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1. Προοίμιο – Φυσικό Αντικείμενο Πράξης  

 

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε τρεις 

παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βισαλτίας. Αναλυτικότερα  παρουσιάζεται παρακάτω ο 

εξοπλισμός ανά παιδικό σταθμό:  

• Στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Νιγρίτας, θα γίνει προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για 

τον αύλειο χώρο της σταθμού, 4 τηλεοράσεων, ενός ψυγείου, μίας ηλεκτρικής 

κουζίνας, τριών κλιματιστικών και διαδρόμων -μοκετών-παρκέττων. Επίσης θα 

τοποθετηθούν σίτες στα εξωτερικά παράθυρα και  θα αντικατασταθούν τα 

ντουλάπια της κουζίνας.  

• Στον Παιδικό Σταθμό Δημητριτσίου θα γίνει προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για 

τον αύλειο χώρο της σταθμού, μίας τηλεόρασης, σκευών και ειδών εστίασης, ενός 

ψυγείου, τριών καναπέδων, ενός πλυντηρίου πιάτων, δύο κλιματιστικών και 

διαδρόμων-μοκετών–παρκέττων. Επίσης θα αντικατασταθούν τα ντουλάπια της 

κουζίνας. 

• Στον Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας θα γίνει προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 

για τον αύλειο χώρο του σταθμού, ενός πλυντηρίου πιάτων, και διαδρόμων- μοκετών 

– παρκέττων. Επίσης θα τοποθετηθούν σίτες στα εξωτερικά παράθυρα του κτιρίου. 
Όλος ο παραπάνω προτεινόμενος εξοπλισμός είναι συμβατός με τις δραστηριότητες του 

Κέντρου και η προμήθεια και η εγκατάσταση του θα εκσυγχρονίσει τη λειτουργία των 

παιδικών σταθμών, αλλά κυρίως θα αναβαθμίσει ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες που 

παρέχονται σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι του πληθυσμού και της κοινωνίας. 

 

2. Περιγραφή Σκοπιμότητας 

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του 

Δήμου Βισαλτίας είναι ένας Φορέας όπου βασικό αντικείμενο του στον τομέα της Κοινωνικής 

Προστασίας − Αλληλεγγύης και παιδείας είναι η διατήρηση συγχρηματοδοτούμενων 

δράσεων (προγράμματα κατ’ οίκον βοήθεια, παιδικού σταθμοί, ΚΔΑΠ, και λοιπά) που 

υλοποιούνται από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις καθώς και η συμμετοχή σε προσκλήσεις 

για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία με στόχο την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας 

− αλληλεγγύης και παιδείας. 

Στα πλαίσια βελτίωσης του βαθμού ελκυστικότητας της υπαίθρου για τη συγκράτηση του 

πληθυσμού σε αυτή, θεωρείται σκόπιμο να αναβαθμιστούν οι σχετικές υποδομές κοινωνικής 

εξυπηρέτησης και οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων γενικότερα. Η υποδράση αφορά στη 

δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων (υποδομές, εξοπλισμός, εφαρμογές) για την παροχή 

βασικών υπηρεσιών και αγαθών προς τον πληθυσμό της υπαίθρου (κοινωνική υποστήριξη) 

και την διευκόλυνση της άσκησης συναφών πολιτικών για το σύνολο του ή ορισμένες 

ομάδες (νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, περιθωριοποιημένες 

κοινότητες), με έμφαση στην εναλλακτική παροχή των σχετικών υπηρεσιών (π.χ. 

εθελοντισμός, κοινωνική καινοτομία).  
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Στη σημερινή κοινωνία μεγάλο ρόλο παίζει η προσχολική αγωγή. Μαζί με την οικογενειακή 

διαπαιδαγώγηση οφείλουμε να φροντίζουμε και την προσχολική αγωγή. Η πρώτη παιδική 

ηλικία είναι η βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η ανθρώπινη κοινωνία. Η διασφάλιση της 

υγείας, η ανάπτυξη και η διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού εξαρτώνται από τον 

τρόπο με τον οποίο αποκτά τις πρώτες εμπειρίες της ζωής του στην προσχολική ηλικία. Η 

πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και των επιστημών που ασχολούνται με την φροντίδα της 

υγείας έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στη βρεφική και τη νηπιακή ηλικία. Η διαμόρφωση 

του χαρακτήρα του παιδιού αρχίζει από τη βρεφική ηλικία και όχι από την είσοδό του στο 

σχολείο, όπως πίστευαν άλλοτε. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα της 

προσχολικής φροντίδας και αγωγής στην ανάπτυξη του μικρού παιδιού και στην υποστήριξη 

της οικογένειάς του. Η προτεινόμενη πράξη συνάδει με τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, μέσω της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος (φυσικού και δομημένου) της περιοχής, και της ευκολότερης πρόσβασης σε 

καλύτερες υπηρεσίες (ιδιωτικές και δημόσιες) και σε πληρέστερες δομές εκπαίδευσης.  

Μέσω της προτεινόμενης πράξης αναβαθμίζονται οι υποδομές εξυπηρέτησης των κατοίκων 

της περιοχής και οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, συμβάλλοντας  στην ποιότητα τόσο του 

ανθρωπογενούς όσο και του φυσικού περιβάλλοντος. Πιο αναλυτικά μέσω την 

προτεινόμενης πράξης σημεία ενδιαφέροντος όσον αφορά την τόνωση της ποιότητας ζωής 

του τοπικού πληθυσμού αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τομέα της 

κοινωνικής προστασίας.  

Το προτεινόμενο έργο είναι σε απόλυτη συνέργεια με το πρόγραμμα αναβάθμισης των 

παιδικών χαρών των Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας η υλοποίηση των οποίων θα 

έχει ως αποτέλεσμα  της δημιουργίας  ενός δικτύου σύγχρονων παιδικών σταθμών και 

παιδικών χαρών σε όλο το Δήμο με τελικό αποτέλεσμα η προσχολική αγωγή και η ψυχαγωγία 

των μικρών παιδιών να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από αυτές σε μεγαλύτερους και πιο 

σύγχρονους Δήμους έχοντας και το πλεονέκτημα της διαβίωσης στην ύπαιθρο 

 

 

 

 

3. Ορισμός Τεχνικών προδιαγραφών 

 

Οι κατηγορίες των δαπανών συνολικά είναι οι εξής: 

 

ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
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ΤΜΗΜΑ 1  : «Όργανα παιδικών χαρών με τοποθέτηση» 

1. Τεχνική Περιγραφή 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη διαμόρφωση και αναβάθμιση τριών (3) παιδικών χαρών του 

ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α Δήμου Βισαλτίας. Στόχος είναι η κατασκευή παιδικών χαρών, με την 

προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδική χαράς, προκειμένου αυτές να πιστοποιηθούν 

σε εφαρμογή της υπ’αριθμ. 18239/05-05-14 Απόφασης στους χώρους καθώς και η 

κατασκευή κατάλληλων διαδρόμων όδευσης. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την 

προμήθεια και την πλήρη εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού εκτός από τα δάπεδα 

ασφαλείας που δεν αφορούν την παρούσα μελέτη, ώστε μετά την ολοκλήρωσή τους, οι 

χώροι που θα φιλοξενούν τις παιδικές χαρές να κρίνονται ασφαλείς και να τηρούν τους 

ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.  

Οι εργασίες θα λάβουν χώρα σε τρείς (3) επιμέρους παιδικούς σταθμούς. Αναλυτικά στοιχεία 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α Θέση Παιδικής Χαράς 

1 Α Παιδικός Σταθμός Νιγρίτας 

2 Παιδικός Σταθμός Μαυροθάλασσας 

3 Παιδικός Σταθμός Δημητριτσίου 

 

Όπως προαναφέρθηκε, στόχος της μελέτης είναι η αναδιαμόρφωση και κατασκευή νέων 

παιδικών χαρών, οι οποίες, θα δύνανται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και των 

Δαπέδων Ασφαλείας (δεν αφορούν την παρούσα Μελέτη), να πιστοποιηθούν στο σύνολό 

τους, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης 

ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν τόσο για τα όργανα όσο και για 

τα δάπεδα ασφαλείας. Σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, καθορίστηκαν οι 

προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, 

για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών Δήμων και Κοινοτήτων, ούτως ώστε 

οι παιδικές χαρές, μετά από τις παρεμβάσεις, να λαμβάνουν την αδειοδότηση για τη 

λειτουργία τους από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα δημιουργηθούν έτσι ασφαλείς και 

λειτουργικοί χώροι, σύμφωνοι με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και την Ελληνική 

νομοθεσία, που θα συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και θα 

αποτελέσουν πόλους έλξης για ξεκούραση, ψυχαγωγία και αναψυχή για τα παιδιά και τους 

συνοδούς τους. Σημειώνεται πως στην παρούσα μελέτη δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη των 

χωματουργικών εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, η κατασκευή υπόβασης 

από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, 

οι εργασίες αποξήλωσης/απομάκρυνσης των υπαρχόντων εξοπλισμών όπου αυτό απαιτείται 

και τα δάπεδα ασφαλείας.  

Α Παιδικός Σταθμός Νιγρίτας 
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ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

Σύνθετο με δύο πύργους τσουλήθρα και αναρριχήσεις 1 

Κούνια 3 θέσεων εκ των οποίων η μια για ΑΜΕΑ 1 

Σύνθετο Νηπίων τύπου α  1 

Σύνθετο Νηπίων τύπου β 1 

Κούνια φωλιά 1 

Κούνια νηπίων 2 θέσεων 1 

Τραμπάλα ορθίων 1 

Τραμπάλα ελατηρίου 4 θέσεων με ζωάκια 1 

Ελατήριο άμαξα 1 

Άλογο παλινδρομικό 1 

Πόνυ με ελατήριο τύπου α 1 

Πόνυ με ελατήριο τύπου β 1  

2 

 

Παιδικός Σταθμός Μαυροθάλασσας 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

Σύνθετο τούνελ με γέφυρες 1 

Θεματικό σύνθετο τύπου Σύννεφο 1 

Κούνια 4 θέσεων εκ των οποίων η μια για ΑΜΕΑ 1 

Ψαράκι 2 θέσεων 1 

Αυτοκινητάκι ελατήριο 1 

Λαβύρινθος ποντίκι 1 

Όργανο δραστηριότητας σκορ 3 1 

 

Παιδικός Σταθμός Δημητριτσίου 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

Σύνθετο τούνελ με γέφυρες 

Θεματικό σύνθετο τύπου Σύννεφο 

1 

1 

Όργανο δραστηριότητας σκορ 4 1 

Λαβύρινθος ποντίκι 1 

Δραστηριότητα Μεταλόφωνο 1 

Δραστηριότητα Κρουστά 1 

Σαλιγκάρι με ελατήριο 1 

Τραμπάλα ελατηρίου 4 θέσεων με ζωάκια 1 

Ψαράκι με ελατήριο 1 

Κούνια 3 θέσεων (2 νηπίων + 1 ΑΜΕΑ) 1 

 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Στην παιδική χαρά 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 όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται 

στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2017 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα 
αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης το οποίο. Για την απόδειξη 
της απρόσκοπτης και μη εξαναγκασμένης κατασκευής και λειτουργίας του εξοπλισμού 
ως τμήμα της σειράς παραγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας, θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί πριν την ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού, επί ποινή αποκλεισμού. 

• Οι κατασκευάστριες εταιρίες των οργάνων παιδικής χαράς, θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 
9001:2015 στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικό συµµμόρφωσης 
σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 14001:2015 στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
πιστοποιητικό συµµμόρφωσης σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 18001:2007/ΕΛΟΤ 
1801:2008 ή 45001:2018 στο σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 50001:2011 στο 
σύστημα διασφάλισης ενέργειας, πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 39001:2012 στο σύστημα διαχείρισης Οδικής ασφάλειας, πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2012 στο σύστημα διαχείρισης κατά 
της διαφθοράς, πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 
στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2019 στο σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας, 
βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 26000:2013 στο σύστημα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
19600:2014 στο σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης που βασίζεται στις αρχές της 
χρηστής διακυβέρνησης, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της αειφορίας. Οι 
ανωτέρω πιστοποιήσεις θα έχουν εκδοθεί από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης που θα είναι 
διαπιστευμένος από αρμόδια Αρχή διαπίστευσης. Θα υποβληθεί σε αντίγραφο του 
πρωτότυπου και θα είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα 
προσκομιστούν με την κατάθεση του φακέλου προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, 
επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Ο συμμετέχων θα πρέπει να κάνει κατάθεση δειγμάτων επί ποινή αποκλεισμού των 

παρακάτω ζητούμενων υλικών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 άρθρο 214 του Ν.4412/2016 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, 2 εργάσιμες ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο πρωτόκολλο της 

Υπηρεσίας και το οποίο θα επισυνάπτεται στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς. Τα 

δείγματα θα είναι τα παρακάτω:  

• Τμήμα ξύλινου υποστυλώματος από δοκό διατομής 95 x 90mm 
• Τμήμα υποστυλώματος τετράγωνης πλαστικοποιημένης σύνθετης ξυλείας από δοκό 

διατομής 95 x 95mm 
• Τμήμα υποστυλώματος στρόγγυλης πλαστικοποιημένης σύνθετης ξυλείας από δοκό 

διατομής Φ80mm 
Τα δείγματα θα επιστραφούν στους οικονομικούς φορείς μετά την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου του διαγωνισμού 
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• Η επιχείρηση που θα αναλάβει την τοποθέτηση θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 4 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση του 
εξοπλισμού. Τα άτομα αυτά, μαζί με τον ιδιοκτήτη θα ανήκουν στην επιχείρηση του 
υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση 
εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά 
επάρκειας ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης παιδικών χαρών ότι έχουν ολοκλήρωση 
θεωρητική και πρακτική εξέταση και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να 
αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση και συντήρηση εξοπλισμού παιδικής χαράς. 
 

Σημειώνεται πως στην παρούσα μελέτη δεν περιλαμβάνεται δαπάνη για τον έλεγχο και 

την Συντήρηση των συγκεκριμένων παιδικών χαρών, σύμφωνα με την 

υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και 

των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών 

των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου 

τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.:27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014) 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής μας περί 

οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ».  

 

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 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).  

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 διαπιστευμένο φορέα 

ελέγχου, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της 

σειράς προτύπων 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 με την κατάθεση του φακέλου προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, 

επί ποινή αποκλεισμού.  

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 άρθου 4 της Y.A. 28492/11-

05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική έκθεση 

επικυρωμένη από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου.  

Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί θα πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή 

από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:  
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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) Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι για κάθε εξοπλισμό 

που θα παραδίδεται θα πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.  

Στην προμήθεια των εξοπλισμών συμπεριλαμβάνεται, ως υποχρέωση του αναδόχου, η 

τοποθέτηση τους στα σημεία τα οποία θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. Η αποξηλώσεις - 

απομακρύνσεις των υπαρχόντων εξοπλισμών δεν αφοράν την παρούσα μελέτη. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω μέρος (πέλμα) του κάθε ορθοστάτη έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο που μπορεί 

να βλάψουν μακροχρόνια την ξυλεία. Οι βάσεις πάκτωσης φέρουν το εκάστοτε όργανο σε 

ύψος ασφαλείας από το έδαφος για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις 

ξύλινες επιφάνειες. 

