν διαστάσεις 300x300x150mm περίπου. Η επιφάνεια να είναι 

αντιολισθητική με γραμμώσεις ώστε ο χρήστης να έχει σταθερά πατήματα. 

Το κάθε πάτημα να συνδέεται με τον σκελετό και το έδαφος μέσω κατάλληλων αλυσίδων και να 

τοποθετείται σε διαφορετικό ύψος ώστε να κάνει πιο διασκεδαστική την πορεία του χρήστη στο όργανο. 

 

  

6. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟ  

Γενικές διαστάσεις                                         

Ύψος: 900mm  

Μήκος: 850mm 

Πλάτος: 300mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: ≤600mm 

Μήκος: 3850mm 

Πλάτος: 3300mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες:  1 παιδί 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση   

Ηλικιακή ομάδα:  1,5+ 

Καταλληλότητα για  ΑΜΕΑ: Όχι  

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

Ο φορέας να είναι κατασκευασμένος από HPL σε μορφή καμηλοπάρδαλη.  

Σε κατάλληλες θέσεις να τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή 

χρήση του οργάνου. 
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Για την σύνδεση του φορέα με την βάση να χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα 

(στραντζαριστό). Το έλασμα να έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. Στο 

εσωτερικού του ‘Π’ να τοποθετείται ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers) κατασκευασμένοι 

από πλακάζ θαλάσσης 20mm περίπου. Στις τέσσερις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος 

να στερεώνεται το κάθισμα του οργάνου που περιγράφεται παρακάτω. 

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

διαστάσεων 350 x 300 mm περίπου. Το κάθισμα να στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω 

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

επιφάνεια του καθίσματος.  

Η βάση να αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, 

δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης να 

τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο να  αφήνεται να στερεοποιηθεί 

πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο να βιδώνεται 

πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.  

  

 

7. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 950mm 

Μήκος: 800mm 

Πλάτος: 400mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος Πτώσης: <600mm 

Μήκος: 3800mm 

Πλάτος: 3400mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες:  1 παιδί 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση   

Ηλικιακή ομάδα:  1.5 + 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι  

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

Πιο συγκεκριμένα να φέρει έγχρωμες επιφάνειες στο φορέα και το κάθισμα. Το κάθισμα να εφαρμόζεται 

πάνω στο ελατήριο, το οποίο στη συνέχεια να συνδέεται με χαλύβδινα ερείσματα από προφίλ βαρέως 

τύπου που αγκυρώνονται στο έδαφος. 

Ο φορέας να αποτελείται από δύο (2) παραπέτα, τα οποία θα τοποθετούνται εκατέρωθεν και θα φέρουν 

τη θεματική μορφή ‘εξωγήινος'. Κατασκευάζονται από πανέλα HPL. Οι εκτεθειμένες ακμές να είναι 

στρογγυλεμένες ώστε να αποφεύγονται πιθανά αιχμηρά και επικίνδυνα άκρα.  

Τα παραπέτα να έχουν απόσταση μεταξύ τους περίπου 300mm. Να συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνες 

Φ25mm περίπου, που θα λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας.  

Ανάμεσα στα ακριανά παραπέτα του φορέα, να εφαρμόζεται κάθισμα από HPL. Να έχει σχήμα 

ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, ενώ στις δύο μικρές πλευρές του να σχηματίζει ημικύκλια. Το κάθισμα 

να στηρίζεται πάνω σε λάμα πάχους 3mm. Η λάμα με το κάθισμα και το φορέα, να  βιδώνεται στέρεα στο 

ελατήριο της βάσης, μέσω του άνω καπακιού σύσφιξης.  

Το κάθισμα να στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά 

διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη), ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθίσματος.  

Η βάση να αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο 

μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. 

Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα να κατασκευάζεται από χάλυβα και να είναι 

σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον 

εγκλωβισμό των δακτύλων των παιδιών - χρηστών. 

Η πλάκα αγκύρωσης να τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 400mm, το 

οποίο να αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το 

κάθισμα και το ελατήριο να βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης. 
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8. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 700 mm 

Μήκος: 2800 mm 

Πλάτος: 500 mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 800 mm 

Μήκος: 4750 mm 

Πλάτος: 2500 mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες:  2 παιδιά 

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός 

Ηλικιακή ομάδα:  3 + 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι  

Η κατασκευή να  απαρτίζεται από τον οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση.  

