
1 

 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                       ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                                ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 338.916,80€ 
                                                                                                               ΧΡΗΜ/ΣΗ : ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Στον προϋπολογισμό της μελέτης περιλαμβάνεται: 

 κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού 
παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσης και χλοοτάπητας) και 
λοιπών υλικών για την αναβάθμιση τριών (3) παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων του 
Δήμου, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη. 

 κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά, πλην όμως είναι αναγκαία για 
την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα προς τους όρους εκτέλεση της προμήθειας. 

 η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εγκατάσταση των ειδών της 
προμήθειας (κλείσιμο του χώρου με προστατευτικό πλέγμα, φύλαξη κλπ. ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο μέτρο). 

 
Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των ειδών. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές, χωρίς τη δυνατότητα αποκλεισμού ισοδύναμων 
κατασκευών, εφ’ όσον αυτό αποδεικνύεται στην προσφορά του κάθε δυνητικού αναδόχου, με κάθε 
ενδεδειγμένο μέσο και τρόπο, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο τις 
παρούσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και γενικότερα τις απαιτήσεις της παρούσας 
προμήθειας. 

 
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
 

Η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή 
και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 
2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και 
συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). 
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που 
αναλύονται ακολούθως. Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα, κατά την περίοδο της 
εγκατάστασης, και έχει καταργηθεί η ισχύς των παλιότερων, με τα οποία έγινε η υποβολή της 
προσφοράς, θα πρέπει ο εξοπλισμός και τα δάπεδα να συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα. 
Όσον αφορά: α) τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς (όργανα και δάπεδα ασφαλείας), β) χλοοτάπητα, γ) 
αστικός εξοπλισμός, πέραν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει να 
υποβληθούν: 
1. Από την εταιρεία προμήθειας και εγκατάστασης :  
Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο για αυτό τον σκοπό φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 
ότι εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων: 
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 Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ή ισοδύναμο. 

 Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – ή ισοδύναμο. 

 Διεθνές Πρότυπο ΕΝ OHSAS 18001 – Σύστημα Διαχείρισης της υγείας & της ασφάλειας στην 
εργασία. 

Για την εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη των παιδικών χαρών, των μεταλλικών και 
ξύλινων ειδών αστικού εξοπλισμού και των δαπέδων ασφαλείας. 
2. Από την κατασκευάστρια εταιρεία :  
Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο για αυτό τον σκοπό φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 
ότι εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων: 

 Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 14001 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ή ισοδύναμο. 

 Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – ή ισοδύναμο. 
Όλα με πεδίο εφαρμογής τον εξοπλισμό παιδικών χαρών και τις διαδικασίες εργασιών της παραγωγής 
για την επεξεργασία πρώτων υλών, όπως ισχύουν.  

 Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένο για αυτό τον σκοπό φορέα ελέγχου 
και διαπίστευσης ότι πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176 «Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων» (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176) όπως ισχύει ή άλλου ισοδύναμου. 
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά το ως άνω πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης του κάθε οργάνου, ενώ όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις 
προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. Στην 
περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων 
ισοδύναμων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 
του ΦΕΚ 20209/Β/2014. 

3. Από την κατασκευάστρια εταιρεία των διακοσμητικών στοιχείων δαπέδου: 
Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένο για αυτό τον σκοπό φορέα ελέγχου και 
διαπίστευσης ότι πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1177:2018  & ΕΝ 1176-1 «Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων» (ΕΛΟΤ ΕΝ 1177- ΕΝ 1176) όπως 
ισχύει ή άλλου ισοδύναμου. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά το ως άνω 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κάθε οργάνου, ενώ όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις 
προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση 
εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων ισοδύναμων 
προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 
20209/Β/2014. 
4. Από την κατασκευάστρια εταιρεία των υλικών του χυτού δαπέδου: 
Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο για αυτό τον σκοπό φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 
ότι εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων: 

 Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ή ισοδύναμο. 

 Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – ή ισοδύναμο. 

 Διεθνές Πρότυπο ΕΝ OHSAS 18001 – Σύστημα Διαχείρισης της υγείας & της ασφάλειας στην 
εργασία. 

 Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 50001 – Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας – ή ισοδύναμο. 
5. Από την κατασκευάστρια εταιρεία του χλοοτάπητα : 
Θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα :  

 Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – ή ισοδύναμο. 

 Αντίγραφο φύλλου ελέγχου χημικών αναλύσεων για την περιεκτικότητα  που αφορά στους 
Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ορίων 
που θέτει ο κανονισμός  1907/2006/ ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποιητικός κανονισμός 
1272/2013/ΕΕ, όπως ισχύουν. 

6. Από την κατασκευάστρια εταιρεία εξοπλισμού πόλης : 
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 Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – ή ισοδύναμο. 

 Πιστοποιητικό FSC. 
7. Από την κατασκευάστρια εταιρεία για το κάθε υπό προμήθεια όργανο και για τα δάπεδα 

ασφαλείας: 
Έντυπο (prospectus) με πλήρη και ακριβή σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές, κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες με διαστάσεις, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις του) που θα 
διευκρινίζουν το χώρο ασφαλείας, τον τρόπο πάκτωσης και συναρμογής κτλ και τεχνική περιγραφή 
όλων των εξαρτημάτων με οδηγίες συναρμογής και χρήσης με αναλυτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά των 
Προσφερόμενων ειδών, με Τύπο ή μοντέλο προσφερομένου είδους, κωδικό παραγωγής όπου 
υπάρχει, κωδικούς αριθμούς που θα επαληθεύονται από φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας 
εταιρείας με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την 
ταυτότητα του προσφερομένου είδους. 
8. Από την κατασκευάστρια εταιρεία για το κάθε υπό προμήθεια όργανο και για τα δάπεδα 

ασφαλείας : 
Εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης, στο οποίο θα περιέχονται πληροφορίες για τους 
απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους 
εξαρτημάτων του, τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του και 
τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων και συντήρησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία. 
9. Δείγματα 
Δείγματα, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των λοιπών δικαιολογητικών – μαζί με την έντυπη 
υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται, σε χωριστό πακέτο – στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Πάτμου στην διεύθυνση, Δήμος Πάτμου, Χώρα, 85500 Πάτμος :  

 Δείγμα χυτού δαπέδου ασφαλείας, για κρίσιμο ύψος πτώσης έως 1,29m. 

 Δείγμα χυτού δαπέδου ασφαλείας, για κρίσιμο ύψος πτώσης έως 1,50m. 

 Δείγμα συνθετικού χλοοτάπητα. 

 Δείγματα από τα υλικά των οργάνων της παιδικής χαράς όπως: HDPE, ξύλο κύριων δοκών, ξύλο 
πλατφόρμας, ειδικός σύνδεσμος οργάνων γυμναστικής. 

 Δείγμα διακοσμητικού στοιχείου από EPDM. 
10. Βεβαίωση  
Βεβαίωση των εταιρειών κατασκευής, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του διαγωνισμού,  
και θα διαβεβαιώνουν ότι θα προμηθεύσουν τον προμηθευτή - εγκαταστάτη με τα εν λόγω υλικά (για 
τα όργανα παιδικής χαράς, το δάπεδο και τον εξοπλισμό πόλης). 
11. Βεβαίωση επίσκεψης στους χώρους 
Ο προμηθευτής / συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) 
με την προσφορά αποδεικτικό επίσκεψης του χώρου 4 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Το αποδεικτικό επίσκεψης θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο 
δικαιολογητικών της προσφοράς. 
12. Εγγυήσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία για τα υπό προμήθεια όργανα, δάπεδα 

ασφαλείας, χλοοτάπητα: 
Τα όργανα της παιδικής χαράς θα πρέπει να φέρουν εγγύηση από την κατασκευάστρια εταιρεία:  

 5 έτη για όλα τα μεταλλικά στοιχεία. 

 10 έτη για όλα τα ξύλινα στοιχεία. 

 10 έτη για όλα τα στοιχεία HDPE. 

 10 έτη για όλα τα ανακυκλωμένα πλαστικά μέρη των οργάνων.  
Ο χλοοτάπητας πάχους 20mm, θα πρέπει να φέρει εγγύηση από την κατασκευάστρια εταιρεία:  

 5 έτη, όσο αφορά πιθανό κατασκευαστικό λάθος. 

 6 έτη, όσο αφορά τo UV Stability για την Νότια Ευρώπη. 
Ειδικότερα σε ότι αφορά τους εξοπλισμούς της παιδικής χαράς, ανταλλακτικά για μία δεκαετία. 
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13. Εγγυήσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία για τα υπό προμήθεια όργανα, δάπεδα 
ασφαλείας, χλοοτάπητα: 

α) Σχέδια των παιδικών χαρών όπου θα περιγράφουν την ακριβή θέση τοποθέτησης των οργάνων 
ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της ΚΥΑ 28492 ΦΕΚ Β 931/2009 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 
27934 ΦΕΚ Β 2029/25-7-14. Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτούμενες ελεύθερες επιφάνειες πτώσης 
και ο ελεύθερος χώρος μεταξύ των οργάνων, ώστε να εξασφαλίζεται η πιστοποίηση καταλληλότητας 
λειτουργίας των παιδικών χαρών. 
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  στην οποία θα δηλώνει :   
- ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των συνημμένων παραρτημάτων της και αποδέχεται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, των τοπικών συνθηκών υλοποίησης της προμήθειας και ότι τα 
προσφερόμενα είδη δεν έχουν καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης 
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, ή εφόσον έχουν αποκλίσεις θα πρέπει 
να αναφέρονται, προκειμένου να αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 
- τον κατασκευαστικό οίκο / χώρα προέλευσης που θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά 
εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού. Μετά την υποβολή της 
προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού σε 
εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, σε περιπτώσεις 
ανωτέρα βία, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεπάγεται την κήρυξη του 
προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. 
- τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 
- τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ζητούμενο. 
- τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 
28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) 
και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα 
οριζόμενα. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, 
ή ισοδύναμου, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προσφέρων θα πρέπει να δύναται 
να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν 
συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. 
- έλαβε γνώση πως για τη διενέργεια οριστικής παραλαβής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 
πιστοποίηση του εξοπλισμού από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης και ότι σε 
περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας δεν εκδώσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό γιατί ο υπό 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμός δεν πληροί τις -ισχύουσες τη χρονική στιγμή- προδιαγραφές, 
τότε ο ανάδοχος οφείλει να τον αντικαταστήσει ή να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και λοιπές 
ενέργειες, χωρίς περεταίρω αποζημίωση, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις του 
φορέα διαπίστευσης και να εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό και βεβαίωση καταλληλότητας. 
Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα, κατά την περίοδο της εγκατάστασης, κι έχει 
καταργηθεί η ισχύς των παλιότερων, με τα οποία έγινε η υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει ο 
εξοπλισμός και τα δάπεδα να συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα. 
14.  Από την κατασκευάστρια εταιρεία :  
Υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας εξοπλισμού παιδικής χαράς, 
δαπέδων ασφαλείας, χλοοτάπητα και αστικού εξοπλισμού για την αποδοχή εκτέλεσης της 
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 
δήλωση. Στην υπεύθυνη δήλωση αυτή θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και η 
επωνυμία του Δήμου Πάτμου, καθώς και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου γίνεται 
η αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν 
 