Η ξυλεία είναι Πεύκη Αρκτικού Κύκλου πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με 

στρογγυλεμένες τις ακμές, υγρασίας 16-18%. Η Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται 

σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά, με υγρασία 

(8-10%). Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  όπως προδιαγράφεται από την οδηγία 

ΕΝ1176.  

Όλα τα ξύλινα μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, τα οποία 

είναι βαμμένα με χρώματα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους 

προορίζονται, όπως προδιαγράφεται στην οδηγία ΕΝ1176, δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής 

στην βαφή. Κατάλληλα για εξωτερική χρήση. Ακόμα, τα χρώματα που χρησιμοποιούνται 

είναι μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η σημύδα (πλακάζ θαλάσσης) είναι εμποτισμένα φύλλα σε ειδικές κόλλες και ρινίσματα 

σιδήρου, με ανθεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλης αντοχής ,είναι αντιολισθητικό και 

δοκιμασμένο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ειδική σύνθεση του το καθιστά μοναδικό 

υλικό στην κατηγορία του γιατί αποτελείται από διάφορες στρώσεις πεπιεσμένης 

μοριοσανίδας (ανάλογα το ολικό πάχος του) t=1,5mm.  

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

κλιματολογικές συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές 

ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική 

επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές 

ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική αυτή 
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επιφάνεια εξασφαλίζει την προστασία του υλικού και από graffiti, καθότι δεν αφήνει πόρους 

στο υλικό, με αποτέλεσμα το graffiti να μπορεί να καθαρίσει εύκολα και να μην απαιτείται 

βαφή της επιφάνειας. 

Η πλαστικοποιημένη σύνθετη ξυλεία αποτελείται από από 55% ξύλο, 35% φυσικό 

ανακυκλωμένο υλικό HDPE και 10% συγκολλητικών ρητινών. Είναι 100% ανακυκλώσιμο, 

φιλικό προς το περιβάλλον, έχει παρόμοια υφή με το ξύλο χωρίς τα μειονεκτήματα του. Είναι 

ανθεκτικό στην υγρασία στο νερό στην ακτινοβολία UV. Ιδιαίτερες αντοχές κατά της σήψης, 

της μούχλας, τους τερμίτες και δοκιμασμένο σε παραθαλάσσιες περιοχές με αντοχή σε 

θερμοκρασίες από -40 ° C έως + 60 ° C. Δεν χρειάζεται συντήρηση. Συνοδεύεται κατά την 

κατάθεση της προσφοράς με πιστοποιητικά κατά ΕΝ 71-3 επί ποινή αποκλεισμού. 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 

εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός είναι από 

χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την 

οδηγία ΕΝ1176. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη 

αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μεταλλικά 

εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα St-37. 

Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα 

οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του 

εξοπλισμού όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176. Τα πλαστικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες. Χρησιμοποιούνται υλικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176 που έχουν 

και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και 

πολυαμίδιο (PA).  

Τα πλαστικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα όργανα παιδικής χαράς είναι 

κατασκευασμένα από πολυαμίδιο και πολυπροπυλένιο. Είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, έχουν 

αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και είναι ανακυκλώσιμα. Χρησιμοποιούνται για την 

κάλυψη κοχλιών, δοκών, στις ενώσεις των σχοινιών και στους μηχανισμούς κίνησης. 

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα 

όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176. 

Τα όργανα παιδικής χαράς θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176  

Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της 

υπ’ αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

την υπ αριθμό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β΄2029) Υπ. Απόφασης.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον σχεδιασμό, την μορφολογία 

και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Τα υλικά θα αντέχουν στην χρήση, τον χρόνο και τις 

καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης 

του εργοστασίου κατασκευής τους (που θα τα συνοδεύει κατά την παράδοσή τους).  
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Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, να κατασκευάζονται από υλικά άριστης 

ποιότητας, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον τρόπο παραγωγής τους, 

να είναι καινούριας κατασκευής και αχρησιμοποίητα και να ανταποκρίνονται πλήρως για την 

χρήση για την οποία προορίζονται. Οι διαστάσεις των οργάνων και των λοιπών ειδών είναι 

ενδεικτικές, με περιθώριο απόκλισης ±5% στις συνολικές διαστάσεις καθώς και ±5% στις 

διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων. 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. 
 

 

2. Επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Όργανο Δραστηριότητας Σκορ 4 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 136cm Μήκος : -cm 

Πλάτος : 8cm Πλάτος : -cm 

Ύψος : 125cm Μέγιστο ύψος πτώσης 

: 

-cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα 

Δραστηριότητες : Παιχνίδι μυαλού, στρατηγικής, ταχύτητας 

Αποτελείται από δύο κάθετες δοκούς,  διπλό χαραγμένο πάνελ με δύο θέσεις παιχνιδιού. 

Κατάλληλο για ΑΜΕΑ. 

 

Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και 

διατάξεις ασφαλούς χρήσης τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Αποτελείται από δύο (2) κολόνες σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας κυκλικής διατομής 

διαμέτρου 80mm μήκους 125cm με εξωτερικό πάχος τοιχώματος 6mm. Το εξωτερικό 

τοίχωμα ενώνεται με εσωτερική τετράγωνη οπή εσωτερικών διαστάσεων 30Χ30mm της 
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οποίας το κέντρο βρίσκεται στο κέντρο της κυκλικής διατομής. Η ένωση αυτή υλοποιείται 

διαμέσου τέσσερων (4) νευρώσεων ίδιου υλικού με την πλαστικοποιημένη ξυλεία πάχους 

5mm. Στην οπή τοποθετείται τετράγωνη χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων εξωτερικών 

διαστάσεων 30Χ30mm πάχους 2mm και ίδιου ύψους με την πλαστικοποιημένη ξυλεία. Όλη 

η κατασκευή της κυκλικής σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος από την χαλυβδοσωλήνα που 

τοποθετείται εργοστασιακά στο κέντρο της. Οι κολόνες είναι κάθετες στο έδαφος όπου 

ανάμεσα τους τοποθετείται η δραστηριότητα. 

Η δραστηριότητα αποτελείται από ένα (1) χρωματιστό πάνελ από σημύδα 120Χ80εκ. πάχους 

21mm μεταξύ των δύο κολόνων και από ένα πάνελ HPL 120Χ80εκ. με πάχος 3mm. Τα πάνελ 

είναι χαραγμένα με CNC ώστε να δημιουργούνται διαδρομές για την μετακίνηση των πιονών. 

Υπάρχουν 54 πιόνια σε δύο χρώματα που μοιράζονται οι δύο παίχτες. Τα πιόνια είναι 

ενσωματωμένα στο πάνελ και μετακινούνται στις διαδρομές. Υπάρχουν εφτά διαδρομές με 

κάθε διαδρομή να έχει χαραγμένες 7 θέσεις για να τοποθετούν οι παίχτες τα πιόνια, τρεις 

διαδρομές για κάθε παίχτη ώστε να αποθηκεύει τα πιόνια. Δύο καδρόνια 4,5Χ4,5Χ80εκ. 

συνδέουν τα πάνελ με τις κολώνες.  

 

Όργανο Δραστηριότητας Σκορ 3 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 96cm Μήκος : -cm 

Πλάτος : 8cm Πλάτος : -cm 

Ύψος : 125cm Μέγιστο ύψος πτώσης 

: 

-cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα 

Δραστηριότητες : Παιχνίδι μυαλού, στρατηγικής 

Αποτελείται από δύο κάθετες δοκούς,  διπλό χαραγμένο πάνελ με δύο θέσης παιχνιδιού. 

Κατάλληλο για ΑΜΕΑ. 

 

Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και 

διατάξεις ασφαλούς χρήσης και τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Αποτελείται από δύο (2) κολόνες σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας κυκλικής διατομής 

διαμέτρου 80mm μήκους 125cm με εξωτερικό πάχος τοιχώματος 6mm. Το εξωτερικό 
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τοίχωμα ενώνεται με εσωτερική τετράγωνη οπή εσωτερικών διαστάσεων 30Χ30mm της 

οποίας το κέντρο βρίσκεται στο κέντρο της κυκλικής διατομής. Η ένωση αυτή υλοποιείται 

διαμέσου τεσσάρων (4) νευρώσεων ίδιου υλικού με την πλαστικοποιημένη ξυλεία πάχους 

5mm. Στην οπή τοποθετείται τετράγωνη χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων εξωτερικών 

διαστάσεων 30Χ30mm πάχους 2mm και ίδιου ύψους με την πλαστικοποιημένη ξυλεία. Όλη 

η κατασκευή της κυκλικής σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος από την χαλυβδοσωλήνα που 

τοποθετείται εργοστασιακά στο κέντρο της. Οι κολόνες είναι κάθετες στο έδαφος όπου 

ανάμεσα τους τοποθετείται η δραστηριότητα. 

Η δραστηριότητα αποτελείται ένα (1) χρωματιστό πάνελ από σημύδα 80Χ62,5εκ. πάχους 

21mm μεταξύ των δύο δοκαριών και ένα στρόγγυλο πάνελ HPL με διάμετρο 30εκ και πάχους 

3mm. Τα πάνελ είναι χαραγμένα με CNC ώστε να δημιουργούνται διαδρομές για την 

μετακίνηση των πιονιών. Υπάρχουν 16 πιόνια σε δύο χρώματα που μοιράζονται οι δύο 

παίχτες. Τα πιόνια είναι ενσωματωμένα στο πάνελ και μετακινούνται στις διαδρομές. 

Υπάρχουν έξι διαδρομές με κάθε διαδρομή έχει χαραγμένες 4 θέσεις για να τοποθετούν οι 

παίχτες τα πιόνια, και μια διαδρομή για κάθε παίχτη ώστε να αποθηκεύει τα πιόνια. Δύο 

καδρόνια 4,5Χ4,5Χ62,5εκ. συνδέουν τα πάνελ με τις κολώνες.  

 

Λαβύρινθος Ποντίκι HPL. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 116 cm Μήκος : - cm 

Πλάτος : 8 cm Πλάτος : - cm 

Ύψος : 125 cm Μέγιστο ύψος πτώσης 

: 

- cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομο 

Δραστηριότητες : Παιχνίδι μυαλού, στρατηγικής, ταχύτητας 

Αποτελείται από δύο κάθετες δοκούς,  διπλό χαραγμένο πάνελ με μια θέσης παιχνιδιού. 

Κατάλληλο για ΑΜΕΑ. 

 

Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και 

διατάξεις ασφαλούς χρήσης και τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
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Αποτελείται από δύο (2) κολόνες σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας κυκλικής διατομής 

διαμέτρου 80mm μήκους 125cm με εξωτερικό πάχος τοιχώματος 6mm. Το εξωτερικό 

τοίχωμα ενώνεται με εσωτερική τετράγωνη οπή εσωτερικών διαστάσεων 30Χ30mm της 

οποίας το κέντρο βρίσκεται στο κέντρο της κυκλικής διατομής. Η ένωση αυτή υλοποιείται 

διαμέσου τεσσάρων (4) νευρώσεων ίδιου υλικού με την πλαστικοποιημένη ξυλεία πάχους 

5mm. Στην οπή τοποθετείται τετράγωνη χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων εξωτερικών 

διαστάσεων 30Χ30mm πάχους 2mm και ίδιου ύψους με την πλαστικοποιημένη ξυλεία. Όλη 

η κατασκευή της κυκλικής σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος από την χαλυβδοσωλήνα που 

τοποθετείται εργοστασιακά στο κέντρο της. Οι κολόνες είναι κάθετες στο έδαφος όπου 

ανάμεσα τους τοποθετείται η δραστηριότητα. 

Η δραστηριότητα αποτελείται από δύο (2) καδρόνια 4,5Χ4,5Χ95εκ. που συνδέουν τα πάνελ 

με τις κολόνες, ένα (1) χρωματιστό πάνελ από σημύδα 100Χ95εκ. πάχους 21mm μεταξύ 

των δύο δοκαριών,  ένα (1) χρωματιστό πάνελ από HPL 100Χ95εκ. πάχους 3mm και ένα 

HPL 8Χ8εκ. πάχους 12mm. Τα πάνελ είναι χαραγμένα με CNC ώστε να δημιουργούνται 

διάφορες διαδρομές λαβύρινθου όπου μόνο μία καταλήγει στο τέλος (Χάραξη μορφής 

κομμάτι κασεριού). Το πάνελ διαστάσεων 8x8 είναι το πιόνι σε μορφή ποντικιού. Το πιόνι 

είναι ενσωματωμένο στο πάνελ και μετακινείται στις διαδρομές.  

 

Δραστηριότητα Κρουστά. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 64cm Μήκος : -cm 

Πλάτος : 32cm Πλάτος : -cm 

Ύψος : 70cm Μέγιστο ύψος πτώσης 

: 

-cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομα 

Δραστηριότητες : Παιχνίδι ρόλου, μουσική 

Αποτελείται από δύο τύμπανα διαφορετικών διαστάσεων. Κατάλληλο για ΑΜΕΑ. 

 

Διάταξη: 
Αποτελείται από δύο κυλινδρικά πολύχρωμα μεταλλικά τύμπανα, τα οποία προσαρμόζονται 

σε κοινό μεταλλικό ορθοστάτη.  

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
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Το ένα τύμπανο έχει διάμετρο Φ32εκ. με ύψος 45εκ. και το άλλο τύμπανο έχει διάμετρο 

Φ26εκ. με ύψος 25εκ. Τα τύμπανα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 

1,5mm, πού στο  επάνω μέρος ταπώνονται με λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1mm και καθώς 

τις χτυπάει ο χρήστης παράγονται μουσικοί ήχοι. O μεταλλικός ορθοστάτης έχει διάμετρο 

Φ60mm μήκους 120εκ. και εγκιβωτίζεται στο έδαφος κατά 50εκ.. 

 

Δραστηριότητα Μεταλόφωνο. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 96 cm Μήκος : - cm 

Πλάτος : 8 cm Πλάτος : - cm 

Ύψος : 125 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : - cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5-14 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομα 

Δραστηριότητες : Παιχνίδι ρόλων, Μεταλλόφωνο. 

Αποτελείται από δύο κάθετες δοκούς με εσωτερικό το κλασσικό παιχνίδι μεγαλόφωνο. 

Κατάλληλο για ΑΜΕΑ. 

 

Διάταξη: 

Αποτελείται από δύο κολόνες κάθετες στο έδαφος όπου ανάμεσα τους τοποθετείτε η 
δραστηριότητα μεταλόφωνο.  
 