Ο άξονας να είναι κατασκευασμένος από σωλήνα Φ60mm περίπου (t = 3mm) και μήκους 2500mm 

περίπου. Στις άκρες του φορέα εκατέρωθεν να είναι συγκολλημένα μεταλλικά χαλυβδοελάσματα στα 

οποία θα συγκρατείται το κάθισμα της τραμπάλας. Μπροστά στα καθίσματα να είναι συγκολλημένα  

χαλυβδοελάσματα πάχους 4mm μορφής «φτερού» στα οποία και θα είναι τοποθετημένες οι χειρολαβές 

της τραμπάλας. Στο σημείο κάτω από τα καθίσματα να είναι τοποθετιμένα κυκλικά τεμάχια από 

καουτσούκ τα οποία θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη απόσταση κατά ΕΝ 1176 με το έδαφος.  

Η βάση να είναι κατασκευασμένη από σωλήνα Φ60mm περίπου (t = 3mm) και να έχει σχήμα ημικυκλικό. 

Στην κορυφή της καμπύλης να είναι συγκολλημένα μεταλλικά τεμάχια πάχους 6mm με οπές Φ20mm 

περίπου από τις οποίες να διαπερνά ο άξονας κίνησης διαμέσω των δύο ρουλεμάν. 

Η όλη κατασκευή να πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα. 

 

 

 

9. ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1400ΜΜ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

  

Γενικές διαστάσεις 

Ενδεικτικό πάχος: 50mm 

Το προϊόν θα πρέπει να κατασκευαστεί από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, θα 

κατασκευαστεί από μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM– χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και 

κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, 

πάχους 40mm θα κατασκευαστεί από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας 

πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους. 

Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177, το οποίο ανέρχεται σε 

1400mm. Η επίστρωση πρέπει να γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο 

προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου. τύπου.  

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 

Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν.  

Το χυτό δάπεδο ασφαλείας πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά 

τα πρότυπα ΕΝ1176-1, ΕΝ1177, βεβαιώσεις χημικών αναλύσεων/εκθέσεις δοκιμών κατά ΕΝ71-3 του 

υλικού (κόκκοι) και κατά PAH (για το χρησιμοποιούμενο τρίμα/κόκκους EPDM). 

Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα διαστρωθεί σε βάση από σκυρόδεμα.  
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10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ /Μ3 

Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση και διάστρωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων ποταμίσιας άμμου, 

που θα χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασμών και προστασίας από πτώση, με τα εξής 

χαρακτηριστικά : 

• δεν θα πρέπει να περιέχει σωματίδια λάσπης ή αργίλου (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176, άρθ. 

4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176). 

• διατομή κόκκου  0,25mm έως 2,00mm (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176, άρθ. 4.2.8 άρθ. 

4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176). 

• το μέγεθος κόκκου να μπορεί να ταυτοποιηθεί με δοκιμή κοσκινίσματος κατά ΕΝ 933-1(σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΝ1176 άρθ. 4.2.8 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ 

ΕΝ1176).  

 

 

 

11.  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΙΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1100mm 

Μήκος: 56 μέτρα  

Πλάτος: 100mm 

Η κατασκευή να απαρτίζεται από ξύλινα πλαίσια τα οποία και συνδεδεμένα μεταξύ τους θα απαρτίζουν 

την περίφραξη. Το πλαίσιο να αποτελείται από δύο ορθοστάτες διατομής 95x45mm περίπου, δύο 

τραβέρσες διατομής 55x45mm περίπου και τις κάθετες δοκίδες διατομής 95x18mm περίπου. 

Οι ορθοστάτες της κατασκευής να φέρουν δύο κατάλληλες διαμορφωμένες «εσοχές» ανοίγματος 

45x55mm και βάθους 15mm στις οποίες και θα προσαρμόζονται οι τραβέρσες. Στο κάτω μέρος να 

εδράζεται σε μεταλλική βάση, η οποία θα προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την επιφάνεια 

έδρασης στηρίζοντας την σε ύψος περίπου 50mm πάνω από το έδαφος. 