 
 



5 

 

Β.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Όσον αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς (όργανα και δάπεδα ασφαλείας) πέραν των 
πιστοποιήσεων, φύλλων ελέγχου κτλ, όπως αναλύονται παραπάνω και των ιδιαίτερων τεχνικών 
χαρακτηριστικών τους, όπως αναλύονται παρακάτω, υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν τα 
ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια: 
1. Να έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό οι ακόλουθες παράμετροι : 

 παιδαγωγικές παράμετροι σχεδιασμού με βέλτιστη λειτουργικότητα και ελκυστική εμφάνιση 

 εργομετρικές παράμετροι σχεδιασμού ανά ηλικιακή ομάδα και μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα 
και χρήση και από ΑΜΕΑ 

 ασφάλεια και ανθεκτικότητα των επιφανειών (κατάλληλη υφή, ελεγχόμενη μετάδοση θερμότητας, 
στρογγυλεμένες άκρες, έλλειψη στοιχείων παγίδευσης και εγκλωβισμού μερών του σώματος, μη 
χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ). 

 οπτικές και απτικές απαιτήσεις, όπως η υφή των επιφανειών, το εύρος της στιλπνότητας, η 
έλλειψη μεγάλων αλλαγών στα χρώματα λόγω φθοράς (μέγιστη σταθεροποίηση έναντι των 
υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων). 

 μηχανικές απαιτήσεις όπως αντοχή, ελαστικότητα, μεγάλη ανθεκτικότητα σε φθορά, 
κλιματολογικές επιπτώσεις και βανδαλισμούς 

 χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και εξασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής με την ελάχιστη 
δυνατή συντήρηση 

 δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης των υλικών μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής 
των προϊόντων 
 

2. Να έχουν ληφθεί υπόψη στην κατασκευή οι ακόλουθες παράμετροι: 
Πλαστικές επιφάνειες από HDPE 
Οι πλαστικές επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), 
60% ανακυκλωμένο, πάχους 19mm. Για την κατασκευή αυτών των επιφανειών θα χρησιμοποιηθεί η 
τεχνική sandwich. Ενώ οι αντιολισθητικές επιφάνειες θα έχουν κατασκευαστεί από το ίδιο υλικό αλλά 
θα είναι καλυμμένες από αντιολισθηρή επιφάνεια από καουτσούκ και θα έχουν συνολικό πάχος 
21mm. Το HDPE είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που προσφέρει την υψηλή προστασία από την 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Το υλικό αυτό παρουσιάζει εξαιρετικά 
μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια 
ζωής του. 
Πολυμερές υλικό  
Το πολυμερές υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα όργανα καλισθενικής γυμναστικής θα είναι 
κατασκευασμένο από ανθεκτικό, ενισχυμένο πολυμερές υλικό, με ειδικές νευρώσεις, όπως και ειδικές 
θέσεις/εσοχές για την στήριξη των μονόζυγων ή άλλων ασκήσεων και το χαρακτηρίζει η μεγάλη 
διάρκεια ζωής του. Ακόμα το υλικό αυτό προσφέρει σταθερότητα και αποφυγή ολίσθησης των 
σωλήνων από την θέση τους.  
Ξυλεία Πεύκης Αρκτικού κύκλου 
Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί είναι Πεύκη Αρκτικού κύκλου με ανοιχτούς πόρους, το οποίο είναι 
αδιάβροχο, μυκητοκτόνο, παρέχει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (anti-UV) και είναι 
ειδικά επεξεργασμένη με την τεχνική εμποτισμού υπό πίεση, για την μακροχρόνια χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους. Κάθε τεμάχιο που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει λειανθεί και 
κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 
§4.2.5. 
Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ σημύδας 
Το ειδικά επεξεργασμένο κόντρα πλακέ σημύδας είναι θα επενδεδυμένο στο πάνω μέρος του με 
αντιολισθητική επιφάνεια και με αυτόν τον τρόπο θα προσφέρει καλύτερη πρόσφυση στον χρήστη. 
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Το υλικό αυτό είναι ειδικό για εξωτερική χρήση, επειδή παρουσιάζει μεγάλες αντοχές στις έντονες 
καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις. 
Τροπική ξυλεία 
Στην κατασκευή των οργάνων θα χρησιμοποιηθεί τροπική ξυλεία, ειδική για την μακροχρόνια χρήση 
σε εξωτερικούς χώρους. Κάθε τεμάχιο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί 
κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 §4.2.5. 
Ανοξείδωτο ατσάλι 
Το ανοξείδωτο ατσάλι είναι ένα υλικό που το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του και είναι 
απόλυτα λείο, οπότε οτιδήποτε ανάγλυφο είναι εμφανές με την αφή. 
Μεταλλικά μέρη 
Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι κατασκευασμένα από θερμογαλβανισμένο χάλυβα, ο 
οποίος προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και το 
χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Τσουλήθρες από πολυαιθυλένιο 
Για την κατασκευή των τσουληθρών των οργάνων θα χρησιμοποιηθεί υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο (HDPE) ειδικά επεξεργασμένο για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 
και την μακροχρόνια αντοχή σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-1176-1. 
Καθίσματα και αλυσίδες στήριξης 
Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα έτσι ώστε λόγω βάρους να 
δημιουργείται καλύτερη ταλάντωση της κούνιας αλλά και να μην επηρεάζεται από τις καιρικές 
συνθήκες, όπως ο αέρας, αλλά να είναι και καλυμμένα με αντιολισθητικό καουτσούκ. Η αλυσίδα 
στήριξης του καθίσματος θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για την μεγαλύτερη αντοχή του 
βάρους. 
Σχοινί 
Το σχοινί το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα όργανα θα είναι κατασκευασμένο από πολυαμίδιο, 
διατομής Φ16mm και θα είναι ενισχυμένο με χαλύβδινο πυρήνα 6 κλώνων, σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 
4.2.4.6. 
Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο 
Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να κατασκευαστούν από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι 
ανακυκλώσιμοι και να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 
Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που θα χρησιμοποιηθούν στα όργανα θα είναι 
κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. 
Λαμαρίνα (Δοκοθήκη) 
Οι δοκοθήκες που είναι τοποθετημένες στα όργανα θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα 2mm με δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής με οποιοδήποτε χρωματισμό ή συνδυασμό 
χρωμάτων. 
Βαφές μεταλλικών μερών 
Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι επικαλυμμένα με θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα. Οι 
βαφές που θα  χρησιμοποιηθούν για τα τμήματα της κατασκευής των οργάνων θα είναι ακίνδυνες 
προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργούν και ως πρόσθετο 
προστατευτικό. Θα είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες 
και θα είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Δάπεδα ασφαλείας 
Τα δάπεδα ασφαλείας θα κατασκευαστούν χυτά, επί τόπου του έργου και θα αποτελούνται από μία 
στρώση SBR (κόκκοι ανακυκλωμένου καουτσούκ) κατάλληλου πάχους, ανάλογα με το ύψος πτώσης 
και μία στρώση EPDM (κόκκοι πρωτογενούς ελαστικού) πάχους τουλάχιστον 10mm που θα είναι και η 
τελική επιφάνεια πτώσης. Η εφαρμογή των δαπέδων θα γίνει πάνω σε επιφάνεια από σκυρόδεμα και 
κάθε παιδική χαρά θα φέρει HICτεστ για την πλήρη πιστοποίηση της. 
Διακοσμητικά δαπέδου 
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Τα διακοσμητικά δαπέδου θα κατασκευαστούν από μία στρώση EPDM πάχους 10mm και θα 
εφαρμοστούν πάνω στην επιφάνεια από το SBR έτσι ώστε η τελική τους επιφάνεια να έρχεται 
πρόσωπο με το τελικό δάπεδο. 
Συνθετικός χλοοτάπητας 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο και η πλέξη είναι μονόκλωνη, 
θα τοποθετηθεί πάνω σε χωμάτινη επιφάνεια, αφού πρώτα διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος για να 
δεχθεί τον συνθετικό χλοοτάπητα. 

 
3. Να λαμβάνονται υπόψη στην τοποθέτηση / εγκατάσταση οργάνων οι ακόλουθες παράμετροι: 
Πριν την εγκατάσταση ή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει επί τόπου διαπιστευμένο φορέα διαπίστευσης της επιλογής της ή να 
αποστείλει δείγμα σε εργαστήριο ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό από τα όργανα για 
τυχόν ελέγχους και χημικές ή άλλες αναλύσεις. Τα έξοδα για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους έχουν 
υπολογισθεί ανηγμένα στην τιμή μονάδος του κάθε είδους και βαρύνουν τον ανάδοχο. Εάν δεν 
πληρούνται οι προδιαγραφές και τα όρια των προτύπων, ο ανάδοχος θα αντικαθιστά τα προϊόντα με 
άλλα που τις πληρούν, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 
Οι εργασίες τοποθέτησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 Εκσκαφή με εκσκαπτικό μέσο (κομπρεσέρ) ή χειρωνακτικά σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, 
καθαρισμό του εδάφους και αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής με μηχανικά 
μέσα ή με τα χέρια, φορτοεκφόρτωση και διακίνηση τους. Στην εκσκαφή περιλαμβάνεται - 
εκτός των θεμελιώσεων - και το σκάμμα του χώρου ασφαλείας, που ελέγχεται από τον ΕΛΟΤ/ 
ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχο φορέα, διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο 
Διαπίστευσης. 