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Αποτελείται από δύο (2) κολόνες σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας κυκλικής διατομής 

διαμέτρου 80mm μήκους 125cm με εξωτερικό πάχος τοιχώματος 6mm. Το εξωτερικό 

τοίχωμα ενώνεται με εσωτερική τετράγωνη οπή εσωτερικών διαστάσεων 30Χ30mm της 

οποίας το κέντρο βρίσκεται στο κέντρο της κυκλικής διατομής. Η ένωση αυτή υλοποιείται 

διαμέσου τεσσάρων (4) νευρώσεων ίδιου υλικού με την πλαστικοποιημένη ξυλεία πάχους 

5mm. Στην οπή τοποθετείται τετράγωνη χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων εξωτερικών 

διαστάσεων 30Χ30mm πάχους 2mm και ίδιου ύψους με την πλαστικοποιημένη ξυλεία. Όλη 

η κατασκευή της κυκλικής σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος από την χαλυβδοσωλήνα που 

τοποθετείται εργοστασιακά στο κέντρο της. Οι κολόνες είναι κάθετες στο έδαφος όπου 

ανάμεσα τους τοποθετείται η δραστηριότητα. 

Η δραστηριότητα αποτελείτε από δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ42Χ79εκ. με απόσταση μεταξύ 
του 62,5εκ. ανάμεσα τους υπάρχουν εφτά ανοξείδωτες σωλήνες διαφορετικού μήκους 
ξεκινώντας 30,3εκ η μικρότερη και 56εκ η μεγαλύτερη διαμέτρου 60mm, oi σωλήνες είναι 
ταπωμένες στην πάνω πλευρά τους και μεταλλική βέργα ή συρματόσχοινο μήκους 62,5εκ 
ασφαλίζει τις σωλήνες μεταξύ των σωλήνων Φ42. Στο κέντρο της δραστηριότητας υπάρχει 
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μεταλλική επικολλημένη με πλαστικό ράβδος αναρτημένη από αλυσίδα έτσι ώστε ο χρήστης 
να μπορεί να χτυπάει τις σωλήνες και να παράγει διαφορετικές νότες. 
 

Θεματικό σύνθετο τύπου Σύννεφο. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 465 cm Μήκος : 815 cm 

Πλάτος : 120 cm Πλάτος : 420 cm 

Ύψος : 290 cm Μέγιστο ύψος πτώσης 

: 

100 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 - 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 7 Άτομα 

Δραστηριότητες : 
Εύκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση, Παιχνίδι ρόλων, 

Παιχνίδι βρες την θέση. 

Αποτελείται από ένα πατάρι εισόδου, μία γέφυρα υπό κλίση, έναν πύργο με επιστέγαση 

έναν πύργο «ασκεπή», μεταλλικό ημικυκλικό μπαλκόνι και τσουλήθρα. Ακόμα υπάρχει 

τραπεζάκι δραστηριότητας «αντιστοιχίες» στο πατάρι εισόδου. Κατάλληλο και για 

ΑΜΕΑ 

 

Δομή σύνθετου: 

Ο χρήστης εισέρχεται στον ασκεπή πύργο που βρίσκεται σε ύψος 400 mm από το έδαφος, 

με τη βοήθεια ενός σκαλοπατιού και από εκεί στον πύργο με επιστέγαση που το πατάρι του 

βρίσκεται σε ύψος 1000 mm από το έδαφος, μέσο μίας γέφυρας με σκαλοπάτια ανόδου. Για 

να εξέλθει από τον στεγασμένο πύργο χρησιμοποιεί την τσουλήθρα, που είναι 

προσαρτημένη ευθεία από τη γέφυρα. Στον πύργο με επιστέγαση είναι προσαρτημένο και 

το μεταλλικό ημικυκλικό μπαλκόνι, δεξιά από την είσοδο του χρήστη από τη γέφυρα, ενώ 

αριστερά τοποθετείται το φράγμα προστασίας από πτώση. Το τραπεζάκι δραστηριοτήτων 

είναι προσαρτημένο στα δύο από τα τέσσερα υποστυλώματα του ασκεπούς πύργου, στην 

ευθεία με τη γέφυρα και την τσουλήθρα. Την κατασκευή ολοκληρώνει η επιστέγαση του 

πύργου σε μορφή ‘σύννεφου’  

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 

Τραπεζάκι δραστηριοτήτων βρες την θέση 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι χρήστες να καταφέρουν να αντιστοιχήσουν το 

ταιριαστό ζεύγος ακολουθώντας την σωστή διαδρομή. Για την κατασκευή χρησιμοποιείται 

διπλό πανέλο. Το επάνω πάνελ από HPL τύπου MEG πάχους 3mm φέρει τις εγκοπές για την 
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κίνηση των εξαρτημάτων του παιχνιδιού. Το κάτω πάνελ από σημύδα με πάχος 21mm 

συνδέεται με το επάνω χωρίς να υπάρχει πρόσβαση στο εσωτερικό. Τα «πιόνια» είναι 

κατασκευασμένα από HPL τύπου MEG πάχους 18mm και τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο 

ώστε να βρίσκονται εσωτερικά ενδιάμεσα των εγκοπών του επάνω πανέλου χωρίς την 

δυνατότητα αποσυναρμολόγησης τους. Η όλη κατασκευή προσαρμόζεται σε δύο κολώνες 

από το πατάρι και σε άλλες δύο αυτόνομες. 

 

Πατάρι διαστάσεων 690 Χ 690 mm (h=400 mm) 

Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 690Χ95Χ45 mm πάνω στων οποίων 

τοποθετείτε σημύδα αντιολισθητικής επίστρωσης πάχους 21mm. Οι δοκοί φέρουν 

κατάλληλη διαμόρφωση και εδράζουν στους ορθοστάτες με οπές για την συγκράτηση 

αυτών. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95 Χ 90 mm. Την 

διάταξη συμπληρώνουν πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. Το πατάρι βρίσκεται σε 

ύψος 400mm από την επιφάνεια του εδάφους. 

 

Γέφυρα υπό κλίση (400 - 1000mm) 

Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από δύο πανέλα εκατέρωθεν τα οποία φέρουν εγκοπές μέσα 
από τις οποίες διαπερνούν τα αντιολισθητικά σκαλοπάτια που έχουν μήκος 490 mm. Τα δύο 
πλαϊνά πανέλα της κλίμακας αποτελούν τόσο τα στοιχεία στήριξης των σκαλοπατιών, όσο 
και τις κουπαστές, που φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες κάθετες εγκοπές έτσι ώστε να 
μπορεί κάποιος να δει στο εσωτερικό. Τόσο τα θεματικά πανέλα όσο και τα σκαλοπάτια 
κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 21mm. Το άνω μέρος της κλίμακας, απολήγει στον 

πύργο με επιστέγαση, ύψους 1000mm.  

 

Πατάρι διαστάσεων 690 Χ 690 mm (h=1000 mm) 

Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 690Χ95Χ45 mm πάνω στων οποίων 

τοποθετείτε σημύδα αντιολισθητικής επίστρωσης πάχους 21mm. Οι δοκοί φέρουν 

κατάλληλη διαμόρφωση και εδράζουν στους ορθοστάτες με οπές για την συγκράτηση 

αυτών. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95 Χ 90 mm. Την 

διάταξη συμπληρώνουν πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. Το πατάρι βρίσκεται σε 

ύψος 1000mm από την επιφάνεια του εδάφους. 

 

Σκέπαστρο πανέλο «ΣΥΝΝΕΦΟ» ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ : 

Το σκέπαστρο πανέλο έχει διαστάσεις 115Χ125mm και κατασκευάζεται από σημύδα πάχους 

12mm. Το πανέλο συγκρατείται από τέσσερις σωλήνες διατομής Φ26 mm πάχους 2mm. Η 

σωλήνες έχουν καμπυλωτό σχήμα και διαφορετικό μήκος ώστε να προσδίδεται η κλίση στο 

σκέπαστρο. Για την στήριξη των σωλήνων στους ορθοστάτες ανοίγονται οπές στις απολήξεις 
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των ορθοστατών και βιδώνουν οι χαλυβδοσωλήνες. Για την συγκράτηση των σωληνών 

χρησιμοποιούνται βίδες Μ10. 

 

Ημικυκλικό μπαλκόνι πύργου 

Το μπαλκόνι αποτελείτε από το πάτωμα και το κυρίως σώμα. Το κυρίως σώμα 

κατασκευάζεται από κυλινδραρισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2 mm και φέρει καλαίσθητα 

σχέδια κατά το μήκος του από την εξωτερική του μεριά προσδίδοντας του αισθητική. Στο 

άνω καθώς και στο κάτω τμήμα της περιμέτρου του ημικυκλίου συγκολλάται 

σιδηροσωλήνας διατομής Φ26 mm και πάχους 2mm αποτελώντας και την κουπαστή της 

κατασκευής. Στο κάτω σχηματιζόμενο ημικύκλιο τοποθετείτε πάτωμα κατασκευασμένο από 

σημύδα αντιολισθητικής επίστρωσης πάχους 21mm. 

 

Φράγμα προστασίας πτώσεων 

Κατασκευάζεται από σημύδα πάχους 15 mm και έχει διαστάσεις 625Χ680 mm. Στηρίζεται 

στα υποστυλώματα σε ύψος μικρότερο από 8,5εκ. από την επιφάνεια του παταριού.  

 

Σύστημα τσουλήθρας ίσια L=2000mm. 

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές 

και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 2000mm, πλάτος 460mm και κατασκευάζεται από 

λαμαρίνα inox πάχους 1,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές 

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

κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 21mm. Τα πλαϊνά 

ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 15mm. Στο άνω μέρος, σε 

ύψος 700 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος 

κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ26mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά 

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

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια 

προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα. 

 

Σύνθετο νηπίων τύπου α. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 400 cm Μήκος : 700 cm 

Πλάτος : 330 cm Πλάτος : 680 cm 
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Ύψος : 260 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 60 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5-14 ετών. Πρόταση χρήσης : 8 Άτομα 

Δραστηριότητες : 

Εύκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση, Παιχνίδι ρόλων, 

μπουσούλημα, Δραστηριότητες Λαβύρινθος, Δίνη, άβακας 

τούνελ.  

Αποτελείται από δύο πύργους ένα ασκεπή και έναν με σκεπή σύννεφο, τρεις 

δραστηριότητες (μια δίνη, έναν λαβύρνθο και έναν άβακα), τούνελ, σκεπή παλέτα 

ζωγραφικής και τσουλήθρα. Κατάλληλο για ΑΜΕΑ 

 

Διάταξη: 
Στο όργανο εφαρμόζουν από τα δεξιά προς τα αριστερά τα εξής: 

Δραστηριότητα λαβύρινθος με προέκταση των κολώνων ώστε για την τοποθέτηση του 

άβακα, τούνελ με σκεπή “παλέτα ζωγραφικής”, δραστηριότητα δίνη και λαβύρινθος, πύργος 

με σκεπή “σύννεφο” και τσουλήθρα από μπροστά και ασκεπής πύργος με χαμηλότερο ύψος 

πίσω. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Τετράγωνος πύργος με σκεπή “σύννεφο” 

Ό πύργος είναι διαστάσεων 98 Χ 99 Χ 260cm. Αποτελείται από τέσσερις ξύλινες κολόνες 
δικολλητές 9,5 Χ 9,0 cm τοποθετημένες κάθετα στο έδαφος, δύο οριζόντιους ξύλινους 
δοκούς διαστάσεων 7 Χ 4,5 Χ 99cm και πάνω σε αυτούς τοποθετείτε σημύδα 
αντιολισθητικής επίστρωσης πάχους 21mm. Κατάλληλα συναρμολογημένα σχηματίζουν το 
πατάρι. Το πατάρι είναι στα 100cm από το έδαφος. Στις ελεύθερες πλευρές του πύργου 
πάνω στα πατάρια υπάρχει φράγμα (πάνελ) προστασίας κατασκευασμένο από σημύδα 
(πλακάζ θαλάσσης) με πάχος 15mm, διαστάσεων 98 Χ 62,5cm που έχει χαραγμένο 
προσωπάκι. Στο επάνω μέρος του πύργου υπάρχει σκέπαστρο πανέλο με διαστάσεις 
115Χ125mm και κατασκευάζεται από σημύδα πάχους 15mm. Το πανέλο συγκρατείται από 
τέσσερις σωλήνες διατομής Φ26 mm πάχους 2mm. Η σωλήνες έχουν καμπυλωτό σχήμα και 
διαφορετικό μήκος ώστε να προσδίδεται η κλίση στο σκέπαστρο. Για την στήριξη των 
σωλήνων στους ορθοστάτες ανοίγονται οπές στις απολήξεις των ορθοστατών και βιδώνουν 
οι χαλυβδοσωλήνες. Για την συγκράτηση των σωληνών χρησιμοποιούνται βίδες Μ10. 
Ακόμα, στο κάτω μέρος από τις κολόνες του πύργου συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις 
για πάκτωμα. 
 

Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα 

Η πλατφόρμα είναι διαστάσεων 98 Χ 99 Χ 115 cm. Αποτελείται από τέσσερις ξύλινες κολόνες 

δικολλητές 9,5 Χ 9,0 cm τοποθετημένες κάθετα στο έδαφος, δύο οριζόντιους ξύλινους 

δοκούς διαστάσεων 7 Χ 4,5 Χ 99cm και πάνω σε αυτούς τοποθετείτε σημύδα 

αντιολισθητικής επίστρωσης πάχους 21mm. Κατάλληλα συναρμολογημένα σχηματίζουν το 

πατάρι. Το πατάρι είναι στα 35 cm από το έδαφος. Στις ελεύθερες πλευρές του πύργου 
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πάνω στα πατάρια υπάρχει φράγμα (πάνελ) προστασίας κατασκευασμένο από σημύδα 

(πλακάζ θαλάσσης) με πάχος 15mm, διαστάσεων 98 Χ 62,5cm που έχει χαραγμένο 

προσωπάκι. 

 

Τσουλήθρα 150cm με δύο σπασίματα: 
Στην θέση της τσουλήθρας προσαρμόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ για την 
καλύτερη προστασία των παιδιών. 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος και τη βάση. Η 
σκάφη έχει μήκος 150cm, πλάτος 46,5cm και κατασκευάζεται από λαμαρίνα inox πάχους 
1,5mm. Είναι διαμήκη στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των 
οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας 
κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 21mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ 
κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 15mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και 
των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται ειδικά τεμάχια από ξύλο σε κάθε πλευρά. Στο άνω 
μέρος, σε ύψος 70cm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα 
κρατήματος η οποία είναι κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ26mm. Η μπάρα 
κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να 
κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας 
κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα. 
 