Οι δύο ξύλινες τραβέρσες να βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και να είναι 

παράλληλες προς αυτό, να ενώνονται με το υποστύλωμα μέσω των εσοχών του υποστυλώματος. 

Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος να τοποθετούνται ξύλα διαστάσεων 95 x 18 x 800mm 

περίπου και σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους. Τα ξύλα να συγκρατούνται «καρφωτά» με τους 

ορθοστάτες. 

Η βάση της περίφραξης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα διατομής 50x5mm 

συγκολλημένα σε μορφή «Η». Το άνω μέρος του «Η» να φωλιάζει σε ειδικά διαμορφωμένες εσοχές των 

ορθοστατών των τελάρων. Οι βάσεις να γαλβανίζονται «εν θερμό». 

Στο επάνω μέρος του υποστυλώματος να τοποθετείται πλαστικό καπάκι διαστάσεων 100 x 100 x 60mm 

περίπου. 

 

 

 

12. ΠΑΝΕΛ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1000mm 

Μήκος: 1000mm 

Η κατασκευή να απαρτίζεται από θεματικό πανέλο HPL, όπου θα προσαρμόζεται ειδική επιφάνεια για 

γράψιμο με κιμωλία, τύπου μαυροπίνακας. 
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13. ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΦΥΛΛΗ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1100mm 

Μήκος: 1500mm 

Πλάτος: 100mm 

Η κατασκευή να απαρτίζεται από δύο φύλλα που το καθένα έχει: δύο κατακόρυφα ξύλα, δύο ξύλινες 

τραβέρσες, κάθετα ξύλα, και μεντεσέδες. 

Οι ξύλινες τραβέρσες να  βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm περίπου από το έδαφος και να είναι 

παράλληλες προς αυτό, να ενώνονται στις άκρες τους με τα δύο κατακόρυφα ξύλα, έτσι ώστε να 

δημιουργείται ένα σταθερό τελάρο.  

Οι τραβέρσες και τα κατακόρυφα ξύλα να έχουν διατομή 55 x 45mm περίπου.  

Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος να τοποθετούνται κατακόρυφα ξύλα διαστάσεων 95x 

18x800mm περίπου και σε διαστήματα 80mm περίπου μεταξύ τους.  

Η δίφυλλη πόρτα να στερεώνεται στην περίφραξη με μεντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση της. 

 

 

 

14. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 900 mm         

Πλάτος: 500 mm 

Η κατασκευή να απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης (κάνουλα) και ένα 

διακοσμητικό πανέλο με σχήμα θεματικό επιλογής της Υπηρεσίας. Ο κεντρικός σωλήνας διατομής 

Φ60mm περίπου, να φέρει στο κάτω τμήμα του βάση μεταλλική από σωλήνα ίδιας διατομής, η οποία 

καταλήγει σε μεταλλικό χαλυβδοέλασμα, διατομής Φ180mm και πάχους 4mm. Η στερέωση της βρύσης 

να γίνεται μέσω του χαλυβδοελάσματος, το οποίο θα φέρει τέσσερις (4) τρύπες Φ12mm για το βίδωμα 

αυτού σε μπετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό.  

Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας να σχηματίζει καμπύλη 90ο και να  καταλήγει σε συστολή από Φ60 

σε Φ200. Στο τελείωμα της συστολής να βιδώνεται διακοσμητικό πανέλο διαστάσεων 500x500mm 

περίπου, από HPL εξωτερικού χώρου, ενδεικτικού πάχους 12mm. Ο μηχανισμός της βρύσης να 

αποτελείται από κάνουλα με βαλβίδα ελέγχου ροής. 

 

 

 

15. ΠΑΓΚΑΚΙ ΟΨΗ ΞΥΛΟΥ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 950mm 

Μήκος: 1650mm 

Πλάτος: 550mm 

Βάρος: 77kg 

Παγκάκι με πλάτη από ανακυκλωμένο πλαστικό (πολυολεφίνη), οικολογικά συμβατό. 

Η θέση καθίσματος να αποτελείται από 4 σανίδες διαστάσεων 1500x100x50mm και η πλάτη από 3 

σανίδες διαστάσεων 1500x100x50mm περίπου. Το ύψος της θέσης καθίσματος από το έδαφος να είναι 

450mm περίπου. 