 Τοποθέτηση των οργάνων σε συγκεκριμένη θέση και ύψος, οριζοντίωση και σταθεροποίησή 
τους. Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση των οργάνων γίνεται με ευθύνη μηχανικού από την 
πλευρά του αναδόχου και παράλληλα πιστοποιείται από τον ΕΛΟΤ/ ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχο 
φορέα, διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. 

 Εγκιβωτισμό με ταχύπηκτο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και επίχωση με προϊόντα εκσκαφής. 

 Πλήρωση του σκάμματος του χώρου ασφαλείας όπως προβλέπει η μελέτη. Αποζημιώνεται 
χωριστά. 
 

4. Να λαμβάνονται υπόψη στην τοποθέτηση χυτών δαπέδων - χλοοτάπητα οι ακόλουθες 
παράμετροι: 

4.1 Πριν την εγκατάσταση ή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει επί τόπου διαπιστευμένο φορέα διαπίστευσης της επιλογής της 
ή να αποστείλει δείγμα σε εργαστήριο ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό για τυχόν 
ελέγχους και χημικές ή άλλες αναλύσεις. Τα έξοδα για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους έχουν 
υπολογισθεί ανηγμένα στην τιμή μονάδος του κάθε είδους και βαρύνουν τον ανάδοχο. Εάν δεν 
πληρούνται οι προδιαγραφές και τα όρια των προτύπων, ο ανάδοχος θα αντικαθιστά τα προϊόντα 
με άλλα που τις πληρούν, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

4.2 Να έχει υπολογιστεί, ανάλογα με το ύψος πτώσης κάθε οργάνου, το πάχος της στρώσης του χυτού 
δαπέδου και οι ακριβείς διαστάσεις του απαιτούμενου χώρου ασφαλείας, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της εγκατάστασης των εξοπλισμών της παιδικής χαράς και των 
επιφανειών πτώσης με τα σχετικά πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφαλείας. 

  
5. Τα τελικά κατασκευασμένα προϊόντα (για τα όργανα): 
5.1 Όλοι οι εξοπλισμοί παιδικής χαράς θα φέρουν σε εμφανές σημείο ενημερωτική σήμανση στην 

οποία θα αναγράφονται: 

 Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του 
εισαγωγέα ή του διανομέα. 
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 Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής. 

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

 Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών. 

 Μέγιστο αριθμό χρηστών.  
5.2 Να συνοδεύονται από βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και θεμελίωσης, που θα εκδοθεί με ευθύνη 

του αναδόχου και είναι απαραίτητη για την παραλαβή της προμήθειας. Η εγκατάσταση του 
εξοπλισμού παιδικής χαράς θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή 
και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017 ή ισοδύναμου 
προτύπου. 

5.3 Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, σχέδια, πιστοποιητικά κτλ, που θα 
υποβληθούν εκ νέου για έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι σύμφωνα με τις τελευταίες/ 
αναθεωρημένες προδιαγραφές, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση ελέγχου από διαπιστευμένο 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 
2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014 (ΑΔΑ:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του Υπουργείου Εσωτερικών, 
συμπληρωματικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). Σε περίπτωση που ο 
αρμόδιος διαπιστευμένος φορέας δεν εκδώσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό γιατί ο υπό 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμός δεν πληροί τις - ισχύουσες τη χρονική στιγμή -  
προδιαγραφές, τότε ο ανάδοχος οφείλει να τον αντικαταστήσει ή να προβεί στις απαραίτητες 
διορθώσεις και λοιπές ενέργειες, χωρίς περεταίρω αποζημίωση, προκειμένου να συμμορφωθεί με 
τις παρατηρήσεις του φορέα διαπίστευσης και να εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό και 
βεβαίωση καταλληλότητας. 

 
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 
Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την 
Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 
931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), τους σχεδιαστικούς και παιδαγωγικούς στόχους, τις διαστάσεις των 
παιδικών χαρών, τις απαιτήσεις ασφαλείας των εξοπλισμών παιδικής χαράς και των επιφανειών 
πτώσης, συνέταξε τη μελέτη και προτείνει βάσει αυτών την προμήθεια των παρακάτω εξοπλισμών 
παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων ασφαλείας, φωτιστικών σωμάτων και λοιπών υλικών 
ή ισοδύναμων με αυτά.  
Σε όλες τις παιδικές χαρές θα τοποθετηθεί το απαραίτητο χυτό δάπεδο ασφαλείας, και αναλόγως των 
αναγκών θα προστεθεί η περίφραξη, πόρτες περίφραξης και ότι άλλο απαιτείται. Επίσης σε όλες τις 
παιδικές χαρές ανεξαιρέτως θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και ακολούθως η πιστοποίηση των 
παιδικών χαρών με ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου.  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 
κατωτέρω. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί εγκατεστημένος και έτοιμος για χρήση σε 
τρεις (3) παιδικές χαρές του Δήμου Πάτμου.  
Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι παιδικές χαρές :  

 Παιδική χαρά στον οικισμό Χώρας 

 Παιδική χαρά στον οικισμό Κάμπου 

 Παιδική χαρά στον οικισμό Σκάλας  

 
Αναλυτικότερα για κάθε παιδική χαρά ισχύουν τα εξής:  
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1. Παιδική χαρά οικισμού Χώρας 

Η παιδική χαρά πλησίον του δημοτικού σχολείου Χώρας έχει έκταση 351,00m2. Ο υφιστάμενος 
εξοπλισμός της παιδικής χαράς παρουσιάζει σημαντικές φθορές, δεν πληροί τις προδιαγραφές 
ασφαλείας και δεν διαθέτει τις κατάλληλες επιφάνειες πτώσεις. Στην παιδική χαρά υφίσταται ξύλινη 
πέργκολα, η οποία στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης θα συντηρηθεί, ενώ παράλληλα θα 
κατασκευαστεί ράμπα για την πρόσβαση στον χώρο ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Τα απαιτούμενα προς προμήθεια υλικά και οι εξοπλισμοί για την αναβάθμιση της παιδικής 
χαράς φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

Παιδική χαρά οικισμού Χώρας 

Α/Α Περιγραφή είδους  Μονάδα μέτρησης  Ποσότητα  

1.1 Μεταλλική διθέσια κούνια νηπίων σχέδιο 

«φαντασματάκι» 

Τεμ.  1 

1.2 Μεταλλική διθέσια κούνια παίδων σχέδιο 

«φαντασματάκι» 

Τεμ.  1 

1.3 Σύνθετο συγκρότημα με τσουλήθρα και αναρρίχηση Τεμ.  1 

1.4 Τρενάκι  Τεμ. 1 

1.5 Τραμπάλα ελατηρίου «φαντασματάκι» τύπου 2 Τεμ. 1 

1.6 Τραμπάλα «μαργαρίτα» για ΑΜΕΑ Τεμ.  1 

1.7 Διθέσια τραμπάλα ελατηρίου «πασχαλίτσα» για ΑΜΕΑ Τεμ. 1 

1.8 Εξάγωνο συγκρότημα αναρρίχησης Τεμ. 1 

1.9 Όργανο ελατηρίου ζωάκι  Τεμ. 1 

1.10 Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «ψαράκι 2» Τεμ. 1 

1.11 Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «ιππόκαμπος»  Τεμ.  1 

1.12 Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «κουτσό-φάρος» Τεμ. 1 

1.13 Κολώνα φωτισμού Τεμ.  2 

1.14 Κάδος πλαστικός  Τεμ.  2 

1.15 Επισκευή ξύλινης πέργκολας Τεμ.  1 

1.16 Ράμπα για ΑΜΕΑ Τεμ. 1 

1.17 Συντήρηση και επισκευή παγκακιών Τεμ.  7 

1.18 Χυτό δάπεδο ασφαλείας πάχους 4cm m2 160,00 

1.19 Χυτό δάπεδο ασφαλείας πάχους 5cm m2 140,00 

 

Άρθρο 1.1 : Μεταλλική διθέσια κούνια νηπίων σχέδιο «φαντασματάκι» 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία κούνια. Το όργανο να απευθύνεται σε νήπια 

1-3 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να  προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 

καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 20,50m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  
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Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου θα πρέπει να υιοθετεί και να  καλύπτει πλήρως τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176-1 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το όργανο της παιδικής χαράς θα πρέπει να αποτελείται από μία οριζόντια δοκό τετραγωνικής 
διατομής με δύο πλάγιες επιφάνειες στα πλαϊνά που να στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων (4) 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων με τις αλυσίδες στήριξης τους. Η ένωση της 
δοκού με τα μεταλλικά υποστυλώματα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την βοήθεια πλαστικών 
επιφανειών από HDPE, οι οποίες να έχουν την μορφή spooky τεράτων. Η επιφάνεια από HDPE θα 
πρέπει να εκτείνεται σε όλο το μήκος  των κάθετων δοκών της κούνιας για να δημιουργούν 
διακοσμητικά σχέδια. Τα διακοσμητικά σχέδια να έχουν την μορφή spooky τεράτων και να 
δημιουργούν στον χρήστη την αίσθηση ότι θα παίζουν μαζί με το τερατάκι στις κούνιες. Το όργανο 
αυτό θα προσφέρει στον χρήστη και την επιλογή του παιχνιδιού ρόλων, λόγω των διακοσμητικών του 
στοιχείων, που να προάγει τις συνεργατικές, επικοινωνιακές και δημιουργικές δεξιότητες του χρήστη. 
Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: Μήκος 3470mm, Πλάτος 1790mm και Ύψος 2440mm. Το 
ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 1300mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Υποστυλώματα, ένωση πλαϊνών υποστυλωμάτων 