Πλαστικό τούνελ 

Το πλαστικό τούνελ αποτελείται από τέσσερις κολόνες σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας 

9,5 Χ 9,5cm τοποθετημένες κάθετα στο έδαφος και από έναν σωλήνα διπλού δομημένου 

τοιχώματος (τούνελ) ο οποίος προσαρμόζεται σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρμας με τη 

χρήση φραγμάτων από σημύδα πάχους 21mm. Το τούνελ κατασκευάζεται από υψηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά. Η 

πλαστικοποιημένη ξυλεία τετράγωνης διατομής εξωτερικών διαστάσεων 95 Χ 95mm, με 

εξωτερικό πάχος τοιχώματος 5mm έχει μία εσωτερική τετράγωνη οπή διαστάσεων 45 Χ 

45mm. To πάχος της εσωτερικής οπής είναι 5mm. Το εξωτερικό τοίχωμα της τετράγωνης 

διατομής ενώνεται με την εσωτερική τετράγωνη οπή μέσου οχτώ (8) νευρώσεων 

δημιουργώντας οχτώ τραπέζια σχήματα διαστάσεων 35Χ15mm. Στο κέντρο της κολώνας 

υπάρχει τετράγωνη χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων 45 Χ 45mm πάχους 2mm. Όλη η 

κατασκευή της τετράγωνης σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος από την μεταλλική σωλήνα 

που τοποθετείται εργοστασιακά στο κέντρο της. 

 

Πάνελ δραστηριοτήτων 

Τα πάνελ κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 21mm και φέρουν τις δραστηριότητες Δίνη, 

Λαβύρινθος και Άβακας. Η Δίνη με τον λαβύρινθο προσαρμόζετε σε μια κολώνα του πύργου 

και σε μία κολώνα από το τούνελ, ενώ ο Άβακας προσαρμόζεται σε μία κολώνα του τούνελ 

και σε μία ακόμα κολώνα ίδιας διατομής. 

Η δίνη με τον λαβύρινθο είναι στερεωμένες με τρόπο που επιτρέπεται η περιστροφή τους 
γύρο από έναν άξονα. Η δραστηριότητα λαβύρινθος αποτελείται από ένα χαραγμένο πάνελ 
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σημύδας διαμέτρου 44 εκατοστών και από πλεξιγκλάς τριών χιλιοστών διαμέτρου 44 
εκατοστών το οποίο τοποθετείται μπροστά από το χαραγμένο πάνελ. Μέσα στην χάραξη 
τοποθετείται μεταλλική μπίλια ώστε ο χρήστης να προσπαθήσει να την οδηγήσει στο κέντρο 
του λαβύρινθου. Η δραστηριότητα δίνη αποτελείται από ένα χαραγμένο πάνελ σημύδας 
διαμέτρου 44 εκατοστών. 
 

Παλέτα ζωγραφικής 

Κατασκευάζεται από σημύδα πάχους 15mm και αποτελείται από μία επιφάνεια γενικών 

διαστάσεων 125 Χ 85cm,  σε σχήμα παλέτας ζωγραφικής, που υποστηρίζεται από κάθετο 

ξύλινο τεμάχιο γενικών διαστάσεων  45 Χ 9,5 Χ 4,5cm, με το οποίο συνδέεται  το 

υποστύλωμα. 

 

Σύνθετο νηπίων τύπου β. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 280 cm Μήκος : 580 cm 

Πλάτος : 210 cm Πλάτος : 510 cm 

Ύψος : 200 cm Μέγιστο ύψος πτώσης 

: 

20 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 8 Άτομα 

Δραστηριότητες : Παιχνίδι ρόλων, Μπουσούλημα, Παιχνίδια δραστηριότητες. 

Αποτελείται από ένα τούνελ, δραστηριότητες παιχνίδια βρες τη θέση, λαβύρινθο – δίνη, 

ένα πάνελ με τραπεζάκι για παιχνίδι ρόλων, χρωματιστά παράθυρα, πεταλούδες και 

θεματικό δέντρο. Κατάλληλο για ΑΜΕΑ. 

 

Η διάταξη του οργάνου είναι η εξής: 

 Η δραστηριότητα τραπεζάκι με παράθυρο στιρίζετε με τη θεματική κατασκευή δέντρο, οι 

δραστηριότητες λαβύρινθος-δύνη βρίσκονται σε γωνία 90ο με το τραπεζάκι με παράθυρο, η 

κολώνα που μοιράζονται οι δύο αυτές δραστηριότητες στην κορυφή της υπάρχει θεματική 

πεταλούδα, Σε συνέχεια υπάρχει το τούνελ. Απέναντι από το τραπεζάκι με παράθυρο και 

κάθετα με την είσοδο του τούνελ υπάρχει πάνελ με χαμόγελο μια δεύτερη θεματική 

πεταλούδα βρίσκετε στην ακριανή κολώνα του πάνελ με χαμόγελο. Στην δεξιά πλευρά από 

την έξοδο του τούνελ η δραστηριότητα βρες τη θέση μοιράζετε την ίδια κολώνα με το 

τούνελ. Το όργανο ολοκληρώνετε με το πάνελ –δραστηριότητα χρωματιστά παράθυρα που 

βρίσκετε κάθετα από την δραστηριότητα βρες τη θέση και παράλληλα με το τούνελ. 



 

22 

 

 
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Τα ξύλινα δοκάρια στήριξης του παιχνιδιού πραγματοποιούνται από δικολλητές κολώνες 

διατομής 9,5Χ9εκ. Πεύκης αρκτικού κύκλου, για αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και στην 

ενδεχόμενη φθορά από μύκητες. Η χρησιμοποιούμενη ξυλεία θα υποστεί επεξεργασία χωρίς 

χρώμια ή αρσενικό, δεν θα έχε ακίδες και θα παρέχει μεγάλη αντοχή και σταθερότητα στην 

κατασκευή. Το παιχνίδι αποτελείτε από οχτώ κολώνες μήκους 100εκ. και μια μήκους 180εκ. 

που θα στηρίζει τα φυλλώματα του δέντρου.  

Πάνελ – Παιχνίδι Βρες τη Θέση. 

Αποτελείται από ένα χρωματιστό πάνελ από σημύδα πάχους 21mm μεταξύ των δύο 

δοκαριών και ένα πάνελ HPL 3mm. Τα πάνελ είναι χαραγμένα με CNC ώστε να δημιουργείται 

ένας λαβύρινθος σε κάποιες από τις άκρες του οποίου φέρει χαραγμένα με CNC διάφορες 

μορφές. Υπάρχουν ακόμα τέσσερα κινούμενα παιχνίδια χειρός από HPL πάχους 18mm, 

καθένα από τα οποία φέρει διάφορες μορφές που είναι χαραγμένα και στο πάνελ. Οι μορφές 

αυτές είναι ενσωματωμένες στο πάνελ και μετακινούνται μέσα στον λαβύρινθο δίνοντας τη 

δυνατότητα στο παιδί να ταιριάζει τη μορφή με αυτή που είναι χαραγμένη στο πάνελ. 

Πάνελ – Παιχνίδι Λαβύρινθος και δίνη. 

Αποτελείται από μια σημύδα διαστάσεων 80 Χ 62 και πάχος 21 mm. Δύο καδρόνια 

διαστάσεων 4,5 Χ 4,5 Χ 62 εκατοστά  ενώνουν το κεντρικό πάνελ σημύδα με τις δύο 

δικολλητές κολόνες. Δύο δραστηριότητες ολοκληρώνουν το όργανο: μια δραστηριότητα 

δίνη και μια λαβύρινθος. Οι δραστηριότητες είναι στερεωμένες με τρόπο που επιτρέπεται η 

περιστροφή τους γύρο από έναν άξονα.  

Η δραστηριότητα λαβύρινθος αποτελείται από ένα χαραγμένο πάνελ σημύδας διαμέτρου 44 

εκατοστών και από πλεξιγκλάς τριών χιλιοστών διαμέτρου 44 εκατοστών το οποίο 

τοποθετείται μπροστά από το χαραγμένο πάνελ. Μέσα στην χάραξη τοποθετείται μεταλλική 

μπίλια ώστε ο χρήστης να προσπαθήσει να την οδηγήσει στο κέντρο του λαβύρινθου. 

Η δραστηριότητα λαβύρινθος αποτελείται από ένα χαραγμένο πάνελ σημύδας  διαμέτρου 

44 εκατοστών. 

Δραστηριότητα – Τραπεζάκι με παράθυρο. 

Αποτελείται από μια σημύδα διαστάσεων 80 Χ 62 και πάχος 21mm. Δύο καδρόνια 

διαστάσεων 4,5 Χ 4,5 Χ 62 εκατοστά  ενώνουν το κεντρικό πάνελ σημύδα με τις δύο 

δικολλητές κολόνες. Η κεντρική σημύδα φέρει άνοιγμα κατάλληλων διαστάσεων σύμφωνα 

με το ΕΝ1176. Στο άνοιγμα στηρίζετε τραπεζάκι διαστάσεων 40Χ40 πάχους 15mm. Ένα 

δακτυλίδι από σημύδα 15mm τοποθετείται στο άνοιγμα με το τραπέζι, τέσσερις μικροί δίσκοι 

15mm τοποθετούνται στις δύο πλευρές του κεντρικού πάνελ που δίνουν την μορφή ματιών 

στο πάνελ και όλο το πάνε την μορφή ενός προσώπου. 

Δραστηριότητα – Χρωματιστά παράθυρα. 

Αποτελείται από μια σημύδα διαστάσεων 80 Χ 62 και πάχος 21mm. Δύο καδρόνια 

διαστάσεων 4,5 Χ 4,5 Χ 62 εκατοστά  ενώνουν το κεντρικό πάνελ σημύδα με τις δύο 
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δικολλητές κολόνες. Η κεντρική σημύδα φέρει άνοιγμα κατάλληλων διαστάσεων σύμφωνα 

με το ΕΝ1176. Ένα δακτυλίδι από σημύδα 15mm τοποθετείται στο άνοιγμα, τέσσερις μικροί 

δίσκοι 15mm τοποθετούνται στις δύο πλευρές του κεντρικού πάνελ που δίνουν την μορφή 

ματιών στο πάνελ και όλο το πάνε την μορφή ενός προσώπου. Στο άνοιγμα τοποθετείτε 

χρωματιστό plexi-glass. 

Δραστηριότητα τούνελ. 

Αποτελείτε από ένα πλαστικό τούνελ. Το πλαστικό τούνελ αποτελείται από έναν σωλήνα 

διπλού δομημένου τοιχώματος ο οποίος προσαρμόζεται σε τέσσερις κολώνες με τη χρήση 

φραγμάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm. Κατασκευάζεται από υψηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά. To τούνελ 

έχει εξωτερική διάμετρο 500mm και εσωτερική 427mm μήκους 100εκ. 

Θεματικό Δεντράκι. 

 Αποτελείτε από δύο χρωματισμένα πάνελ από σημύδα 15mm διαστάσεων 157X116εκ. τα 

πάνελ αυτά φέρουν χρωματισμένες φιγούρες. Τα πάνελ φέρουν εγκοπές που ασφαλίζουν 

μεταξύ τους και ταυτόχρονα δένουν στην δικολλητή κολώνα ύψους 180εκ. 

 

Σύνθετο τούνελ με γέφυρες. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 460 cm Μήκος : 810 cm 

Πλάτος :  300 cm Πλάτος : 600 cm 

Ύψος : 230 cm Μέγιστο ύψος πτώσης 

: 

60 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 3 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 13 Άτομα 

Δραστηριότητες : 
Παρατηρητήριο, Εύκολη Ανάβαση, Ολίσθηση, Μπουσούλημα, 

κινούμενη γέγυρα,  παιχνίδι ρόλων 

Αποτελείται από  δύο ασκεπή πατάρια σε ύψος +20εκ, από δύο πατάρια με δύριχτη σκεπή 

σε ύψος +60εκ. ένα πλαστικό τούνελ, μια γέφυρα με κινούμενα πατήματα, δύο κεκλιμένες 

γέφυρες, μια τσουλήθρα, ένα μπαλκόνι, πέντε φράγματα προστασίας 

 
Διάταξη οργάνου: 
Η χρήστης εισέρχετε στο σύνθετο όργανο από τον χαμηλό ασκεπή πύργο στα αριστερά έχει 
φράγμα προστασίας ενώ σε δεξιά έχει την κεκλιμένη γέφυρα που οδηγεί στον ψηλό πύργο 
με σκεπή και τσουλήθρα, σε ευθεία από τον πρώτο πύργου βρίσκετε η γέφυρα με τα 
αιωρούμενα πατήματα. Στα δεξιά του δεύτερου χαμηλού ασκεπή πύργου υπάρχει η δεύτερη 
κεκλιμένη γέφυρα που οδηγεί στον δεύτερο πύργο με σκεπή και μπαλκόνι. Στα δεξιά αυτού 
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του πύργου υπάρχει ένα πλαστικό τούνελ που οδηγεί στον πρώτο ψηλό πύργο σε ευθεία 
από το τούνελ υπάρχει η τσουλήθρα. Οι υπόλοιπες πλευρές των πύργων προστατεύονται 
από φράγματα πτώσεων. 
 
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή. 
Οι δύο πλατφόρμες με σκεπή είναι όμοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος 
τοποθέτησης τους. Αποτελούνται από : 
Τέσσερις ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 95Χ90mm, μία πλατφόρμα που αποτελείται 
από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 85Χ85mm και μια αντιολισθητική 
σημύδα πάχους 21mm και ένα σκέπαστρο που αποτελείται από δύο σημύδες πάχους 12mm 
τοποθετημένα υπό κλίση μεταξύ τους. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού 
προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από σημύδα πάχους 15mm. 
Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή. 
Οι δύο πλατφόρμες χωρίς σκεπή είναι όμοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος 
τοποθέτησης τους. Αποτελούνται από : 
Τέσσερις ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 95Χ90mm, μια πλατφόρμα που αποτελείται 
από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 85Χ85mm και μια αντιολισθητική 
σημύδα πάχους 21mm. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα 
για την προστασία από πτώση από σημύδα πάχους 15mm. 
Κεκλιμένη γέφυρα 
Οι κεκλιμένες γέφυρες είναι όμοιες και τοποθετημένες παράλληλα μεταξύ τους. Ενώνουν τις 
πλατφόρμες με σκεπή με τις ασκεπείς με υψομετρική διαφορά 300mm, χρησιμοποιώντας τα 
υποστυλώματα τους για στήριξη. Αποτελούνται από : 
Έναν ορθογωνικό σκελετό από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και πάτωμα από αντιολισθητική 
σημύδα πάχους 21mm και δύο μεταλλικά πλαίσια με κατακόρυφα κάγκελα από 
σιδηροσωλήνα Φ26mm. 
Γέφυρα με κινούμενα πατήματα μήκος 125εκ. 
Η γέφυρα με κινούμενα πατήματα ενώνει τις δύο ασκεπείς πλατφόρμες και στηρίζεται στα 
ενδιάμεσα υποστυλώματα τους. Αποτελείται από τρία μεταλλικά πλαίσια σχήματος Π που 
έχουν στο κάτω μέρος ενσωματωμένο πάτημα από αντιολισθητική σημύδα πάχους 21mm. 
Τα πλαίσια ενώνονται μεταξύ τους με αλυσίδες και έχουν δυνατότητα κίνησης σε 
συγκεκριμένο εύρος. Αναρτώνται από ειδικά κουζινέτα που είναι προσαρτημένα σε δύο 
κουπαστές από σιδηροσωλήνα Φ42mm.  
Τούνελ με μήκος 125cm: 
Το τούνελ ενώνει τις δύο πλατφόρμες με σκεπή και στηρίζεται στα υποστυλώματα τους. Το 
τούνελ αποτελείται από σωλήνα πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος υψηλής πυκνότητας 
Φ630mm και εσωτερικής διαμέτρου Φ533mm, στερεωμένo σε πλαϊνά από σημύδα πάχους 
21mm και διάστασης 75Χ98cm. Η κατασκευή τοποθετείτε ανάμεσα σε υποστυλώματα σε 
κατάλληλο ύψος. Ο σωλήνας του τούνελ είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το ΕΝ13476. 
Μπαλκόνι (διάτρητη λαμαρίνα): 
Το μπαλκόνι κατασκευάζεται από δύο ημικυκλικά τόξα κατασκευασμένα από 
χαλυβδοσωλήνα 26 Χ 2mm και πάτωμα από αντιολισθητική σημύδα πάχους 21mm. Τα δύο 
τόξα είναι συγκολλημένα στις άκρες τους με δύο χαλυβδοελάσματα για να προσαρμοστούν 
στον πύργο. Τα δύο τόξα απέχουν το ένα από το άλλο 60cm όπου ανάμεσα τους 
τοποθετείται διάτρητη λαμαρίνα.  
Τσουλήθρα με δύο σπασίματα για πατάρι 60cm: 
Στην θέση της τσουλήθρας προσαρμόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ για την 
καλύτερη προστασία των παιδιών. 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος και τη βάση. Η 
σκάφη έχει πλάτος 46,5cm και κατασκευάζεται από λαμαρίνα inox πάχους 1,5mm. Είναι 
διαμήκη στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων 
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βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας 
κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 21mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ 
κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 15mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και 
των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται ειδικά τεμάχια από ξύλο σε κάθε πλευρά. Στο άνω 
μέρος, σε ύψος 75cm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα 
κρατήματος η οποία είναι κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ26mm. Η μπάρα 
κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να 
κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας 
κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα. 
 