Όλη η κατασκευή να είναι αποτέλεσμα χύτευσης της α’ ύλης από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο. Οι 

σανίδες καθίσματος και πλάτης να φέρουν εσωτερικά ενίσχυση από διάτρητη δοκό INOX με διαστάσεις 

20x20x2,5mm που τις καθιστούν άκαμπτες.  

Τα άκρα των σανίδων να σφραγίζονται με ειδικά πώματα από το ίδιο υλικό.  

Τα πέλματα στερέωσης να είναι ενιαίας χύτευσης πλάτης και έδρας με αναμονές-κανάλια για την 

σύνδεση της πλάτης και της έδρας που θα πραγματοποιείται με αφανείς ειδικές ανοξείδωτες ΙΝΟΧ βίδες 

Torx.  

Η στερέωση να γίνεται με αφανείς βίδες.  
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16. ΚΑΔΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 60lt  

Γενικές διαστάσεις 

Πλάτος:    600mm 

Μήκος:     450mm 

Ύψος σκεπαστού μοντέλου:  945mm 

Συνολικό Μέγεθος:   60lt 

 

Ο κάδος απορριμμάτων να  είναι κωνικού, ελλειπτικού σχήματος με τη μεγάλη πλευρά στο επάνω μέρος 

για την υποδοχή των απορριμμάτων, και τη μικρή πλευρά στο κάτω μέρος για την ευκολία τοποθέτησης 

του σε οποιοδήποτε χώρο.  

Να αποτελείται από ενιαίο ομοιόμορφο σώμα και βάση, από το ίδιο υλικό 100% ανακυκλώσιμο υλικό 

DURAPOL ή αντίστοιχο. Το υλικό κατασκευής του κάδου να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε καιρικές 

συνθήκες, πιθανούς βανδαλισμούς. 

Ο κάδος να μην παρουσιάζει εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η 

βάση να αποτελούν ένα ομοιογενές περίβλημα με καμπυλωτές εξωτερικές επιφάνειες που να καθιστούν 

εύκολο τον καθαρισμό του. 

Στο κυρίως σώμα να προσαρμόζεται ενιαίο καμπύλο καπάκι με άνοιγμα σε δύο πλευρές, για τη ρίψη 

απορριμμάτων και την παράλληλη προστασία του εσωτερικού από τη συσσώρευση νερού. 

  

 

17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1000mm 

Πλάτος: 600mm 

Η πινακίδα να είναι κατασκευασμένη από προβαμμένο αλουμίνιο πάχους 1mm στην οποία θα 

τυπώνονται ευκρινώς τα απαιτούμενα της υπ΄ αρίθμ. 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β΄/25-7-2014).  

Η πινακίδα θα τοποθετηθεί στην υφιστάμενη σταθερή περίφραξη και σε σημείο που θα υποδείξει η 

Υπηρεσία. 

 

 

18. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED  

Το υπό προμήθεια φωτιστικό να αποτελείται από το φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED και ιστό ύψους 

4m. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  

Το φωτιστικό να είναι παραδοσιακού τύπου, με τουλάχιστον 4 πλευρές. Το σώμα του φωτιστικού να είναι 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό). 
Ο βαθμός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης να είναι τουλάχιστον IP66. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) να είναι τουλάχιστον ΙΚ08. 
Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η 
υπέρβαση της θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας 
εξωτερικού περιβάλλοντος να είναι από -40°C έως +50°C. 
Το φωτιστικό να διαθέτει ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης, για προστασία έναντι εισχώρησης νερού 
και σκόνης, κατασκευασμένες από υλικά που διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους στο χρόνο και αντέχουν 
θερμική ή μηχανική καταπόνηση.  
Ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης που παρουσιάζουν σημεία ασυνέχειας και μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο τη στεγανότητα του φωτιστικού με την πάροδο του χρόνου δεν επιτρέπονται.   
Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων. 