Οι επιφάνειες που θα πρέπει να βοηθούν στην στήριξη και ένωση ανά δύο των πλαϊνών 
υποστυλωμάτων, θα πρέπει να κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και 
να αποτελούνται κατά 60% από ανακυκλωμένο πλαστικό, πάχους 19mm. Οι επιφάνειες αυτές θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες με την τεχνική sandwich. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, 
οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά 
και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές 
συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Σκελετός, υποστυλώματα και οριζόντια δοκός 

Ο σκελετός θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα υπό γωνία, που ανά δύο 
να σχηματίζουν μία βάση στήριξης στην κάθε πλευρά αντίστοιχα και να ενώνονται μεταξύ τους με μία 
οριζόντια δοκό τετραγωνικής διατομής με τριγωνικές επιφάνειες υπό γωνία στις άκρες της. Η δομή 
του κάθε υποστυλώματος θα αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα και λάμα (διαστάσεων 50x5mm), 
που θα είναι συγκολλημένη πάνω στον σωλήνα και θα στηρίζονται οι διακοσμητικές και 
προστατευτικές επιφάνειες από HDPE, που θα έχουν μορφή “Spooky” τεράτων. Τα τέσσερα (4) 
υποστυλώματα θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα θερμοστατικής, 
πολυεστερικής βαφής φούρνου και θα πρέπει να καλύπτονται από τάπες προστασίας από HDPE, ενώ 
η οριζόντια δοκός θα είναι θερμογαλβανισμένη με διαστάσεις 70x70x7mm. 
Καθίσματα και αλυσίδα στήριξης 

Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι ασφαλείας (σε σχήμα καλαθιού), κατασκευασμένα από 
χάλυβα έτσι ώστε λόγω βάρους να δημιουργείτε καλύτερη ταλάντωση της κούνιας αλλά και να μην 
επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, όπως ο αέρας, αλλά θα πρέπει να είναι και καλυμμένα με 
αντιολισθητικό καουτσούκ. Η αλυσίδα στήριξης του καθίσματος να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για 
την μεγαλύτερη αντοχή του βάρους. 
Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο 

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι 
ανακυκλώσιμοι και να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Τα μεταλλικά μέρη του οργάνου (υποστυλώματα και δοκός τετραγωνικής διατομής) θα πρέπει 
να είναι επικαλυμμένα με θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα. Οι βαφές που θα χρησιμοποιούνται για 
τα τμήματα της κατασκευής θα πρέπει να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το 
περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι 



11 

 

ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Οι κοχλίες που θα χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις θα πρέπει να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους 
(ανάλογα με το έδαφος) που θα εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα 
με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm να καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο τέσσερα (4) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα τοποθετούνται ειδικά σχεδιασμένες σωληνωτές κατασκευές 
που θα πρέπει να ενώνονται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών και θα είναι τέσσερις (4) 
στο σύνολο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα 

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
γαλβανισμένοι κοχλίες Μ10 για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα 
δημιουργούν προεξοχές που θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 
4.2.5 και θα είναι στο σύνολο δεκαέξι (16), δηλαδή τέσσερις (4) για κάθε βάση ξεχωριστά. 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 1.2 :  Μεταλλική διθέσια κούνια παίδων σχέδιο «φαντασματάκι» 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία κούνια. Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 

3-14 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 

καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 20,50m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, να είναι 
κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο 
σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 
1176-1 να διασφαλίζει την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το όργανο της παιδικής χαράς θα πρέπει να αποτελείται από μία οριζόντια δοκό τετραγωνικής 
διατομής με δύο πλάγιες επιφάνειες στα πλαϊνά που θα πρέπει να στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
(4) υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παίδων με τις αλυσίδες στήριξης τους. Η ένωση 
της δοκού με τα μεταλλικά υποστυλώματα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την βοήθεια πλαστικών 
επιφανειών από HDPE, οι οποίες να έχουν την μορφή spooky τεράτων. Η επιφάνεια από HDPE θα 
πρέπει να εκτείνεται σε όλο το μήκος  των κάθετων δοκών της κούνιας δημιουργώντας διακοσμητικά 
σχέδια. Τα διακοσμητικά σχέδια να έχουν την μορφή spooky τεράτων και να δημιουργούν στον 
χρήστη την αίσθηση ότι θα παίζουν μαζί με το τερατάκι στις κούνιες. Το όργανο αυτό θα προσφέρει 
στον χρήστη και την επιλογή του παιχνιδιού ρόλων, λόγω των διακοσμητικών του στοιχείων, που να 
προάγει τις συνεργατικές, επικοινωνιακές και δημιουργικές δεξιότητες του χρήστη. Οι γενικές 



12 

 

διαστάσεις του οργάνου να είναι: Μήκος 3470mm, Πλάτος 1790mm, Ύψος 2440mm και μήκος 
ορθοστατών 2600mm. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 1300mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Υποστυλώματα, ένωση πλαϊνών υποστυλωμάτων 

Οι επιφάνειες που θα πρέπει να βοηθούν στην στήριξη και ένωση ανά δύο των πλαϊνών 
υποστυλωμάτων, θα πρέπει να κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και 
να αποτελούνται κατά 60% από ανακυκλωμένο πλαστικό, πάχους 19mm. Οι επιφάνειες αυτές θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες με την τεχνική sandwich. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, 
οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά 
και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές 
συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Σκελετός, υποστυλώματα και οριζόντια δοκός 

Ο σκελετός θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα υπό γωνία, που ανά δύο 
να σχηματίζουν μία βάση στήριξης στην κάθε πλευρά αντίστοιχα και να ενώνονται μεταξύ τους με μία 
οριζόντια δοκό τετραγωνικής διατομής με τριγωνικές επιφάνειες υπό γωνία στις άκρες της. Η δομή 
του κάθε υποστυλώματος θα αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα και λάμα (διαστάσεων 50x5mm), 
που θα είναι συγκολλημένη πάνω στον σωλήνα και θα στηρίζονται οι διακοσμητικές και 
προστατευτικές επιφάνειες από HDPE, που θα έχουν μορφή “Spooky” τεράτων. Τα τέσσερα (4) 
υποστυλώματα θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα θερμοστατικής, 
πολυεστερικής βαφής φούρνου και θα πρέπει να καλύπτονται από τάπες προστασίας από HDPE, ενώ 
η οριζόντια δοκός θα είναι θερμογαλβανισμένη με διαστάσεις 70x70x7mm. 
Καθίσματα και αλυσίδα στήριξης 

Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα έτσι ώστε λόγω βάρους να 
δημιουργείτε καλύτερη ταλάντωση της κούνιας αλλά και να μην επηρεάζεται από τις καιρικές 
συνθήκες, όπως ο αέρας, αλλά να είναι και καλυμμένα με αντιολισθητικό καουτσούκ. Τα καθίσματα 
θα πρέπει να είναι ορθογώνια παραλληλεπίπεδα με γενικές διαστάσεις: Μήκος 440mm, Πλάτος 
170mm και Ύψος 25mm. Η αλυσίδα στήριξης του καθίσματος θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα για την μεγαλύτερη αντοχή του βάρους. 
Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο 

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι 
ανακυκλώσιμοι και να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Τα μεταλλικά μέρη του οργάνου (υποστυλώματα και δοκός τετραγωνικής διατομής) θα πρέπει 
να είναι επικαλυμμένα με θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα. Οι βαφές που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για τα τμήματα της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές 
προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να 
είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι 
σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Οι κοχλίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους 
(ανάλογα με το έδαφος) που θα εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα 
με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 
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Το υλικό που θα πρέπει να  χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο τέσσερα (4) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα τοποθετούνται ειδικά σχεδιασμένες σωληνωτές κατασκευές 
που θα πρέπει να ενώνονται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών και θα είναι τέσσερις (4) 
στο σύνολο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα 

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
γαλβανισμένοι κοχλίες Μ10 για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα 
δημιουργούν προεξοχές που θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 
4.2.5 και θα είναι στο σύνολο δεκαέξι (16), δηλαδή τέσσερις (4) για κάθε βάση ξεχωριστά. 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 1.3 : Σύνθετο συγκρότημα με τσουλήθρα και αναρρίχηση  
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι ένα σύνθετο συγκρότημα αποτελούμενο από δύο 

ξύλινους «πύργους» με δραστηριότητες. Η πρόσβαση σε αυτούς θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την 
πλαστική κατακόρυφη σκάλα, το δίχτυ αναρρίχησης και τον πλαστικό τοίχο αναρρίχησης, ενώ η 
κάθοδος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με την τσουλήθρα και την τσουλήθρα με μεταλλικές μπάρες. 
Η μετακίνηση από πύργο σε πύργο θα μπορεί να επιτευχθεί με την κουνιστή γέφυρα και θα υπάρχει 
και ένα κάθισμα ξεκούρασης με σκέπαστρο. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει σκέπαστρο και να 
απευθύνεται σε παιδιά 3-14 ετών. 

Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 
καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 39,00μ2 η οποία θα πρέπει να 
περιγράφεται από  τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από 
κατάλληλο υλικό απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ασφαλείας EN 1176 1-7 να διασφαλίζεται έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το σύνθετο όργανο θα πρέπει να  αποτελείται από δύο βασικούς πύργους με πλατφόρμες 
660x680mm, ο πρώτος θα πρέπει να έχει πλατφόρμα σε ύψος 1290mm και σκέπαστρο που να φτάνει 
στα 2980mm, η πλατφόρμα του δεύτερου θα πρέπει να έχει ύψος 1290mm χωρίς σκέπαστρο. Η 
κατασκευή των πύργων να γίνεται με την στήριξη των ξύλινων πλατφορμών (δύο (2) δοκοί 
130x40x660mm που θα δημιουργούν μια βάση πάνω στην οποία να τοποθετείται ξύλινη επιφάνεια 
660x680 με σπασίματα στις γωνίες 35x35mm) σε τέσσερις ορθοστάτες διατομής 70x70mm. Η κάθε 
πλατφόρμα του πύργου θα πρέπει να είναι ορθογώνια με εσωτερικές διαστάσεις 660x680mm. 