Σύνθετο με δύο πύργους τσουλήθρα και αναρριχήσεις HPL 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 495 εκ Μήκος : 895 εκ 

Πλάτος : 360 εκ Πλάτος : 660 εκ 

Ύψος : 320 εκ Μέγιστο ύψος πτώσης : 120 εκ 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 12 Άτομα 

Δραστηριότητες : 
Εύκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση, Διαδραστικά 

παιχνίδια, Παιχνίδια ανταγωνισμού ,Παιχνίδι ρόλων. 

Αποτελείται από έναν πύργο με δίρριχτη σκεπή, έναν ασκεπή πύργο, ένα μπαλκόνι, μία 

τσουλήθρα 250εκ, μία τσουλήθρα 200εκ, μία ξύλινη σκάλα και τέσσερις δραστηριότητες 

(σκορ 3, καθρέπτης, λαβύρινθος, τρίλιζα). Κατάλληλο για ΑΜΕΑ. 

 

Διάταξη: 

Ο χρήστης αρχικά ανεβαίνει από την ξύλινη σκάλα στον ασκεπή πύργο με ύψος παταριού 100εκ. 

Αφού ανέβει στο πατάρι αριστερά υπάρχει η τσουλήθρα μήκους 200εκ και δεξιά υπάρχει φράγμα 

προστασίας. Συνεχίζοντας απέναντι βρίσκεται ο πύργος με δίριχτη σκεπή με πατάρι 120εκ. Μόλις 

βρεθεί στο πατάρι στα αριστερά φράγμα προστασίας, απέναντι το μπαλκόνι και τέλος στα δεξιά 

βρίσκεται η τσουλήθρα μήκους 250εκ. Το σύνθετο ολοκληρώνουν οι 4 δραστηριότητες κάτω από 

το πατάρι του πρώτου πύργου και απέναντι από την τσουλήθρα βρίσκετε το πανέλο 

δραστηριότητας «τρίλιζα». Κάτω από τον ψηλότερο πύργο και απέναντι από την τσουλήθρα 

βρίσκετε το πανέλο δραστηριότητας »Λαβύρινθος» Τα πανέλα «Σκορ 3» και «Καθρέπτης» 

τοποθετούνται σε διάταξη Γ από την πλευρά του μπαλκονιού στον ψηλότερο πύργο στηριζόμενα 

σε δύο ενδιάμεσες κολώνες 100εκ. 

 
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Πύργος με δίριχτη σκεπή και πατάρι στο 120εκ: 



 

26 

 

Ό πύργος με δίριχτη σκεπή είναι διαστάσεων 99 Χ 98 Χ 320εκ. Αποτελείται από τέσσερις ξύλινες 
κολώνες 9,5Χ9εκ μήκους 270εκ τοποθετημένες κάθετα στο έδαφος, δύο οριζόντιους ξύλινους 
δοκούς διαστάσεων 9,0 Χ 4,5 Χ 99εκ και δέκα καδρόνια 9,0 Χ 4,5mm που τοποθετούνται στο 
ενδιάμεσα των ξύλινων δοκών. Κατάλληλα συναρμολογημένα σχηματίζουν το πατάρι. Η 
σύνδεση με τις τραβέρσες γίνετε με σετ κασονόβιδων παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικές τάπες 
και καπάκια. Το πατάρι είναι στα 120 εκ από το έδαφος, στο επάνω μέρος του πύργου υπάρχει 
η δίρριχτη σκεπή που κατασκευάζεται από δύο φύλλα σημύδας πάχους  12 mm με διαστάσεις 
61 Χ 110εκ που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία και δύο μετόπες σε σχήμα Λ από σημύδα 
πάχους 21 mm, που συνδέονται με τα φύλλα. Ακόμα, στο κάτω μέρος από τις κολώνες του 
πύργου συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. 
Πύργος ασκεπής με πατάρι στο 100εκ: 
Ό πύργος χωρίς σκεπή είναι διαστάσεων 99 Χ 98 Χ 210εκ. Αποτελείται από δύο ξύλινες κολώνες 
9,5Χ9εκ μήκους 210εκ κάθετες στο έδαφος, δύο οριζόντιοι ξύλινοι δοκοί διαστάσεων 9,0 Χ 4,5 
Χ 99εκ και δέκα καδρόνια 9,0 Χ 4,5mm. Κατάλληλα συναρμολογημένα σχηματίζουν το πατάρι. 
Η σύνδεση με τις τραβέρσες γίνετε με σετ κασονόβιδων παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικές 
τάπες και καπάκια.  Το πατάρι είναι στο 100 εκ από το έδαφος και προσαρμόζεται στις δύο 
ψηλότερες κολώνες του πύργου με σκεπή. Ακόμα στο κάτω μέρος από τις κολώνες του πύργου 
συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. 
Ελεύθερες πλευρές πύργων(χαμόγελο): 
Στις ελεύθερες πλευρές του πύργου πάνω στα πατάρια υπάρχει φράγμα (πάνελ) προστασίας 
κατασκευασμένο από σημύδα πάχους  12 mm, διαστάσεων 98 Χ 62,5εκ που έχει χαραγμένο 
χαμόγελο και τοποθετηθείτε σε ύψος 8,5εκ από το πατάρι. 
Μπαλκόνι: 
Το μπαλκόνι κατασκευάζεται από τρία ημικυκλικά τόξα κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα 
Φ33 Χ 2mm και αντιολισθητική σημύδα πάχους 21 mm ακτίνας 49εκ. Το κάγκελο του 
μπαλκονιού αποτελείτε από δύο τόξα που είναι συγκολλημένα στις άκρες τους με δύο 
χαλυβδοελάσματα για να προσαρμοστούν στον πύργο, τα δύο πάνω τόξα είναι ενωμένα μεταξύ 
τους με κάθετες χαλυβδοσωλήνες Φ26 Χ 2mm. Το κάγκελο βρίσκετε σε ύψος 8,5εκ. από το 
πατάρι του πύργου. 
Σκάλα ξύλινη για πατάρι 100εκ (1,5 – 14): 
Η σκάλα για πατάρι 100 εκ αποτελείται από δύο ξύλινα πλαϊνά 14,5 Χ 4,5 εκ και έξι ξύλινα 
σκαλοπάτια 14,5 Χ 4,5 εκ. Έχει κάγκελο από τις δύο μεριές που αποτελείται από  τέσσερις 
κάθετες ξύλινες κολώνες 7 Χ 4,5 και έξι οριζόντιους ξύλινους δοκούς  7 Χ 4,5 εκ. Τα σκαλοπάτια 
εφαρμόσουν υποδοχές που έχουν δημιουργηθεί στα δύο πλαϊνά της σκάλας, ενώ όλα τα 
υπόλοιπα στοιχεία συνδέονται με κασονόβιδες και πλαστικές τάπες σχηματίζοντας την ξύλινη 
σκάλα από ξυλεία μεγάλης αντοχής. Η σκάλα εφαρμόζει και ασφαλίζεται ανάμεσα στις κολώνες 
του πύργου. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. 
Τσουλήθρα 250εκ και 200εκ με δύο σπασίματα για πατάρι 120εκ και 100εκ.: 
Στην θέση της τσουλήθρας προσαρμόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ για την καλύτερη 
προστασία των παιδιών. 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και 
τη βάση.  
Η σκάφες έχουν μήκος 250εκ και 200εκ., πλάτος 46εκ. και κατασκευάζονται  από ενισχυμένο 
λαμαρίνα inox πάχους 1,5mm. Είναι διαμήκη στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και 
φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της 
τσουλήθρας κατασκευάζονται από σημύδα πάχους  21 mm. 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ ,κατασκευάζονται από σημύδα πάχους  15 mm. Στο κενό 
μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται ειδικά τεμάχια από 
ξύλο σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 75εκ από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας 
ενώνονται με την μπάρα κρατήματος η οποία είναι κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου 
Φ27mm. Η μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση 
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προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας 
κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα. 
Πανέλο δραστηριότητας 
Τα πανέλα κατασκευασμένα από σημύδα πάχους 15mm και διαφόρων σχεδίων, χρωμάτων 
διαστάσεων 80Χ62,5εκ. περίπου. Στις μικρότερες πλευρές τους με κατάλληλα στοιχεία 
προσαρμόζονται  στις δοκούς στήριξης του σύνθετου, είτε σε ανεξάρτητες δοκούς. Το κάθε 
πάνελ έχει συγκεκριμένο θέμα (π.χ. τρίλιζα, λαβύρινθος, καθρέπτης, σκορ 3), έτσι ώστε να 
ερεθίζει την φαντασία του παιδιού και να το προκαλεί να παίξει και να δημιουργήσει, άλλα και 
να μάθει. 
Δραστηριότητα Καθρέπτης: 
Αποτελείται από δύο σύνθετες κολώνες στήριξης και δύο λαμαρίνες ανοξείδωτες. Οι δύο 
ανοξείδωτες λαμαρίνες έχουν υψηλό επίπεδο αντανάκλασης (καθρέπτης), με κατάλληλη 
επεξεργασία αποκτούν κοίλο σχήμα επιτρέποντας στον χρήστη να αντικατοπτρίζεται 
παραμορφωμένος με αστείες μορφές, λόγω αλλαγής σχήματος αντανάκλασης στο ύψος και 
στο πλάτος.  
Δραστηριότητα Τρίλιζα: 
Η δραστηριότητα έχει διαστάσεις 62,5Χ80εκ και κατασκευάζεται από δύο καδρόνια 9,5Χ4,5εκ, 
δύο καδρόνια 4,5Χ4,5εκ και περιστρεφόμενους ξύλινούς κύβους που στη μία πλευρά δείχνουν 
"Χ" και στην αντίθετη πλευρά ένα "Ο". Είναι τοποθετημένοι σε τρεις κατακόρυφες ντίζες Μ10 
ανάμεσα στους κύβους τοποθετούνται ειδικοί αποστάτες με παξιμάδια που κρατούν ανεξάρτητη 
την κίνηση τους, οι ντίζες ασφαλίζουν στο πάνω και κάτω μέρος του πλαισίου με πλαστικές τάπες. 
Τα σύμβολα “Χ” και “Ο” είναι σκαλισμένα και χρωματισμένα στους περιστρεφόμενους κύβους. Οι 
κύβοι έχουν στρογγυλεμένες ακμές.  
Δραστηριότητα Σκορ 3: 
Η δραστηριότητα αποτελείται ένα (1) χρωματιστό πάνελ από σημύδα 80Χ62,5εκ. πάχους 21mm 
μεταξύ των δύο δοκαριών και ένα στρόγγυλο πάνελ HPL 30εκ και πάχους 3mm. Τα πάνελ είναι 
χαραγμένα με CNC ώστε να δημιουργούνται διαδρομές για την μετακίνηση των πιονιών. 
Υπάρχουν 16 πιόνια σε δύο χρώματα που μοιράζονται οι δύο παίχτες. Τα πιόνια είναι 
ενσωματωμένα στο πάνελ και μετακινούνται στις διαδρομές. Υπάρχουν έξι διαδρομές με κάθε 
διαδρομή έχει χαραγμένες 4 θέσεις για να τοποθετούν οι παίχτες τα πιόνια, και μια διαδρομή για 
κάθε παίχτη ώστε να αποθηκεύει τα πιόνια. Δύο καρδόνια 4,5Χ4,5Χ62,5εκ. συνδέουν τα πάνελ 
με τις κολώνες.  
Δραστηριότητα Λαβύρινθος: 
Η δραστηριότητα αποτελείται από δύο (2) καδρόνια 4,5Χ4,5Χ95εκ. που συνδέουν τα πάνελ με 
τις κολόνες, ένα (1) χρωματιστό πάνελ από σημύδα 100Χ95εκ. πάχους 21mm μεταξύ των δύο 
δοκαριών,  ένα (1) χρωματιστό πάνελ από HPL 100Χ95εκ. πάχους 3mm και ένα HPL 8Χ8εκ. 
πάχους 12mm. Τα πάνελ είναι χαραγμένα με CNC ώστε να δημιουργούνται διάφορες διαδρομές 
λαβύρινθου όπου μόνο μία καταλήγει στο τέλος (Χάραξη μορφής κομμάτι κασεριού). Το πάνελ 
διαστάσεων 8x8 είναι το πιόνι σε μορφή ποντικιού. Το πιόνι είναι ενσωματωμένο στο πάνελ και 
μετακινείται στις διαδρομές. 

 

Κούνια Φωλιά. 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 270 cm Μήκος : 620 cm 

Πλάτος : 100 cm Πλάτος : 300 cm 

Ύψος : 150 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 140 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 3 Άτομα 

Δραστηριότητες : Κούνια –Αιώρηση. 

Αποτελείται από δύο κεκλιμένους στύλους, μια κούνα φωλιά. 
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 Διάταξη:  

Η  κατασκευή  απαρτίζεται  από  το  μεταλλικό  σκελετό  και  την  κούνια  φωλιά  με  τα  

στοιχεία 

ανάρτησης. 

 

 Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:  

Σκελετός 

Ο σκελετός της κούνιας αποτελείται από δυο μεταλλικές κολώνες με διάμετρο Ø100mm 

και πάχος 3mm. Οι κολώνες είναι τοποθετημένες υπό κλίση μεταξύ τους, πακτώνονται 

κατά 95εκ. εντός του εδάφους και έχουν καθαρό εμφανές (πάνω από την επιφάνεια του 

εδάφους) ύψος 155εκ. περίπου. Οι δύο μεταλλικές κολώνες συνδέονται με το κάθισμα της 

κούνιας φωλιάς, με την βοήθεια δύο κουζινέτων που έχουν διπλό σύστημα περιστροφής.    