Το φωτιστικό πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60598-1 και EN 
60598-2-3. 
Φινίρισμα 
Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι βαμμένο με συστήματα βαφής κατάλληλα να εγγυηθούν την 
ανθεκτικότητα της τελικής επιφάνειας στη διάβρωση. Πρέπει να παρέχεται έκθεση δοκιμής (test report) 
διάβρωσης κατά ISO 9227 (Δοκιμή διάβρωσης με ψεκασμό αλατιού για τουλάχιστον 1400 ώρες). 
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Σύστημα Στήριξης / Τοποθέτηση 
Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε κορυφή ιστού, για 
διαμέτρους ίσες με 60mm. Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. 
Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  
Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να 
επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα 
εργαλεία που θα χρειαστούν. 
ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Η οπτική μονάδα πρέπει να αποτελείται από στοιχεία LED και να περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων 
κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με περιεκτικότητα σε χαλκό όχι μεγαλύτερη από 
1%. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των 
συνεπειών του. 
Για την οπτική μονάδα να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους 
ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών 
απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. 
Το εξωτερικό υλικό προστασίας της οπτικής μονάδας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ψημένο 
γυαλί ασφαλείας πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο. Δεν επιτρέπεται η χρήση πλαστικών υλικών για ακάλυπτους 
φακούς. 
Το φωτιστικό σώμα να είναι εφοδιασμένο µε φίλτρο ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα ώστε να 
εξασφαλίζεται η στεγανότητα του και η αποφυγή δημιουργίας υδρατμών στο εσωτερικό της οπτικής 
μονάδας.  
Η οπτική μονάδα πρέπει να είναι αποσπώμενη και να μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σημείο της 
εγκατάστασης με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων.  
Το φωτιστικό να είναι FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή 
ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού. 
Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικής 
ασφάλειας ΕΝ62471 : Exempt Group (μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο). 
Φωτεινή πηγή 
Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 5.050 lm 
Η φωτεινή πηγή LED να είναι υψηλής απόδοσης (≥ 160 lm/W).  Τα LED να είναι διατεταγμένα σε 
τυπωμένα κυκλώματα έχοντας ένα στρώμα στήριξης από αλουμίνιο για καλύτερη θερμική διάχυση. 
Η θερμοκρασία χρώματος να είναι 4000Κ 
Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων να είναι Ra≥70. 
Η απόδοση του φωτιστικού να είναι τουλάχιστον 95 lm/W. 
Διάρκεια Ζωής 
Η διάρκεια ζωής να είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L90B10 σε Tq=25°C (η απομείωση της 
φωτεινότητας στις 100.000 ώρες να είναι το 90% από την αρχικά δηλωμένη με ένα κλάσμα αποτυχίας 
των 10%). 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) να είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης συντήρησης.  
Το τροφοδοτικό να επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω πρωτοκόλλων DALI ή 1-
10V. Επίσης να παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με εργοστασιακή προεπιλογή σεναρίων 
λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθμες φωτισμού. 
Το φωτιστικό να φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από υπερτάσεις μέχρι 10kV, για την πλήρη 
διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  
Το φωτιστικό να παρέχεται προ-καλωδιωμένο (όσον αφορά την εσωτερική συνδεσμολογία) και έτοιμο για 
χρήση με σκοπό την ευκολία στην εγκατάσταση.  
 

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 

Ονομαστική ισχύς: ≤57W 

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση μόνωσης: Κλάση II 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Για κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων για το 

σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 του κατασκευαστή για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE και για τα παρακάτω πρότυπα:  

o EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

o EN 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

o EN55015 / EN 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας) 

o EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

o EN 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα)  

Επιπρόσθετα το φωτιστικό να συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες και κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα: 

o Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ή νεότερη 

o Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive) ή νεότερη 

o Οδηγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή νεότερη 

o Οδηγία 2009/125/ΕC (Eco design, ERP) ή νεότερη 

 Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση 

με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-3, το οποίο θα αφορά το σύνολο της 

γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της 

παραγωγής του κατασκευαστή.  

 Έκθεση δοκιμής (test report) κατά ΕΝ6059 

 Έκθεση δοκιμής (test report) από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα 

πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 

(Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών 

φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας)  

 Έκθεση δοκιμής (test report) από  φωτομετρικό εργαστήριο αναγνωρισμένο από ανεξάρτητο φορέα 

διαπίστευσης κατά LM79-08 (Mετρήσεις ηλεκτρικών και φωτομετρικών μεγεθών)  για την επιβεβαίωση 

όλων των φωτομετρικών και λοιπών μεγεθών όπως : η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού 

σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ), ο δείκτης χρωματικής 

απόδοσης, η φωτομετρική καμπύλη (πολικό διάγραμμα) του φωτιστικού. 