Ο πύργος με το μονόριχτο σκέπαστρο θα πρέπει να διαθέτει ένα πλαστικό προστατευτικό, έναν 
τοίχο αναρρίχησης, μία τσουλήθρα με μεταλλικές μπάρες, ένα δίχτυ αναρρίχησης. Για την πρόσβαση 
στα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πλευρικά τεμάχια από HDPE που θα τοποθετούνται για την 
ασφάλεια του παιδιού. Ο δεύτερος πύργος θα πρέπει να διαθέτει ένα πλαστικό προστατευτικό, μία 
τσουλήθρα, μία κατακόρυφη σκάλα και το κάθισμα ξεκούρασης. Για την πρόσβαση στην κάθε 
δραστηριότητα του πύργου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πλευρικά τεμάχια από HDPE που θα 
τοποθετούνται για την ασφάλεια του παιδιού.  Η ένωση των δύο πύργων να πραγματοποιείται με μία 
ειδικά διαμορφωμένη κουνιστή γέφυρα που να έχει ξύλινο φράχτη για προστασία. 

Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 1290mm. 
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Προδιαγραφές υλικών 
Ξυλεία στηριγμάτων, σκελετού και φράχτη κ.α. 

Για την κατασκευή του σκελετού, του φράχτη και των επιμέρους τμημάτων εξοπλισμού θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται ξυλεία Πεύκης Αρκτικού κύκλου με ανοιχτούς πόρους, ειδικά 
επεξεργασμένη με την τεχνική εμποτισμού υπό πίεση, για την μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους. Κάθε τεμάχιο που θα χρησιμοποιηθεί να έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να 
µην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 §4.2.5. 
Βαφή σε ξύλινες εφαρμογές 

Στην κατασκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βερνίκια που θα προστατεύουν το ξύλο από την 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV), τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Με την χρήση αυτών των 
βερνικιών θα πρέπει να επιτυγχάνεται περαιτέρω αδιαβροχοποίηση του ξύλου με αποτέλεσμα 
μεγαλύτερη διάρκεια στον χρόνο συντήρησης του ξύλου. Στην βαφή δεν θα πρέπει να περιέχονται 
τοξικές και βλαβερές ουσίες για παιδιά και να πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 
71-3 που αφορά την χρήση ξύλινων αντικειμένων από παιδιά. 
Τσουλήθρα από πολυαιθυλένιο 

Για την κατασκευή της τσουλήθρας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο (HDPE) ειδικά επεξεργασμένο για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV)  
Τοίχος αναρρίχησης, σκάλα, ράμπα γέφυρας κ.α. 

Η ράμπα της γέφυρας, ο τοίχος αναρρίχησης, η κάθετη σκάλα, το κάθισμα ξεκούρασης, το 
σκέπαστρο και οι φράχτες-προστατευτικά θα πρέπει να κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο (HDPE) και να καλύπτονται από ειδικά διαπιστευμένο καουτσούκ για την καλύτερη 
πρόσφυση. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που θα προσφέρει και την 
anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες 
και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Πλατφόρμες  

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ειδικά επεξεργασμένο κόντρα πλακέ 
σημύδας, το οποίο θα πρέπει να είναι επενδεδυμένο στο πάνω μέρος τους με αντιολισθητική 
επιφάνεια από καουτσούκ και με αυτόν τον τρόπο θα προσφέρει καλύτερη πρόσφυση. Το υλικό αυτό 
να είναι ειδικό για εξωτερική χρήση, επειδή θα παρουσιάζει μεγάλες αντοχές στις έντονες καιρικές 
συνθήκες και καταπονήσεις. 
Σχοινί 

Το σχοινί το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για δίχτυ αναρρίχησης και για την κρεμαστή 
γέφυρα θα αποτελείται από ατσάλινο συρματόσχοινο, με ελάχιστο όριο θραύσης 2.200kg, 
επενδυμένο με περίβλημα πολυπροπυλενίου υψηλής αντοχής, διαμέτρου 16mm ή 20mm ανάλογα με 
την χρήση του, σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 §4.2.4.6. Τα σχοινιά στις ενώσεις θα πρέπει να έχουν 
συνδέσμους από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 
Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο 

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να κατασκευαστούν από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι 
ανακυκλώσιμοι και να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.  
Βαφές μεταλλικών μερών 

Οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν για τα τμήματα της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον 
χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργούν και ως πρόσθετο 
προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές 
συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Λαμαρίνα (Δοκοθήκη) 

Η δοκοθήκη θα πρέπει να κατασκευάζεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα 2mm με δυνατότητα 
ηλεκτροστατικής βαφής με οποιοδήποτε χρωματισμό ή συνδυασμό χρωμάτων. 
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Τσουλήθρα με μεταλλικές ράμπες  
Οι δύο σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν στην τσουλήθρα να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 

ώστε να μην σκουριάζουν ή από ατσάλι γαλβανισμένο και βαμμένοι με θερμοσκληρυνούμενο 
πολυεστέρα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο 
τρόπους που να εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα 
με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση θα είναι σκυρόδεμα και θα καλύπτει τα 
300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με χώμα όπως 
ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και στο σύνολο να είναι δεκατρία (13) θεμέλια. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα πρέπει να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και θα 
πρέπει να είναι στο σύνολο σαράντα έξι (46), δηλαδή τέσσερις (4) ανά βάση. 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 1.4 : Τρενάκι   
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι ένα μικρό σύνθετο συγκρότημα «Τρενάκι» 

αποτελούμενο από 2 χώρους ειδικά διαμορφωμένους με δραστηριότητες. Η πρόσβαση σε αυτούς θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται με την χρήση σκαλοπατιών. Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 1-9 ετών. 

Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 
καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 19,00m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176 1-7 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το σύνθετο όργανο θα πρέπει να αποτελείται από δύο μέρη, την καμπίνα του τρένου και το 
μπροστινό μέρος του που θα πρέπει να διαμορφώνεται ένα τούνελ και όλη η κατασκευή να είναι 
διακοσμημένη με τέτοιον τρόπο που να θυμίζει βαγόνι τρένου, οπότε τα παιδιά να εξοικειώνονται με 
την εικόνα ενός τρένου. 

Το μπροστινό μέρος θα πρέπει να σχηματίζεται από έναν σωλήνα κυματοειδούς μορφής που να 
είναι μία σήραγγα-τούνελ και θα ενώνεται με τον χώρο της καμπίνας του τρένου. Στην έξοδο από το 
τούνελ θα πρέπει να υπάρχει διακοσμητικό στοιχείο που να έχει την μορφή από μπροστινό μέρος 
βαγονιού τρένου. 

Η καμπίνα θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη με σκέπαστρο και με παράθυρα, έτσι ώστε να 
υπάρχει άμεση οπτική επαφή των χρηστών με τους συνοδούς τους αλλά και εύκολη πρόσβαση των 
συνοδών στο όργανο. Στα πλαϊνά μέρη του οργάνου θα πρέπει να υπάρχουν διακοσμητικά πάνελ από 
HDPE σε μορφή τροχών τρένου, για την καλύτερη εξομείωση του οργάνου με την πραγματικότητα.  

Το όργανο αυτό θα πρέπει να προσφέρει στον χρήστη την επιλογή του παιχνιδιού ρόλων που να 
προάγει τις συνεργατικές, επικοινωνιακές και δημιουργικές δεξιότητες του χρήστη. Οι γενικές 
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διαστάσεις του οργάνου να είναι: Μήκος 2140mm, Πλάτος 1000mm και Ύψος 1690mm. Το ύψος 
πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 170mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Ξύλινα στηρίγματα 

Το κάτω μέρος – βάση του οργάνου θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις (4) ξύλινες σανίδες 
που θα χρησιμοποιούνται για να σταθεροποιηθούν πάνω τους τα πλευρικά διακοσμητικά στοιχεία 
αλλά και τα δύο (2) ξύλινα δοκάρια θα χρησιμοποιούνται για την στήριξη του σκέπαστρου. Για την 
κατασκευή αυτών των στηριγμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται ξυλεία Πεύκης Αρκτικού κύκλου με 
ανοιχτούς πόρους, το οποίο να είναι αδιάβροχο, μυκητοκτόνο και να παρέχει προστασία από την 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV), ειδικά επεξεργασμένη στο φινίρισμα της με βαφή φούρνου, για την 
μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Κάθε τεμάχιο που θα χρησιμοποιηθεί να έχει λειανθεί 
και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 
§4.2.5. 
Σκελετός οργάνου, Διακοσμητικά στοιχεία 

Ο σκελετός του οργάνου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από εγχάρακτες πλάκες υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) με πάχος 19mm και οι επιφάνειες που θα χρησιμοποιούνται ως 
δάπεδα να είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό αλλά θα πρέπει να καλύπτονται επίσης από 
ειδικά διαπιστευμένο καουτσούκ για την καλύτερη πρόσφυση. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα 
σύγχρονο, οικολογικό υλικό που να προσφέρει και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να 
παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το 
χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Κυματοειδούς μορφής Σωλήνας  

Ο σωλήνας κυματοειδούς μορφής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υλικό που να είναι 
φιλικό προς τον χρήστη και να έχει μεγάλη αντοχή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν για όλα τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα πρέπει να 
είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και 
ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές 
κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Όλοι οι κοχλίες θα πρέπει να είναι καλυμμένοι με προστατευτικά από 
πολυαιθυλένιο, όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1, που θα είναι ανακυκλώσιμα και να διαθέτουν 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που να 
εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου.  
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικές ντίζες / αγκύρια σε μορφή ‘‘Γ’’ που 
να προσφέρουν σταθερότητα στο όργανο και με την χρήση κοχλιών θα πρέπει να ενώνονται με τις 
βάσεις του οργάνου. Οι κοχλίες να δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει 
το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να είναι στο σύνολο τέσσερις (4). 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες να δημιουργούν 
προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να είναι στο 
σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 
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Άρθρο 1.5 : Τραμπάλα ελατηρίου «φαντασματάκι» τύπου 2 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία τραμπάλα με ελατήριο που να απεικονίζει ένα 

φαντασματάκι. Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 1-9 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 

καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 9,20m2 η οποία να περιγράφεται από  τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176-1 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Η τραμπάλα ελατηρίου θα πρέπει να αποτελείται από την βάση-ελατήριο, τις επιφάνειες των 
καθισμάτων, τις χειρολαβές, τους αναβολείς και την βάση στήριξης του οργάνου. Το όργανο θα 
πρέπει να φέρει μία μορφή που να απεικονίζει ένα φαντασματάκι το οποίο να χρησιμοποιείται για να 
στηριχθούν πάνω σε αυτό οι χειρολαβές (στα χέρια του) και οι αναβολείς (στα πόδια του). Η μορφή 
αυτή θα πρέπει να είναι  κατασκευασμένη από πλαστικό διάτρητο πάνελ από HDPE. Κάθετα στον 
φορέα θα πρέπει να τοποθετούνται οι επιφάνειες των καθισμάτων, οι οποίες να στηρίζονται πάνω 
στις μεταλλικές δοκούς. Οι μεταλλικοί δοκοί θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι πάνω σε μεταλλική 
βάση, η οποία να χρησιμοποιείται για την σωστή σύνδεση του φορέα με το ελατήριο. Το ελατήριο θα 
πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για να έχει αντιολισθητικό σχεδιασμό. Στις άκρες των μεταλλικών 
δοκών για την αποφυγή ατυχημάτων να τοποθετούνται ως προστατευτικά πλαστικές επιφάνειες από 
HDPE. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 1330mm, πλάτος 270mm και ύψος 890mm. 
Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 600mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Φορέας, κάθισμα και προστατευτικά 

Η κεντρική μορφή που θα πρέπει να απεικονίζει ένα φαντασματάκι και να χρησιμοποιείται για 
την τοποθέτηση των χειρολαβών και των αναβολέων και τα πλαϊνά προστατευτικά που να 
τοποθετούνται πάνω στις μεταλλικές δοκούς στήριξης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), 60% ανακυκλωμένο, πάχους 19mm. Για την κατασκευή 
αυτών των επιφανειών να χρησιμοποιείται η τεχνική sandwich. Οι επιφάνειες των δύο (2) 
καθισμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό αλλά να είναι καλυμμένες από 
αντιολισθηρή επιφάνεια από καουτσούκ και να έχουν συνολικό πάχος 21mm. Το HDPE θα πρέπει να 
είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες 
αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Χειρολαβές και Αναβολείς  

Οι χειρολαβές και οι αναβολείς θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα για 
μεγαλύτερη στιβαρότητα και να είναι στο σύνολο τέσσερις (4) χειρολαβές και τέσσερις (4) αναβολείς. 
Για την καλύτερη προστασία των αναβολέων να τοποθετούνται οχτώ (8) ειδικά κατασκευασμένες 
θήκες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 
Ελατήριο 

Το ελατήριο της βάσης της τραμπάλας θα πρέπει να έχει αντιολισθητικό σχεδιασμό, δηλαδή να 
φέρει δίσκο ειδικής κατασκευής για την αποφυγή στριψίματος του ελατηρίου και αποσύνδεσης του 
πάνω μέρους του από την βάση-έδρα του οργάνου και δύο (2) ειδικούς πλαστικούς οδηγούς που να 
τοποθετούνται κοντά στις άκρες του ελατηρίου με αποτέλεσμα την αποφυγή παγίδευσης δακτύλου. 
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με επικάλυψη θερμοσκληρυνόμενου πολυεστέρα. 
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Μεταλλική βάση και μεταλλικοί δοκοί στήριξης 
Η μεταλλική βάση και οι δύο μεταλλικοί δοκοί που θα στηρίζονται πάνω σε αυτήν τα καθίσματα 

και ο φορέας του οργάνου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα με επικάλυψη 
θερμοσκληρυνόμενου πολυεστέρα. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Το ελατήριο του οργάνου θα πρέπει να είναι επικαλυμμένο με διαπιστευμένο πλαστικό χρώμα 
(θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα), που να επιτυγχάνει την προστασία του ελατηρίου από τις φθορές 
που θα προκαλούν οι συνθήκες περιβάλλοντος. Οι βαφές που θα πρέπει να  χρησιμοποιούνται για τα 
τμήματα της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ 
ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες 
για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που να 
εγγυώνται την προσεγμένη και ασφαλή ταλάντωση του ελατηρίου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η βάση ελατηρίου θα πρέπει να αποτελείται από θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής 
μορφής που να είναι πρεσσαρισμένη περιμετρικά και να ενώνεται σε τέσσερα σημεία με ειδικά 
σχεδιασμένες θερμογαλβανισμένες λάμες που θα πρέπει να δημιουργούν γωνία στις άκρες τους για 
να αγκυρωθούν μέσα στα θεμέλια από σκυρόδεμα. 

 Η κατασκευή της βάσης ελατηρίου θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε 
βάθος 500mm σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και 
κατά συνέπεια ασφάλεια που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση θα πρέπει να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm να καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και στο σύνολο να είναι ένα (1) θεμέλιο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες να δημιουργούν 
προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να είναι στο 
σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 
Άρθρο 1.6 : Τραμπάλα «μαργαρίτα» για ΑΜΕΑ 

Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία τραμπάλα με διπλό μηχανισμό ταλάντωσης. 
Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 1-14 ετών και η χρήση του να προβλέπεται και για ΑΜΕΑ. 

Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 
καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 9,30μ2 η οποία να περιγράφεται από  τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176-1 θα διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
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Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 
Η τραμπάλα θα πρέπει να αποτελείται από έναν διπλό μηχανισμό ταλάντωσης που να επιτρέπει 

την ταλάντωση προς δύο κατευθύνσεις και να στηρίζεται πάνω σε μία βάση που θα χρησιμοποιείται 
ως θεμέλιο και θα τοποθετείται μέσα στο έδαφος. Πάνω στον μηχανισμό της τραμπάλας να 
συνδέεται η έδρα του οργάνου που θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
και να έχει μορφή μαργαρίτας. Η μορφή του οργάνου να είναι ένα πεντάγωνο με πέντε ημικύκλια, 
ένα στην κάθε πλευρά, που να είναι οι χειρολαβές. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 
1150mm, πλάτος 1150mm και ύψος 550mm.Θα πρέπει να είναι όργανο που η χρήση του να 
προβλέπεται και για ΑΜΕΑ. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 600mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Έδρα, χειρολαβές 

Η επιφάνεια της έδρας και τα ημικύκλια που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως χειρολαβές να 
είναι κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) πάχους 19mm και η έδρα να 
καλύπτεται από ειδικά διαπιστευμένο αντιολισθητικό καουτσούκ. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα 
σύγχρονο, οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία 
(UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις 
καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Σκελετός και βάση-μηχανισμός τραμπάλας 

Ο μηχανισμός της τραμπάλας ισορροπίας θα πρέπει να είναι ένας διπλός μηχανισμός 
ταλάντωσης που να αποτελείται από δύο άξονες περιστροφής, που θα τοποθετηθούν κάθετα μεταξύ 
τους και θα έχουν ως αποτέλεσμα την ταλάντωση προς δύο κατευθύνσεις, με την βοήθεια ειδικών 
ελαστικών παρεμβυσμάτων. Η βάση του μηχανισμού που θα πρέπει να τοποθετηθεί  μέσα στο 
έδαφος, να αποτελείται από τέσσερις σωλήνες που να ενώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια μίας 
μεταλλικής βάσης που θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση και δύο μεταλλικών επιφανειών που 
θα τοποθετούνται περιμετρικά των σωλήνων. Η βάση αυτή να προσφέρει την καλύτερη 
σταθεροποίηση του οργάνου και την μέγιστη ασφάλεια του χρήστη. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της 
κατασκευής (μηχανισμός, βάση τραμπάλας ισορροπίας και βάση έδρας) θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από χάλυβα με επεξεργασία θερμογαλβανίσματος. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Τα μεταλλικά μέρη του οργάνου (βάση και διπλός μηχανισμός τραμπάλας) θα πρέπει να είναι 
επικαλυμμένα με θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα. Οι βαφές που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
τα τμήματα της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ 
ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες 
για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση της έδρας και των 
χειρολαβών πάνω στον μηχανισμό της τραμπάλας να είναι στο σύνολο δεκαέξι (16), δύο (2) για την 
καθεμία χειρολαβή και έξι (6) για την έδρα του οργάνου. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα 
πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να γίνεται μέσω μίας (1) βάσης (διπλός 
μηχανισμός). Η βάση του διπλού μηχανισμού ταλάντωσης να είναι ειδικά σχεδιασμένη έτσι ώστε να 
διατηρεί τον μηχανισμό σε σωστή απόσταση από το έδαφος με αποτέλεσμα την πιο προσεγμένη και 
ασφαλή ταλάντωση της τραμπάλας ισορροπίας. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδική βάση σε βάθος 500mm σύμφωνα με 
το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 
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Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και στο σύνολο να είναι ένα (1) θεμέλιο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Η σύνδεση με την βάση θα πρέπει να γίνεται με τέσσερις (4) περαστές γαλβανισμένες 
κασονόβιδες Μ10 και τα αντίστοιχα παξιμάδια ασφαλείας. 

Οι κοχλίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση της βάσης με το έδαφος να 
δημιουργούν προεξοχές που θα καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να 
είναι στο σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
100mm. 

 

Άρθρο 1.7 : Διθέσια τραμπάλα ελατηρίου «πασχαλίτσα» για ΑΜΕΑ 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι ένα ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου με σχέδιο 

πασχαλίτσα. Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 1-9 ετών και η χρήση του να προβλέπεται και από 
ΑΜΕΑ. 

Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να  προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 
καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 10,10m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, να είναι 
κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο 
σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 
1176-1 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το διπλό ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου θα πρέπει να αποτελείται από φορέα, δύο (2) 
καθίσματα και βάση. Η βάση θα πρέπει να αποτελείται από δύο (2) ειδικά σχεδιασμένα ελατήρια που 
να επιτρέπουν την προσεγμένη και ασφαλή ταλάντωση του οργάνου. Το όργανο θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένο για χρήση από παιδιά με μειωμένη κινητικότητα. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 
με τέτοιο τρόπο που να είναι εύκολα προσβάσιμο από άτομα που θα χρησιμοποιούν αναπηρικό 
καρότσι. Κάθε μορφή να φέρει καθίσματα μεγάλα για την διευκόλυνση του χρήστη και να 
οριοθετούνται από την πλάτη με χειρολαβές (που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος της καθεμίας θέσης) 
και τα πλαϊνά προστατευτικά με χειρολαβές για την ασφάλεια του χρήστη και υποπόδια ειδικά 
σχεδιασμένα για την σωστή χρήση του οργάνου από τα παιδιά. Ο τρόπος που θα σχεδιαστεί το 
όργανο θα πρέπει να προσφέρει στους δύο (2) χρήστες την δυνατότητα του να κάθονται αντικριστά, 
έτσι ώστε να μπορούν να παίξουν μαζί και με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές 
δεξιότητές τους. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 1080mm, πλάτος 740mm και 
ύψος 820mm. Θα πρέπει να είναι όργανο που η χρήση του να προβλέπεται και για ΑΜΕΑ. Το ύψος 
πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 600mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Κάθισμα, προστατευτικά και υποπόδια 

Η επιφάνεια του καθίσματος και οι πλαστικές επιφάνειες που θα πρέπει να τοποθετηθούν 
αριστερά, δεξιά και στο πίσω μέρος του καθίσματος θα χρησιμοποιηθούν ως προστατευτικά και να 
κατασκευαστούν από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) πάχους 19mm και τα καθίσματα να 
είναι καλυμμένα από αντιολισθηρή επιφάνεια από καουτσούκ πάχους 21mm. Το HDPE θα πρέπει να 
είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που θα προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες 
αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 

 
 



21 

 

Χειρολαβές 
Οι χειρολαβές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα για μεγαλύτερη στιβαρότητα 

και να είναι τρεις(3) στο σύνολο. 
Ελατήριο 

Τα δύο (2) ελατήρια της βάσης της τραμπάλας θα πρέπει να φέρουν δίσκο ειδικής κατασκευής 
για την αποφυγή στριψίματος του ελατηρίου και αποσύνδεσης του πάνω μέρους του από την βάση-
έδρα του οργάνου και δύο (2) ειδικούς πλαστικούς οδηγούς που να τοποθετηθούν  κοντά στις άκρες 
του κάθε ελατηρίου με αποτέλεσμα την αποφυγή παγίδευσης δακτύλου. Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από χάλυβα με επικάλυψη θερμοσκληρυνόμενου πολυεστέρα. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Στο ελατήριο του οργάνου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαπιστευμένο πλαστικό χρώμα που να 
επιτυγχάνει την προστασία του ελατηρίου από τις φθορές που θα προκαλούν οι συνθήκες 
περιβάλλοντος. Οι βαφές που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τα τμήματα της κατασκευής να 
είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και 
ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές 
κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) ώστε 
να μην σκουριάζουν σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να γίνεται μέσω δύο (2) βάσεων (ελατηρίων). 
Η κάθε βάση ελατηρίου να αποτελείται από λαμαρίνα κυκλικής μορφής που να είναι πρεσσαρισμένη 
περιμετρικά και σε τέσσερα σημεία να ενώνεται με ειδικά σχεδιασμένες λάμες που να δημιουργούν 
γωνία στις άκρες τους για να αγκυρωθούν μέσα στο σκυρόδεμα και να διατηρούν το ελατήριο σε 
σωστή απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδική βάση σε βάθος 500mm σύμφωνα με 
το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να  χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο ένα (1) θεμέλιο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Η σύνδεση με την βάση θα πρέπει να γίνεται με τέσσερις (4) περαστές γαλβανισμένες 
κασονόβιδες Μ10 και τα αντίστοιχα παξιμάδια ασφαλείας. 

Οι κοχλίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση των βάσεων με το έδαφος να 
δημιουργούν προεξοχές που θα καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να 
είναι στο σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 1.8 : Εξάγωνο συγκρότημα αναρρίχησης 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι ένα εξάγωνο συγκρότημα αναρρίχησης-

μονόζυγου αποτελούμενο από έξι (6) ξύλινους πασσάλους και έξι (6) διαφορετικές δραστηριότητες, 
που θα πρέπει να είναι οι παρακάτω: Κάθετη σκάλα-δίχτυ αναρρίχησης, Στύλος αναρρίχησης, Μπάρα 
ασκήσεων, Κρίκοι, Πολύζυγο, Σχοινί αναρρίχησης. Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 6-14 ετών. 

Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 
καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 20,84m2 η οποία θα πρέπει να 
περιγράφεται από  τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από 
κατάλληλο υλικό απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 
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Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου θα πρέπει να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176 1-7 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας 
και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το σύνθετο όργανο θα πρέπει να αποτελείται από έξι (6) κάθετους ξύλινους στύλους στήριξης 
και έξι (6) οριζόντιες μεταλλικές δοκούς τετραγωνικής διατομής. Η κάθε μεταλλική δοκός θα πρέπει 
να ενώνει ανά δύο τους ξύλινους στύλους στήριξης, οπότε θα πρέπει να δημιουργείται ένα εξάγωνο 
σχήμα που η κάθε πλευρά του να διαθέτει και από μία δραστηριότητα. Οι γενικές διαστάσεις του 
οργάνου να είναι: μήκος 2160mm, πλάτος 1870mm και ύψος 2110mm. Το ύψος πτώσης του οργάνου 
(HIC) θα πρέπει να είναι 1500mm. Οι δραστηριότητες που πρέπει να έχει το σύνθετο όργανο να είναι 
οι παρακάτω: 

Κάθετη σκάλα-δίχτυ αναρρίχησης, η οποία θα πρέπει να αποτελείται από πλέγμα σχοινιού από 
πολυαμίδιο, πλαστικούς και μεταλλικούς συνδέσμους που θα χρησιμοποιούνται στις ενώσεις μεταξύ 
των κάθετων και οριζόντιων σχοινιών και για την στήριξη των σχοινιών στους πλαϊνούς ορθοστάτες 
αλλά και στο πάνω μέρος του οργάνου (πάνω στην μεταλλική δοκό στήριξης) και στην μεταλλική 
μπάρα στο κάτω μέρος του οργάνου. 

Στύλος αναρρίχησης, μεταλλική ράβδος από θερμογαλβανισμένο χάλυβα που θα πρέπει να 
τοποθετείται καθ΄ ύψος του οργάνου και να στηρίζεται με την χρήση μεταλλικών συνδέσμων στο 
έδαφος και στο πάνω μέρος του οργάνου πάνω στην μεταλλική δοκό στήριξης. 

Μπάρα ασκήσεων, μεταλλική ράβδος από θερμογαλβανισμένο χάλυβα που πρέπει να 
τοποθετείται παράλληλα με το έδαφος στην μέση του συνολικού ύψους του οργάνου και να 
στηρίζεται με την χρήση  μεταλλικών συνδέσμων πάνω στους πλαϊνούς ξύλινους στύλους στήριξης. 

Κρίκοι, μεταλλικοί από ανοξείδωτο χάλυβα και με ανοξείδωτες αλυσίδες για την στήριξη τους 
πάνω στο όργανο. 

Πολύζυγο, τέσσερις (4) μεταλλικές μπάρες που θα πρέπει να τοποθετούνται παράλληλα με το 
έδαφος και να στηρίζονται με την χρήση μεταλλικών συνδέσμων πάνω στους πλαϊνούς ξύλινους 
στύλους στήριξης 

Σχοινί αναρρίχησης, σχοινί από πολυαμίδιο που θα πρέπει να τοποθετηθεί καθ’ ύψος του 
οργάνου και να στηρίζεται με την χρήση μεταλλικών συνδέσμων στο έδαφος και στο πάνω μέρος  του 
οργάνου πάνω στην μεταλλική δοκό στήριξης. Πάνω στο σχοινί θα πρέπει να τοποθετούνται τρεις (3) 
πλαστικοί σύνδεσμοι που να χρησιμοποιούνται για την ανάβαση του χρήστη. 
Προδιαγραφές υλικών 
Ξυλεία ορθοστατών 

Οι ξύλινοι ορθοστάτες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή να είναι 
τετραγωνικής διατομής με διαστάσεις 70x70mm και για την κατασκευή τους θα πρέπει να έχει 
χρησιμοποιηθεί ξυλεία Πεύκης Αρκτικού κύκλου με ανοιχτούς πόρους, ειδικά επεξεργασμένη με την 
τεχνική εμποτισμού υπό πίεση, για την μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς χώρους.  Κάθε τεμάχιο 
που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει 
ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 §4.2.5. 
Βαφή σε ξύλινες εφαρμογές 

Στην κατασκευή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται βερνίκια που να προστατεύουν το ξύλο από 
την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Με την χρήση αυτών των 
βερνικιών θα πρέπει να επιτυγχάνεται περαιτέρω αδιαβροχοποίηση του ξύλου με αποτέλεσμα 
μεγαλύτερη διάρκεια στον χρόνο συντήρησης του ξύλου. Στην βαφή δεν θα περιέχονται τοξικές και 
βλαβερές ουσίες για παιδιά και να πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 71-3 που 
αφορά την χρήση ξύλινων αντικειμένων από παιδιά. 
Μεταλλικός σκελετός εξαγωνικής μορφής 

Οι μεταλλικοί δοκοί στήριξης θα πρέπει να είναι θερμογαλβανισμένες χαλύβδινες κοιλοδοκοί 
με διατομή 30x70mm, ενώ οι μεταλλικές μπάρες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις 
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δραστηριότητες να είναι θερμογαλβανισμένες χαλύβδινες σωλήνες κυκλικής διατομής. Τα υλικά αυτά 
θα πρέπει να παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και 
να τα χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής τους. 
Σχοινί 

Το σχοινί το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην κάθετη σκάλα-δίχτυ αναρρίχησης και το 
σχοινί αναρρίχησης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πολυαμίδιο, διατομής Φ16mm και να 
είναι ενισχυμένο με χαλύβδινο πυρήνα 6 κλώνων, σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 4.2.4.6. 
Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο 

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να κατασκευαστούν από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι 
ανακυκλώσιμοι και να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.  
Βαφές μεταλλικών μερών 

Οι βαφές που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα τμήματα της κατασκευής θα είναι 
ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως 
πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές 
κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Λαμαρίνα (Δοκοθήκη) 

Η δοκοθήκη θα πρέπει να κατασκευαστεί από γαλβανισμένη λαμαρίνα 2mm με δυνατότητα 
ηλεκτροστατικής βαφής με οποιοδήποτε χρωματισμό ή συνδυασμό χρωμάτων. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος να μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που θα 
πρέπει να εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου.  
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα 
με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και θα πρέπει να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια 
ασφάλεια που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και στο σύνολο να είναι δώδεκα (12) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα πρέπει να τοποθετούνται ειδικά σχεδιασμένη σωληνωτή 
κατασκευή που να ενώνεται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών.    
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα πρέπει να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να 
είναι στο σύνολο είκοσι (30). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 1.9 : Όργανο ελατηρίου ζωάκι 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι ένα ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου. Το 

όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 1-9 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 

καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 8,50m2 η οποία να περιγράφεται από  τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  
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Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176-1 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου θα πρέπει να αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. 
Η βάση θα πρέπει να αποτελείται από ειδικά σχεδιασμένο ελατήριο που να επιτρέπει την 
προσεγμένη ταλάντωση του οργάνου. Κάθε μορφή θα πρέπει να φέρει κάθισμα καθώς και χειρολαβή 
(πτερύγιο) και αναβολείς. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 640mm, πλάτος 270mm 
και ύψος 850mm. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 600mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Κάθισμα, χειρολαβή κ.α. 