 

Κάθισμα κούνιας Φωλιά Ø100cm 

Η κούνια – κάθισμα φωλιά έχει διάμετρο 100cm. Ο σκελετός της κατασκευάζεται από μία 

κυκλική σωλήνα επενδεδυμένη με πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες 

πολυπροπυλενίου σχοινιά. Στο εσωτερικό υπάρχει ειδική διάταξη δίχτυ από  πολύκλωνο 

συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. Είναι μεγάλης αντοχής 

κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διεθνής προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 

1176 -1-2 είναι αναρτημένη με πολύκλωνα επενδυμένα συρματόσχοινα υψηλής αντοχής  

και διατομής 16mm που καταλήγουν σε γαλβανισμένες αλυσίδες πάχους 6mm. Το κάθισμα 

επιτρέπει χρήση περισσότερων του ενός παιδιού. 

 

Κούνια 4 θέσεων εκ τον οποίων η μια για ΑΜΕΑ 

(3 νηπίων-1 ΑΜΕΑ). 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: 

Μήκος: 574 cm Μήκος: 600 cm 

Πλάτος: 180 cm Πλάτος: 700 cm 

Ύψος 225 cm Ύψος πτώσης: 120 cm 

Ηλικιακή ομάδα: 1,5-14 ετών Πρόταση χρήσης : 4 Άτομα 

Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση. 
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Αποτελείται από μία μεταλλική οριζόντια δοκό, έξι κολώνες (ποδαρικά), τρεις κούνιες 

νηπίων και μία κούνια ΑΜΕΑ. Κατάλληλο και για ΑΜΕΑ 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm πάχους 3mm μήκους 544εκ.. Τα 
έξη  υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 90 mm και μήκους 2300mm 
και στερεώνονται με βίδες σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος. 
Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση θα υλοποιηθεί με ειδική 
διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το 
ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρωθεί με πείρο. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες 
(DIN 766). 
Το κάθισμα για Α.Μ.Ε.Α σχήματος «αρκουδάκι» κατασκευάζεται με την μέθοδο 
περιστροφικής εκχύλισης πολυαιθυλενίου υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης και 
μεγάλη αντοχή κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνής προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ΕΝ 1176 -1-2. Το κάθισμα έχει ζώνες (ιμάντες) με πλαστικά κουμπώματα πιέσεως 
για το ασφαλές δέσιμο ατόμων με κινητικές δυσκολίες και ταυτόχρονα εύκολη 
απελευθέρωση τους από τους συνοδούς. Το κάθισμα αναρτάται σε γαλβανισμένες αλυσίδες 
πάχους 6 mm. 
Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Τα καθίσματα κατασκευάζονται σύμφωνα 
με τις διεθνής προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176 -1-2. Είναι από ελαστικό 
υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου 
η αντίστοιχου υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, αναρτημένη σε γαλβανισμένες 
αλυσίδες DIN 766 πάχους 6mm. Επιπλέον τα καθίσματα νηπίων έχουν τη μορφή ¨λίκνου¨ 
όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά με πλευρικά τοιχώματα. 
Έχουν εργονομική σχεδίαση, με μαλακές επιφάνειες ανάμεσα στα πόδια και γύρω από την 
μέση για αποφυγή τυχόν τραυματισμών. 
 

Κούνια νηπίων 2 θέσεων. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 290 cm Μήκος: 300 cm 

Πλάτος : 180 cm Πλάτος: 700 cm 

Ύψος : 225 cm Ύψος πτώσης: 120 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 3 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα 

Δραστηριότητες : Κούνια –Αιώρηση. 

Αποτελείται από μία μεταλλική οριζόντια δοκό, τέσσερις κολώνες (ποδαρικά) και δύο κούνιες 

νηπίων. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 



 

30 

 

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα με διάμετρο Φ76mm, μήκους 2600mm 

και πάχους 3mm. Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 

90 mm και μήκους 2300mm και στερεώνονται με βίδες σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό 

τεμάχιο τραπέζιου σχήματος.. Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η 

ανάρτηση θα υλοποιηθεί με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο μέσα 

στο οποίο θα τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρωθεί με πείρο. Από την ειδική 

διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766). 

Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Τα καθίσματα κατασκευάζονται σύμφωνα 

με τις διεθνής προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176 -1-2. Είναι από ελαστικό 

υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου 

η αντίστοιχου υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, αναρτημένη σε γαλβανισμένες 

αλυσίδες DIN 766 πάχους 6mm. Επιπλέον τα καθίσματα νηπίων έχουν τη μορφή ¨λίκνου¨ 

όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά με πλευρικά τοιχώματα. 

Έχουν εργονομική σχεδίαση, με μαλακές επιφάνειες ανάμεσα στα πόδια και γύρω από την 

μέση για αποφυγή τυχόν τραυματισμών. 

 

Κούνια 3 θέσεων εκ των οποίων η μια για ΑΜΕΑ 

(2 νηπίων + 1 ΑΜΕΑ) 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 465 cm Μήκος: 500 cm 

Πλάτος : 180 cm Πλάτος: 700 cm 

Ύψος : 225 cm Ύψος πτώσης: 120 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 3 Άτομα 

Δραστηριότητες : Κούνια –Αιώρηση. 

Αποτελείται από μία μεταλλική οριζόντια δοκό, έξι κολώνες (ποδαρικά), δύο κούνιες 

νηπίων και μία κούνια ΑΜΕΑ. Κατάλληλο και για ΑΜΕΑ. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα με διάμετρο Φ76mm, μήκους 4350mm 

και πάχους 3mm. Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 

90 mm και μήκους 2300mm και στερεώνονται με βίδες σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό 

τεμάχιο τραπέζιου σχήματος. Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η 

ανάρτηση θα υλοποιηθεί με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο μέσα 

στο οποίο θα τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρωθεί με πείρο. Από την ειδική 

διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766).  

Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Τα καθίσματα κατασκευάζονται σύμφωνα 
με τις διεθνής προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176 -1-2.    Είναι από ελαστικό 
υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου 
η αντίστοιχου υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, αναρτημένη σε γαλβανισμένες 
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αλυσίδες DIN 766 πάχους 6mm. Επιπλέον τα καθίσματα νηπίων έχουν τη μορφή ¨λίκνου¨ 
όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά με πλευρικά τοιχώματα. 
Έχουν εργονομική σχεδίαση, με μαλακές επιφάνειες ανάμεσα στα πόδια και γύρω από την 
μέση για αποφυγή τυχόν τραυματισμών. 
Το κάθισμα για Α.Μ.Ε.Α σχήματος «αρκουδάκι» κατασκευάζεται με την μέθοδο 
περιστροφικής εκχύλισης πολυαιθυλενίου υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης και 
μεγάλη αντοχή κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνής προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ΕΝ 1176 -1-2. Το κάθισμα έχει ζώνες (ιμάντες) με πλαστικά κουμπώματα πιέσεως 
για το ασφαλές δέσιμο ατόμων με κινητικές δυσκολίες και ταυτόχρονα εύκολη 
απελευθέρωση τους από τους συνοδούς. Το κάθισμα αναρτάται σε γαλβανισμένες αλυσίδες 
πάχους 6 mm. 
 

Ελατήριο Άμαξα. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 225 cm Μήκος : 425 cm 

Πλάτος : 120 cm Πλάτος : 420 cm 

Ύψος : 161 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 90 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 3-14 ετών. Πρόταση χρήσης : 6 Άτομα 

Δραστηριότητες : Παρατηρητήριο, εύκολη ανάβαση, παιχνίδι ρόλων, ταλάντωση. 

Αποτελείται από δύο ελατήρια με φιγούρες αλόγα και μια τετράγωνη άμαξα με δύο 

ελατήρια. 

 

Διάταξη: 
Το ελατήριο άμαξα περιέχει πλήθος θέσεων χρηστών και σε συνδυασμό με το μικρό ύψος 

πτώσης του το καθιστούν ιδανική λύση για παιδικούς σταθμούς τοποθετημένο σε χορτάρι 

ή μαλακό χώμα. Αποτελείται από δύο ελατήρια μορφής αλόγου και την πλατφόρμα άμαξα. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Τα δύο ελατήρια με φιγούρα αλόγου ενώνονται μεταξύ τους με σημύδα πάχους 21mm 

διαστάσεων 125Χ120εκ με αφαίρεση υλικού ώστε να γίνετε εύκολη η χρήση των ελατηρίων. 

Η σημύδα εφαρμόζει στο κάτω μέρος της φιγούρας του ελατηρίου και ενώνει τα δύο 

ελατήρια άλογα με τα δύο ελατήρια που βρίσκονται κάτω από την πλατφόρμα της άμαξα με 

αποτέλεσμα η κατασκευή να γίνετε ένα σώμα.  

Φορέας με κάθισμα 
Το κυρίως όργανο αποτελείται από φορέα σε μορφή άλογο το κάθισμα και το εξάρτημα 

σύνδεσης του φορέα με το μεταλλικό ελατήριο πιέσεως. Δύο ειδικά μεταλλικά τεμάχια 
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σχήματος “L” ασφαλίζουν τον φορέα που είναι κατασκευασμένος από σημύδα πάχους 21mm 

στο ελατήριο, το κάθισμα κατάλληλων διαστάσεων και διατομής από σημύδα πάχους 21mm 

κουμπώνει στον φορέα και σταθεροποιείτε με δύο καδρόνι διατομής 12Χ6cm τα οποία 

κρύβουν τα μεταλλικά τεμάχια και τους κοχλίες. Τα παραπάνω  συναρμολογούνται μεταξύ 

τους με βίδες Μ 10. Στο επάνω και κάτω μέρος του φορέα συναρμολογούνται χειρολαβές 

και αναβολείς για να συγκρατούνται με ασφάλεια τα παιδιά κατά την διάρκεια χρήσης τού 

οργάνου. 

Πλατφόρμα άμαξα, 

Πρόκειται για μία ξύλινη επιφάνεια 120Χ120εκ. αποτελούμενη από σανίδες που αναπαριστά 

το πάτωμα της άμαξας, δύο επιφάνειες διαστάσεων 45Χ120εκ, κλειστές επίσης με σανίδες, 

που αναπαριστούν τα πλαϊνό της άμαξας και δύο αψιδωτές σωλήνες Φ42mm που ενώνουν 

τα πλαϊνά με το πάτωμα. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερις «ρόδες» Φ50εκ. 

κατασκευασμένες από σημύδα πάχους 15mm και ένα ξύλινο κάθισμα που ενώνει τα πλαϊνό 

και προσδίδει μεγαλύτερη ευστάθεια στην κατασκευή. Όλη η κατασκευή στηρίζεται σε δύο 

ελατήρια. Η πλατφόρμα ενώνετε με τα δύο ελατήρια μορφής αλόγου μέσω ξύλινου 

δοκαριού 9,5Χ9εκ και επιφάνειας 125Χ120εκ. από σημύδα 21mm που εφαρμόζει κάτω από 

τα καθίσματα του ελατηρίου. 

Μεταλλικό ελατήριο 
Η μεταλλική βάση πάκτωσης έχει ύψος 50 cm. Αποτελείται από μία χαλυβδοσωλήνα με 

πάχος 2mm συγκολλημένη με μία πλάκα πάχους 5 mm στο επάνω μέρος. Η πλάκα έχει 

ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10 για την συγκράτηση της βάσης με το μεταλλικό ελατήριο. 

Τα μεταλλικά ελατήρια πιέσεως έχουν σπείρες με πάχος 13 mm, μήκος 360 mm και 
εξωτερική διάμετρο 145mm. Στο κάτω μέρος συγκρατούνται με πλάκα πάχος 5 mm και 
βιδώνει στη βάση πάκτωσης. Στο επάνω μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχος 5 mm στην 
οποία συγκρατείται το κυρίως όργανο. Στο επάνω και κάτω μέρος υπάρχουν ειδικοί πείροι 
πού ασφαλίζουν το ελατήριο και αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου. 
 
Τραμπάλα Ορθίων 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 380 cm Μήκος : 580 cm 

Πλάτος : 82 cm Πλάτος : 250 cm 

Ύψος : 120 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 75 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 - 14 ετών Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα 

Δραστηριότητες : Τραμπαλισμός. 

Η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση 
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Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη 
βάση. Ο κύριος άξονας κατασκευάζεται από ξύλινη πλατφόρμα 495Χ95mm και μήκους 
3800mm. Στα άκρα του, στο κάτω μέρος, φέρει κομμάτια ελαστικού συνολικού πλάτος όσο 
και το πλάτος της πλατφόρμας (495mm) που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των 
κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. 
Η βάση κατασκευάζεται από δύο κάθετους κορμούς Φ140mm με κατάλληλο τελείωμα προς 
αποφυγή τραυματισμών, οι οποίοι πακτώνονται στο έδαφος μέσω ειδικών μεταλλικών 
βάσεων που απομακρύνουν τους κορμούς από την επιφάνεια του εδάφους ώστε να 
αποφευχθεί η ανάπτυξη υγρασίας. Στο άνω και στο κάτω μέρος τους ενώνονται μεταξύ τους 
με δύο μεταλλικές χαλυβδοσωλήνες Φ60Χ2mm. Η κίνηση της πλατφόρμας επιτυγχάνεται 
διαμέσων κουζινέτων με ρουλεμάν. 
Για την στήριξη των χεριών του χρήστη τοποθετείται μεταλλική ράβδος σε σχήμα ‘Π’ με 
στρογγυλοποιημένες τις γωνίες από χαλυβδοσωλήνες Φ42Χ2mm και ύψους από το επίπεδο 
της οριζόντιας πλατφόρμας 740mm και οι οποίες στερεώνονται στα πλαϊνά της πλατφόρμας 
με την βοήθεια χαλυβδοελάσματος πάχους 5mm. 
 
Τραμπάλα ελατηρίου 4θέσια με ζωάκια. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 270 cm Μήκος : 570 cm 

Πλάτος : 25 cm Πλάτος : 325 cm 

Ύψος : 80 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 60 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 - 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 4 Άτομα 

Δραστηριότητες : Ταλάντωση 

Το παιχνίδι απαρτίζεται από το φορέα ταλάντωσης ο οποίος προσαρμόζεται πάνω 

στο σύστημα ταλάντωσης 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί ταλαντευόμενο εξοπλισμό που μπορεί να εξυπηρετήσει 

έως και 4 χρήστες ηλικίας από 1,5 ετών. Το παιχνίδι απαρτίζεται από το φορέα ταλάντωσης 

ο οποίος προσαρμόζεται πάνω στο σύστημα ταλάντωσης.  

Ο φορέας ταλάντωσης ο οποίος κεντρικά στηρίζεται στη σύνθετη βάση των δύο ελατηρίων 

αποτελείται από μία οριζόντια ξύλινη δοκό πάνω στην οποία στηρίζονται  τέσσερα καθίσματα 

και οι δύο θεματικές μορφές ζώου. 