 Επίσημο έγγραφο (test report) του κατασκευαστή των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα LM80-08&TM-

21-08 ή μεταγενέστερα 

 Έκθεση δοκιμής (test report) από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση 

με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility). 

 Έκθεση δοκιμής (test report) αντοχής σε διάβρωση σε ομίχλη αλατονέφωσης κατά το πρότυπο ΕΝ 

ISO 9227. 

 Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, το οποίο δεν 

θα είναι ιδιοκατασκευή. 

 Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού 

 Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η 

αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου 

εγγυήσεως. 

 Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Μήκος: 415mm 

Πλάτος: 415mm 

Ύψος: 590-620mm  
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«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ» 
 

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 

€ 60.140,00 (με Φ.Π.Α.) 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

- Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

  

- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει της τιμής 

 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Τεχνική έκθεση – Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές  

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Σχέδιο Διακήρυξης 

5. Τ.Ε.Υ.Δ. 

6. Φωτογραφίες – Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη 

7. Κάτοψη παιδικής χαράς 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΓΑ» 

 

  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2020.  
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ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη οργάνων, χυτών δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού για τη δημιουργία νέας 

παιδική χαράς στην Πάργα, που αποτελεί και ιστορική έδρα του Δήμου Πάργας. Συγκεκριμένα η εν λόγω 

πράξη αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, χυτών 

δαπέδων (επιφάνειες πτώσης) για τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ εντός της 

ιστορικής έδρας του Δήμου Πάργας, η οποία θα εναρμονίζεται πλήρως με τις προδιαγραφές της 

ισχύουσας νομοθεσίας Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931) για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών 

των ΟΤΑ και με τα οριζόμενα στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 60.140,00 €  και ΦΠΑ 24%: 11.640,00€). 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας , μέσω της υπ’ αρίθμ. 5784/01-9-2020 Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020  

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15-7135.011 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 η υπ’ αριθμ. 13/2020 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 

 η υπ’ αριθμ. 312/2021 Απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9Υ0ΞΩΞ0-

ΤΞΩ) 

 η υπ’ αριθμ. 12118/15-11-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΡΠ9ΩΞ0-69Υ) 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Εγγύηση συμμετοχής-καλής εκτέλεσης της προμήθειας 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 

72 του Ν4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της διακήρυξης. Η 

εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο του ως άνω άρθρου. 

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

χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας 

προσωρινής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο χρόνο σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση που θα του 
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κοινοποιηθεί, προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 3ο άρθρο της 

παρούσας προβλεπόμενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Πληρωμή 
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά την παράδοση των ειδών στο Δήμο σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην διακήρυξη και την μελέτη. Η παράδοση των ειδών περιλαμβάνει την πλήρη τοποθέτησή τους με 

υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών και υποβολή όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και όσων ενδεχομένως ζητηθούν από την Υπηρεσία για την έκδοση του εκάστοτε 

εντάλματος πληρωμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Ιδιότητες και τεχνικές προδιαγραφές – Συνοδευτικά έγγραφα 
Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα 

περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα είναι δε γνωστών και αναγνωρισμένων 

κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, το σύνολο του 

εξοπλισμού Παιδικής Χαράς θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και να φέρεις τις απαιτούμενες 

πιστοποιήσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική μελέτη. Όλα τα είδη θα συνοδεύονται με όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά 

πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα 

κατασκευής που θα διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Ποινικές ρήτρες 
Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που θα παραδοθούν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών που παραδίδονται εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης 

- παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Συμβατική προθεσμία 
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) 

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα 

εγκατασταθούν στην τελική τους θέση στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος και σε πλήρη λειτουργία. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να προβεί με δικά του έξοδα και χωρίς επιβάρυνση του Δήμου στην 

πιστοποίηση εκάστοτε χώρου βάσει του προτύπου ασφαλείας ΕΝ1176 και της κείμενης νομοθεσίας. 

 