Οι δύο μορφές ζώου κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 21mm ενώ τα τέσσερα 

καθίσματα από αντιολισθητική σημύδα πάχους 21mm.  

Οι μορφές τοποθετούνται παράλληλα με τη δοκό και φέρουν σε κατάλληλα σημεία πλαστικά 

στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως χειρολαβές και αναβολείς. Εκατέρωθεν κάθε θεματικής 
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μορφής προσαρμόζονται πάνω στη δοκό τα καθίσματα τοποθετημένα αντικριστά. Η 

οριζόντια ξύλινη δοκός έχει διαστάσεις 95X90mm με μήκος 260cm με στρογγυλεμένες άκρες 

προς αποφυγή τραυματισμών.  

Το σύστημα ταλάντωσης αποτελείται από τον άξονα παλινδρόμησης και τα ελατήρια. Ο 

άξονας παλινδρόμησης αποτελείται από τέσσερα ειδικά διαμορφωμένα και αμφίπλευρα 

τοποθετημένα μεταλλικά τρίγωνα από χάλυβα πάχους 5mm που ενώνονται μεταξύ τους με 

έναν άξονα με ασφάλειες, ο άξονας παλινδρόμησης είναι συνδεδεμένος στην επάνω του 

μεριά με την οριζόντια δοκό και στο κάτω μέρος με μία χαλύβδινη πλάκα πάχους 5mm που 

σε αυτήν συναρμολογούνται οι βάσεις πάκτωσης. 

Τα δύο ελατήρια πιέσεως έχουν σπείρες με πάχος 13 mm, μήκος 360 mm και εξωτερική 

διάμετρο 145mm και τοποθετούνται εκατέρωθεν του άξονα παλινδρόμησης.  

Η κάθε μια από τις δύο βάσεις πάκτωσης έχει ύψος 60 cm. Αποτελείται από μία 

χαλυβδοσωλήνα με πάχος 2mm συγκολλημένη με μία πλάκα πάχους 5 mm στο επάνω 

μέρος. Η πλάκα έχει ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10 για την συγκράτηση της βάσης με το 

μεταλλικό ελατήριο. 

Το σύστημα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να αποτρέπεται η στρέψη και η δίπλωση και 

κατ' επέκταση ο εγκλωβισμός των άκρων των παιδιών. 

 
Ψαράκι 2 θέσεων. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 82 cm Μήκος : 282 cm 

Πλάτος : 75 cm Πλάτος : 275 cm 

Ύψος : 70 cm Μέγιστο ύψος 

πτώσης : 

43 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα 

Δραστηριότητες : Ταλάντωση. 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από τον φορέα (κυρίως όργανο) με 

κάθισμα, χειρολαβές και αναβολείς, την βάση (μεταλλικό ελατήριο πιέσεως) και την 

πλάκα αγκύρωσης. 

 

Αποτελείται από δύο μεταλλικές βάσεις πάκτωσης, δύο μεταλλικά ελατήρια πιέσεως και το 

κυρίως όργανο. 
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Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:  

Η κάθε μία μεταλλική βάση πάκτωσης είναι 60 cm και στο επάνω μέρος έχει πλάκα πάχους 

5 mm με 4 βίδες Μ 10 για την συγκράτηση του μεταλλικού ελατηρίου. 

Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης 

πάχους 21 mm, τα οποία συναρμολογούνται μεταξύ τους με βίδες Μ 10 πάνω σε μία 

χαλύβδινη πλάκα πάχους 5mm. Στο επάνω μέρος συναρμολογούνται τρείς χειρολαβές από 

χαλυβδοσωλήνα Φ26Χ2mm για να συγκρατούνται τα παιδιά κατά την διάρκεια χρήσης τού 

οργάνου. 

Το μεταλλικό ελατήριο πιέσεως αποτελείται από σπείρες πάχους 20 mm, μήκους 360 mm 

και εξωτερική διάμετρο 145mm. Στο κάτω μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχους 5 mm και 

βιδώνεται στη βάση πάκτωσης. Στο επάνω μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχους 5 mm στην 

οποία συγκρατείται το κυρίως όργανο. Στο επάνω και κάτω μέρος υπάρχουν ειδικοί πύροι 

πού ασφαλίζουν το ελατήριο και αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου. 

 

Ψαράκι με ελατήριο. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 75 cm Μήκος : 275 cm 

Πλάτος : 44 cm Πλάτος : 244 cm 

Ύψος : 70 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 44 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομο 

Δραστηριότητες : Ταλάντωση. 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από τον φορέα (κυρίως όργανο) με 

κάθισμα, χειρολαβές και αναβολείς, την βάση (μεταλλικό ελατήριο πιέσεως) και την 

πλάκα αγκύρωσης. 

 

Τo ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από τον φορέα, το κάθισμα και την βάση. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Η μεταλλική βάση πάκτωσης είναι 60 cm και στο επάνω μέρος έχει πλάκα πάχους 5 mm με 

4 βίδες Μ 10 για την συγκράτηση του μεταλλικού ελατηρίου. 

Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης 

πάχους 21 mm, τα οποία συναρμολογούνται μεταξύ τους με βίδες Μ 10 πάνω σε μία 
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χαλύβδινη πλάκα πάχους 5mm. Στο επάνω μέρος συναρμολογούνται τρείς χειρολαβές από 

χαλυβδοσωλήνα Φ26Χ2mm για να συγκρατούνται τα παιδιά κατά την διάρκεια χρήσης τού 

οργάνου. 

Το μεταλλικό ελατήριο πιέσεως αποτελείται από σπείρες πάχους 20 mm, μήκους 360 mm 

και εξωτερική διάμετρο 145mm. Στο κάτω μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχους 5 mm και 

βιδώνεται στη βάση πάκτωσης. Στο επάνω μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχους 5 mm στην 

οποία συγκρατείται το κυρίως όργανο. Στο επάνω και κάτω μέρος υπάρχουν ειδικοί πύροι 

πού ασφαλίζουν το ελατήριο και αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου. 

 

Σαλιγκάρι με ελατήριο 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 70 cm Μήκος : 370 cm 

Πλάτος : 50 cm Πλάτος : 350 cm 

Ύψος : 85 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 43 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομο 

Δραστηριότητες : Ταλάντωση. 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από τον φορέα (κυρίως όργανο) 

με κάθισμα, χειρολαβές και αναβολείς, την βάση (μεταλλικό ελατήριο πιέσεως) και 

την πλάκα αγκύρωσης. 

 
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Φορέας με δύο πάνελ και κάθισμα 
Το κυρίως όργανο αποτελείται από φορέα σε μορφή σαλιγκάρι το κάθισμα και το εξάρτημα 

σύνδεσης του φορέα με το μεταλλικό ελατήριο πιέσεως. Το κάθισμα κατάλληλων 

διαστάσεων και διατομής από σημύδα, κουμπώνει στο εξάρτημα σύνδεσης που είναι 

κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 5mm με διπλό στραντάρισμα στις στενές πλευρές 

του. Το εξάρτημα σύνδεσης βιδώνετε στην πάνω πλάκα του ελατηρίου. Αριστερά και δεξιά 

του καθίσματος τοποθετούν τα πάνελ με την μορφή του ελατηρίου κατασκευασμένα από 

σημύδα πάχους 21 mm. Ακόμα τέσσερις δίσκοι δύο σε κάθε πλευρά ολοκληρώνουν την 

μορφή του σαλιγκαριού, δύο μεγάλοι και δύο μικρή δίσκοι κατασκευασμένη από σημύδα 

πάχους 12 mm.  Σε κατάλληλα σημεία τοποθετούνται τρεις σωλήνες Φ26 πάχους 2mm για 

χειρολαβές αναβολείς και πλάτη για να συγκρατούνται με ασφάλεια τα παιδιά κατά την 

διάρκεια χρήσης τού οργάνου. Τα παραπάνω  συναρμολογούνται μεταξύ τους με βίδες Μ 

10. 
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Μεταλλικό ελατήριο πιέσεως  Φ145 
Η μεταλλική βάση πάκτωσης έχει ύψος 50 cm. Αποτελείται από μία χαλυβδοσωλήνα με 

πάχος 2mm συγκολλημένη με μία πλάκα πάχους 5 mm στο επάνω μέρος. Η πλάκα έχει 

ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10 για την συγκράτηση της βάσης με το μεταλλικό ελατήριο. 

Τα μεταλλικά ελατήρια πιέσεως έχουν σπείρες με πάχος 20 mm, μήκος 360 mm και 
εξωτερική διάμετρο 145mm. Στο κάτω μέρος συγκρατούνται με πλάκα πάχος 5 mm και 
βιδώνει στη βάση πάκτωσης. Στο επάνω μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχος 5 mm στην 
οποία συγκρατείται το κυρίως όργανο. Στο επάνω και κάτω μέρος υπάρχουν ειδικοί πείροι 
πού ασφαλίζουν το ελατήριο και αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου. 
 

Πόνυ με ελατήριο τύπου α 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 91 cm Μήκος : 291 cm 

Πλάτος : 40 cm Πλάτος : 240 cm 

Ύψος : 73 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 44 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομο 

Δραστηριότητες : Ταλάντωση. 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από τον φορέα (κυρίως όργανο) με 

κάθισμα, χειρολαβές και αναβολείς, την βάση (μεταλλικό ελατήριο πιέσεως) και την πλάκα 

αγκύρωσης. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Η μεταλλική βάση πάκτωσης έχει ύψος 60 cm. Αποτελείται από μία χαλυβδοσωλήνα με 

πάχος 2mm συγκολλημένη με μία πλάκα πάχους 5 mm στο επάνω μέρος. Η πλάκα έχει 

ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10 για την συγκράτηση της βάσης με το μεταλλικό ελατήριο. 

Το μεταλλικό ελατήριο πιέσεως έχει σπείρες με πάχος 20 mm, μήκος 360 mm και εξωτερική 

διάμετρο 145mm. Στο κάτω μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχος 5 mm και βιδώνει στη βάση 

πάκτωσης. Στο επάνω μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχος 5 mm στην οποία συγκρατείται 

το κυρίως όργανο. Στο επάνω και κάτω μέρος υπάρχουν ειδικοί πυρροί πού ασφαλίζουν το 

ελατήριο και αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου. 

Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα σχήματος πόνυ από 

σημύδα με πάχος 21 mm, τα οποία συναρμολογούνται μεταξύ τους με βίδες Μ 10. Για την 

συγκράτηση των παιδιών με ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης τού οργάνου δεξιά και 

αριστερά του κεφαλιού υπάρχει κουρμπαριστή χαλυβδοσωλήνα 21 Χ 2 mm που δημιουργεί 

χειρολαβές και αναβολείς. Κάτω από το καθισματάκι υπάρχουν 2 τεμάχια χαλυβδοσωλήνες 

33 X 2 mm που ενώνουν το μπροστινό τμήμα με την ουρά. 
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Πόνυ με ελατήριο τύπου β 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 84 cm Μήκος : 284 cm 

Πλάτος : 23 cm Πλάτος : 223 cm 

Ύψος : 81 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 51 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομο 

Δραστηριότητες : Ταλάντωση. 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από τον φορέα (κυρίως όργανο) με 

κάθισμα, χειρολαβές και αναβολείς, την βάση (μεταλλικό ελατήριο πιέσεως) και την 

πλάκα αγκύρωσης. 

 
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
 μεταλλική βάση πάκτωσης έχει ύψος 60 cm. Αποτελείται από μία χαλυβδοσωλήνα με πάχος 

2mm συγκολλημένη με μία πλάκα πάχους 5 mm στο επάνω μέρος. Η πλάκα έχει 

ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10 για την συγκράτηση της βάσης με το μεταλλικό ελατήριο. 

Το μεταλλικό ελατήριο πιέσεως έχει σπείρες με πάχος 20 mm, μήκος 360 mm και εξωτερική 

διάμετρο 145mm. Στο κάτω μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχος 5 mm και βιδώνει στη βάση 

πάκτωσης. Στο επάνω μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχος 5 mm στην οποία συγκρατείται 

το κυρίως όργανο. Στο επάνω και κάτω μέρος υπάρχουν ειδικοί πύροι πού ασφαλίζουν το 

ελατήριο και αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου. 

Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από σημύδα με πάχος 

21 mm. Τα οποία συναρμολογούνται μεταξύ τους με βίδες Μ 10. Στο επάνω και κάτω μέρος 

συναρμολογούνται χειρολαβές και αναβολείς για να συγκρατούνται με ασφάλεια τα παιδιά 

κατά την διάρκεια χρήσης τού οργάνου. Επιπλέον φέρει κάθισμα κατάλληλων διαστάσεων 

και διατομής. Ολόκληρος ο φορέας στηρίζεται πάνω σε λάμα και βιδώνεται στέρεα στο 

ελατήριο της βάσης 

 
Αυτοκίνητο ελατήριο 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 90 cm Μήκος : 290 cm 
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Πλάτος : 45 cm Πλάτος : 245 cm 

Ύψος : 85 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 51 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομο 

Δραστηριότητες : Ταλάντωση. 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από τον φορέα (κυρίως όργανο) με 

κάθισμα, χειρολαβές και αναβολείς, την βάση (μεταλλικό ελατήριο πιέσεως) και την 

πλάκα αγκύρωσης. 

 
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
Μεταλλικό ελατήριο πιέσεως  Φ145 
Η μεταλλική βάση πάκτωσης έχει ύψος 60 cm. Αποτελείται από μία χαλυβδοσωλήνα με 

πάχος 2mm συγκολλημένη με μία πλάκα πάχους 5 mm στο επάνω μέρος. Η πλάκα έχει 

ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10 για την συγκράτηση της βάσης με το μεταλλικό ελατήριο. 

Τα μεταλλικά ελατήρια πιέσεως έχουν σπείρες με πάχος 20 mm, μήκος 360 mm και 
εξωτερική διάμετρο 145mm. Στο κάτω μέρος συγκρατούνται με πλάκα πάχος 5 mm και 
βιδώνει στη βάση πάκτωσης. Στο επάνω μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχος 5 mm στην 
οποία συγκρατείται το κυρίως όργανο. Στο επάνω και κάτω μέρος υπάρχουν ειδικοί πείροι 
πού ασφαλίζουν το ελατήριο και αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου. 
Φορέας με δύο πάνελ και κάθισμα 
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. 

Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα ένα υπό κλίση (πλάτη καθίσματος) 

τέσσερις δίσκοι με διακοσμητικά κατασκευασμένα από Σημύδα πάχους 21mm, που 

σχηματίζουν μικρό «αυτοκίνητο με ρόδες και λασπωτήρες». Τα παράλληλα φύλλα έχουν 

κάθετη απόσταση μεταξύ τους περίπου 350 mm. Συνδέονται μεταξύ τους με τρεις σωλήνες 

Φ26mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας. Την κατασκευή 

ολοκληρώνει φύλλο λαμαρίνας διαστάσεων 385Χ212mm πάχους 2mm που προσαρμόζεται 

ανάμεσα στα παράλληλα φύλλα του φορέα και στις δύο σωλήνες από τις τρεις σωλήνες και 

αναπαριστά το «καπό» του αυτοκινήτου. Ανάμεσα στα δύο κομμάτια του φορέα, 

εφαρμόζεται κάθισμα από αντιολισθητική Σημύδα πάχους 21mm. Το κάθισμα στηρίζεται 

πάνω σε λάμα πάχους 5 mm και διατομής 515Χ190 mm με διπλό στραντζάρισμα. Η λάμα 

με το κάθισμα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, μέσω του άνω 

καπακιού σύσφιξης. 

 
Άλογο παλινδρομικό. 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 

Μήκος : 110 cm Μήκος : 410 cm 
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Πλάτος : 64 cm Πλάτος : 364 cm 

Ύψος : 110 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 65 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομο 

Δραστηριότητες : Ταλάντωση. 

Αποτελείται από τον φορέα (κυρίως όργανο) με το κάθισμα του και τον μεταλλικό σκελετό 

με τον ειδικό μηχανισμό κίνησης που δημιουργεί την παλινδρομική κίνηση στον φορέα. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 

Μεταλλικός Σκελετός 
Ή βάση κατασκευάζεται από τέσσερις χαλυβδοσωλήνες 48 Χ 2mm και άλλες τέσσερις 

χαλυβδοσωλήνες 26 Χ 2mm κατάλληλα συναρμολογημένες σχηματίζουν τον μεταλλικό 

σκελετό. Στο επάνω μέρος από τις τέσσερις χαλυβδοσωλήνες 48 Χ 2mm υπάρχουν τέσσερις 

άξονες διαμέτρου 20mm που προσαρμόζονται σε αυτούς τα μπράτσα που δίνουν κίνηση 

στον φορέα. Ακόμα οι τέσσερις χαλυβδοσωλήνες 48 Χ 2mm έχουν πλαστικές τάπες 

πολυπροπυλενίου στο επάνω μέρος και στο κάτω πακτώνονται στο έδαφος. 

Φορέας μορφής αλόγου. 
Ο φορέας κατασκευάζεται από σημύδα μεγάλης αντοχής με πάχος 42mm με μορφή αλόγου 

και τρικολλητό ξύλο 95 Χ 13cm στο κάτω μέρος. Στο επάνω και κάτω μέρος 

συναρμολογούνται χειρολαβές και αναβολείς για να συγκρατούνται με ασφάλεια τα παιδιά 

κατά την διάρκεια χρήσης τού οργάνου. Επιπλέον φέρει κάθισμα κατάλληλων διαστάσεων 

και διατομής. Στο κάτω μέρος του φορέα τοποθετούνται τέσσερις ειδικές κατασκευές που 

φέρουν άξονα διαμέτρου 20mm συγκολλημένα πάνω σε ορθογώνιο χαλυβδοέλασμα Η 

παλινδρομική κίνηση επιτυγχάνεται με την βοήθεια τεσσάρων μπράτσων που στις άκρες 

τους υπάρχουν κουζινέτα με ρουλεμάν. Τα μπράτσα αυτά συναρμολογούνται με την 

βοήθεια βιδών πάνω στους άξονες με διάμετρο 20mm. 

 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας 

H παρούσα αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και διέπετε από 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις ελέγχου και πιστοποίησης εξοπλισμού παιδικών 

χαρών 

1.   ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 για τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους 

2.   ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης. 
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3.  Η υπ’ αριθ. 28492/2009(ΦΕΚ 931Β’) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών µε θέμα 

«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και 

τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η 

διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» , την συμπλήρωση µε την υπ’ αριθμ. 48165/30-7-2009 

(ΦΕΚ 1690/Β’) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την τροποποίηση µε την υπ' αριθμ. 

27934/2014 (ΦΕΚ 2029Β’/25-07-2014) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών. 

Άρθρο 3ο : Δικαίωμα συμμετοχής – Σύμβαση - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το ιδιαίτερο 

επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά µε το αντικείμενο του διαγωνισμού. Στην 

προσφορά του κάθε οικονομικός φορέας καταθέτη  επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2015 στο σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας 

• Πιστοποιητικό συµµμόρφωσης σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 14001:2015 στο 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2012 στο 
σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς. 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 στο 
σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.  

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2019 στο 
σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας. 

• Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 26000:2013 στο σύστημα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

• Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19600:2014 στο σύστημα 
Διαχείρισης Συμμόρφωσης που βασίζεται στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, 
της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της αειφορίας. 

• Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης που θα αναλάβει την τοποθέτηση του 
εξοπλισμού. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προς εκτέλεση εργασίες θα συμφωνούν πλήρως µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-
3, όπως τροποποιούνται και είναι σε ισχύ, ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συµµμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμά 
κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας καθώς και ότι δεν 
απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύβασης 
ανασφάλιστο προσωπικό. 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης 
της προσφοράς. 

• Προϋπολογισμός Προσφοράς.  
Ο ανάδοχος που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας μελέτης και έχει προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή υποχρεούται κατά την υπογραφή της σχετικής σύβασης να καταθέσει 

εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύβασης προ Φ.Π.Α. συνταγμένη σύμφωνα µε τα οριζόμενα  

του άρθρου 72 "Εγγυήσεις" του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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της σύβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της υπηρεσίας μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή. 

Η σύβαση θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι 

την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών. Παράταση προθεσμίας μπορεί να 

χορηγηθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

Άρθρο 3ο : Ευθύνη αναδόχου και αθέτηση όρων συμφωνίας 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

υπηρεσίας ή ο ανάδοχος  δεν  συµµορφώνεται  προς  τις  κάθε  είδους  υποχρεώσεις  του,  

μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

Με την ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύβαση, εφόσον υπάρξει 

αθέτηση ή µη πλήρης συμμόρφωση του προς οποιοδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισμού 

και της σύβασης. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 

επιβάλλονται σ' αυτόν κυρώσεις σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Η έκπτωση του 

αναδόχου έχει σαν συνέπεια: 

Α) Την απώλεια υπέρ του Δήμου, λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού της 

κατατιθέμενης εγγύησης του. 

Β) Την υποχρέωση του να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία θετική ή αποθετική που 

τυχόν θα υποστεί ο Δήμος από την µη εκτέλεση της σύβασης. 

Άρθρο 4ο : Εκτέλεση της σύβασης 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι τρεις (3) παιδικοί σταθμοί του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α Δήμου 

Βισαλτίας και συγκεκριμένα: 

1. Α Παιδικός Σταθμός Νιγρίτας  

2. Παιδικός Σταθμός Μαυροθάλασσας 

3. Παιδικός Σταθμός Δημητρητσίου  
Άρθρο 5ο : Δαπάνες αναδόχου - Ευθύνη μέχρι παραδόσεως 

Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι περαίωσης της εργασίας, βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης ο 

ανάδοχος ευθύνεται, για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο είδος της εργασίας, μέχρι της 

παράδοσης αυτής στον προαναφερόμενο τόπο και χώρο.  

Άρθρο 6ο : Τρόπος πληρωμής 

Η αποζημίωση του αναδόχου καταβάλλεται µε Χ.Ε. πληρωμής ποσού ίσου ακριβώς µε το 

κόστος των εργασιών που παρείχε.  

Άρθρο 7ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 

που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 
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Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 

Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της περαίωσης της εργασίας. 

Άρθρο 9ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Ηλεκτρικά Είδη» 

Η δαπάνη αφορά στην προμήθεια  και θέση σε λειτουργία των παρακάτω ηλεκτρικών 

συσκευών: 

• Τηλεόραση 49’’  τεμ. 5 
• Ψυγειοκαταψύκτηςτεμ. 2 
• Πλυντήριο πιάτων τεμ.1 τεμ. 2 
• Κλιματιστικά 9.000BTUτύπου Inverterτεμ.1 
• Κλιματιστικά 18.000BTUτύπου Inverter τεμ.3 
• Κλιματιστικά 24.000BTUτύπου Inverterτεμ.1 
• Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα τεμ.1 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα παραπάνω είδη είναι: 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τηλεόραση 49’’ 

Οθόνη 49’’,  

SmartTV,  

ανάλυση 1920*1080(FullHD), 

Ενεργειακή κλάση Α+ 

Ψυγειοκαταψύκτης 

Χωρητικότητα Συντήρησης 200lt,  

Χωρητικότητα Συντήρησης 78lt,  

Ενεργειακή κλάση Α++,  

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής 1000min,  

ονομαστική ισχύς 75Watt 

Πλυντήριο πιάτων 
Χωρητικότητα σε σερβίτσια 13,  
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ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ενεργειακή κλάση Α+++,  

Επίπεδο θορύβου<50db,  

απόδοση στεγνώματος Α 

Κλιματιστικά 9.000BTU 

τύπου Inverter 

Ψυκτική απόδοσηBtu/h 8.500 (2.000-11.000) 

Θερμική απόδοση Btu/h9.500 (2.000-11.500) 

Ενεργειακή κλάση Α+++,  

εγγύηση min. 3 ετών 

Κλιματιστικά 18.000BTU 

τύπου Inverter 

Ψυκτική απόδοσηBtu/h 17.500 (4.000- 21.100) 

Θερμική απόδοση Btu/h 17.950 (4.000-22.500) 

Ενεργειακή κλάση Α+++,  

εγγύηση min. 3 ετών 

Κλιματιστικά 24.000BTU 

τύπου Inverter 

Ψυκτική απόδοσηBtu/h 23.800 (6.800-  30.700) 

Θερμική απόδοση Btu/h 23.800 (6.800- 32.200) 

Ενεργειακή κλάση Α+++,  

εγγύηση min. 3 ετών 

Επαγγελματική ηλεκτρική 

κουζίνα 

4 εστίες των 30cm,  

συνολική ισχύος17,6KW, 

ισχύς φούρνου 5,6KW, 

τριφασικό ρεύμα 

 

ΤΜΗΜΑ 3  : «Σίτες παραθύρων»  

Η δαπάνη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σιτών- κουνουπιερών  διαφόρων 

διαστάσεων στα παράθυρα των εξής παιδικών σταθμών: Α΄Παιδικός Σταθμός Νιγρίτας, και 

Παιδικός Σταθμός Μαυροθάλασσας. Οι ποσότητες και οι διαστάσεις προέκυψαν ύστερα από 

επιτόπια αυτοψία και διαστασιολόγηση των συγκεκριμένων αναγκών. 
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Α/Α Περιγραφή 
Ύψος σε 

χιλιοστά 

Φάρδος σε 

χιλιοστά 

Χρώμα Ποσότητα 

σε τεμάχια 

1 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
1250 550 Καφέ 1 

2 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
1170 70 Καφέ 1 

3 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
990 1550 Καφέ 1 

4 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
980 1600 Καφέ 1 

5 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
980 1560 Καφέ 1 

6 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
980 1570 Καφέ 1 

7 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
980 1550 Καφέ 1 

8 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
970 1410 Καφέ 1 

9 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
950 145 Καφέ 1 

10 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
950 1410 Καφέ 1 

11 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
950 1550 Καφέ 1 

12 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
860 1400 Καφέ 1 

13 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
860 1420 Καφέ 2 

14 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
790 540 Καφέ 1 

15 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
790 550 Καφέ 1 

16 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
780 1410 Καφέ 1 

17 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
770 1400 Καφέ 1 

18 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
750 920 Καφέ 1 

19 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
720 1410 Καφέ 1 

20 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
720 1400 Καφέ 1 

21 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
1560 1070 Άσπρο 2 
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Α/Α Περιγραφή 
Ύψος σε 

χιλιοστά 

Φάρδος σε 

χιλιοστά 

Χρώμα Ποσότητα 

σε τεμάχια 

22 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
1770 870 Άσπρο 1 

23 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
870 580 Άσπρο 1 

24 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
870 2440 Άσπρο 1 

25 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
1540 1700 Άσπρο 5 

26 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
1940 870 Άσπρο 2 

27 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
1740 540 Άσπρο 1 

28 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
1440 870 Άσπρο 1 

29 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
1740 1500 Άσπρο 1 

30 
Κουνουπιέρα συρόμενη 

μονόφυλλη 
970 1500 Άσπρο 1 

Η τοποθέτηση των παραπάνω σιττών θα  προσφέρει καλύτερο αερισμό των αιθουσών 

καθώς τις ηλιόλουστες μέρες τα παράθυρα θα παραμένουν για αρκετή ώρα  ανοιχτά, χωρίς 

να υπάρχει ο φόβος για διάφορους εισβολείς όπως κατσαρίδες, ποντίκια, σκορπιούς κ.α. 

 

ΤΜΗΜΑ 4 : «Εξοπλισμός αιθουσών διδασκαλίας και κουζίνας»  

Η δαπάνη αφορά στην προμήθεια διαφόρων ειδών  που χρησιμοποιούνται κατά την σίτιση 

των παιδιών όπως πιάτα και φλυτζάνια καθώς και ειδών  

Αναλυτικότερα 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα σε τεμάχια 

1  Πιάτο μελαμίνης ρηχό 50 

2 Πιάτο μελαμίνης ρηχό 50 

3 
Κούπα Μελαμίνης με 

χερούλι 
50 

4 
Καναπές ανοιγόμενος – 

στρώμα αφρώδες 
3 
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5 
Μοκέτα με σχέδιο 

διαστάσεων  1,4*2μ 
10 

6 
Μοκέτα παιχνιδιού 

διαστάσεων 3*2μ 
4 

7 
Χαλάκι με σχέδιο 

διαστάσεων 1,4*2μ 
5 

8 
Χαλάκι με σχέδιο 

διαστάσεων 3*2μ 
3 

Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι συμβατός με τους χώρους και τις διαστάσεις των αιθουσών 

και των κοινόχρηστων χώρων των παιδικών σταθμών. 

 

ΤΜΗΜΑ 5 : «Εξοπλισμός Ντουλαπιών κουζίνας»  

Η δαπάνη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ντουλαπιών κουζίνας διαστάσεων στα 

παράθυρα των εξής παιδικών σταθμών: Α΄Παιδικός Σταθμός Νιγρίτας, και Παιδικός Σταθμός 

Μαυροθάλασσας. Οι ποσότητες και οι διαστάσεις προέκυψαν ύστερα από επιτόπια αυτοψία 

και διαστασιολόγηση των συγκεκριμένων αναγκών. 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 

1  

Μέτρα ντουλαπιών 

κουζίνας από Βακελίτη 

και επιφάνειες HPLμε 

MDF 

37,05 μέτρα 

2 
Πάγκος κουζίνας 

ανοξείδωτος 
25,30 

3 Ανοξείδωτος νεροχύτης 2 

Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι συμβατός με τους χώρους και τις διαστάσεις των κουζινών 

των παιδικών σταθμών Νιγρίτας και Μαυροθάλασσας. 

 

 

Το παρόν συντάχθηκε, ολοκληρώθηκε και αποτελεί αναπόσταστο μέρος του Φακέλου 

Υποψηφιότητας που θα κατατεθεί στο ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 

 

      Νιγρίτα, 31/10/2018 
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