Η επιφάνεια του καθίσματος, το πτερύγιο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως χειρολαβή και 
οι πλαστικές επιφάνειες που θα βοηθούν στην στήριξη του καθίσματος πάνω στο ελατήριο, θα πρέπει 
να κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) πάχους 20mm και να 
καλύπτονται από ειδικά διαπιστευμένο αντιολισθητικό καουτσούκ. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα 
σύγχρονο, οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία 
(UV)αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις 
καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Αναβολείς  

Οι αναβολείς θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή βάρους 
και δύο (2) στο σύνολο. Για την καλύτερη προστασία των αναβολέων θα πρέπει να τοποθετούνται 
δύο (2) ειδικά κατασκευασμένες θήκες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 
Ελατήριο 

Το ελατήριο της βάσης της τραμπάλας θα πρέπει να έχει αντιολισθητικό σχεδιασμό με 
αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 
χάλυβα με επικάλυψη θερμοσκληρυνόμενου πολυεστέρα. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Το ελατήριο του οργάνου θα πρέπει να είναι επικαλυμμένο με διαπιστευμένο πλαστικό 
(θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα). Οι βαφές που θα χρησιμοποιούνται για τα τμήματα της 
κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να 
λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να 
καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να γίνεται μέσω μίας (1) βάσης (ελατηρίου). Η 
βάση του ελατηρίου θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη έτσι ώστε να διατηρεί το ελατήριο σε 
απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους με αποτέλεσμα την πιο προσεγμένη και ασφαλή 
ταλάντωση του ελατηρίου.  
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδική βάση σε βάθος 500mm σύμφωνα με 
το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο ένα (1) θεμέλιο. 
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Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  
Η σύνδεση με την βάση θα πρέπει να γίνεται με τέσσερις (4) περαστές γαλβανισμένες 

κασονόβιδες Μ10 και τα αντίστοιχα παξιμάδια ασφαλείας. 
Οι κοχλίες που θα πρέπει να  χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των βάσεων με το έδαφος να 

δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να 
είναι στο σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 1.10 : Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «ψαράκι 2» 
 

Χρήση:  
Σε υπαίθριους χώρους άθλησης και αναψυχής, παιδότοπους, προαύλια σχολείων, παιδικές 

χαρές, κλπ. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 
Δεν θα απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. 
Υλικά Διακοσμητικού Δαπέδου από EPDM:   

Η κατασκευή του διακοσμητικού θα πρέπει να αποτελείται από μία μονολιθική στρώση:  
Το σχέδιο θα διαμορφώνεται με τη χρήση κόκκων EPDM (ελαστικό μονομερούς αιθυλενίου 
προπυλενίου-διενίου – συνθετικό καουτσούκ) που θα αναμειγνύονται με ειδικό συνδετικό υλικό 
πολυουρεθάνης. Η στρώση που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι μονολιθική χωρίς ραφές με 
πάχος 10 – 11 mm. Η επιφάνεια που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτική και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελική επιφάνεια σε χυτό δάπεδο ασφαλείας. Οι μέγιστες διαστάσεις 
του διακοσμητικού δαπέδου θα πρέπει να είναι μήκος 1100mm και πλάτος 750mm. Το ύψος πτώσης 
του (HIC) θα πρέπει να είναι 0mm. 
Συνεργεία τοποθέτησης 

Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου δαπέδου θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη εργασία 
που θα απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, συνιστάται να γίνεται από ειδικά συνεργεία. 
Προς τούτο, θα πρέπει η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα 
με το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και BSOHSAS 18001:2007. Επίσης, θα πρέπει η προμηθεύτρια 
εταιρεία των πρώτων υλών να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 

 

Άρθρο 1.11 : Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «ιππόκαμπος» 
 

Χρήση:  
Σε υπαίθριους χώρους άθλησης και αναψυχής, παιδότοπους, προαύλια σχολείων, παιδικές 

χαρές, κλπ. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 
Δεν θα απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. 
Υλικά Διακοσμητικού Δαπέδου από EPDM:   

Η κατασκευή του διακοσμητικού θα πρέπει να αποτελείται από μία μονολιθική στρώση:  
Το σχέδιο θα διαμορφώνεται με τη χρήση κόκκων EPDM (ελαστικό μονομερούς αιθυλενίου 

προπυλενίου-διενίου – συνθετικό καουτσούκ) που θα αναμειγνύονται με ειδικό συνδετικό υλικό 
πολυουρεθάνης. Η στρώση που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι μονολιθική χωρίς ραφές με 
πάχος 10 – 11 mm. Η επιφάνεια που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτική και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελική επιφάνεια σε χυτό δάπεδο ασφαλείας. Οι μέγιστες διαστάσεις 
του διακοσμητικού δαπέδου θα πρέπει να είναι μήκος 1050mm και πλάτος 600mm. Το ύψος πτώσης 
του (HIC) θα πρέπει να είναι 0mm. 
Συνεργεία τοποθέτησης 

Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου δαπέδου θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη εργασία 
που θα απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, συνιστάται να γίνεται από ειδικά συνεργεία. 
Προς τούτο, θα πρέπει η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα 
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με το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και BSOHSAS 18001:2007. Επίσης, θα πρέπει η προμηθεύτρια 
εταιρεία των πρώτων υλών να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 

 

Άρθρο 1.12 : Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «κουτσό-φάρος» 
 

Χρήση:  
Σε υπαίθριους χώρους άθλησης και αναψυχής, παιδότοπους, προαύλια σχολείων, παιδικές 

χαρές, κλπ. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 
Δεν θα απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. 
Υλικά Διακοσμητικού Δαπέδου από EPDM:   

Η κατασκευή του διακοσμητικού θα πρέπει να αποτελείται από μία μονολιθική στρώση:  
Το σχέδιο θα διαμορφώνεται με τη χρήση κόκκων EPDM (ελαστικό μονομερούς αιθυλενίου 

προπυλενίου-διενίου – συνθετικό καουτσούκ) που θα αναμειγνύονται με ειδικό συνδετικό υλικό 
πολυουρεθάνης. Η στρώση που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι μονολιθική χωρίς ραφές με 
πάχος 10 – 11 mm. Η επιφάνεια που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτική και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελική επιφάνεια σε χυτό δάπεδο ασφαλείας. Οι μέγιστες διαστάσεις 
του διακοσμητικού δαπέδου θα πρέπει να είναι μήκος 2400mm και πλάτος 2100mm. Το ύψος πτώσης 
του (HIC) θα πρέπει να είναι 0mm. 
Συνεργεία τοποθέτησης 

Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου δαπέδου θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη εργασία 
που θα απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, συνιστάται να γίνεται από ειδικά συνεργεία. 
Προς τούτο, θα πρέπει η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα 
με το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και BSOHSAS 18001:2007. Επίσης, θα πρέπει η προμηθεύτρια 
εταιρεία των πρώτων υλών να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 

 

Άρθρο 1.13 : Κολώνα φωτισμού 
Ιστός κωνικής κυκλικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης, θα πρέπει να είναι αποτελούμενος 

από τον κορμό και το έλασμα της βάσεως με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την 
υποδοχή των βραχιόνων στήριξης των φωτιστικών σωμάτων και θύρας επίσκεψης του κιβωτίου 
σύνδεσης των καλωδίων. 
ΥΛΙΚΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Ο κορμός του ιστού θα πρέπει να αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια 
ραφή) κυκλικής διατομής και να κατασκευάζεται από έλασμα 3 χιλ. ποιότητας S235JR (St 37.2). 

Ύψος από το έδαφος  5000 mm 
Πάχος                 3  mm 
Διάμετρος βάσης         110 mm 
Διάμετρος κορυφής     60 mm 
Η διαμήκης ραφή θα πρέπει να είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή 

ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
Η μέθοδος συγκόλλησης θα πρέπει να αξιολογείται κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη 

συγκόλληση αυτή να δίδεται εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%. 
Κάθε ιστός θα πρέπει να φέρει θυρίδα διαστάσεων 45 x 186mm σε απόσταση 60cm από τη 

βάση. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν θα απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η 
θυρίδα θα πρέπει να κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο με ενδιάμεσο 
ελαστικό παρέμβυσμα.  

Το έλασμα της βάσης θα πρέπει να έχει διαστάσεις 350 x 350 x 12mm και να είναι 
κατασκευασμένο από υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2). 

Θα πρέπει να φέρει 4 οβάλ οπές για τη διεύθυνση των αγκυρίων που να έχουν σπείρωμα Μ20. 
Η διάμετρος του κέντρου των οπών να είναι 250 mm. Στο κέντρο του να φέρει οπή Φ100 mm. για τη 
συγκόλληση του κορμού.  
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Ο κορμός θα πρέπει να συγκολλάται στο έλασμα όπως θα φαίνεται στο τυπικό σχέδιο που θα 
συνοδεύει την τεχνική περιγραφή και στο οποίο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης. 

Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης θα πρέπει να είναι ημιαυτόματη με σύρμα 
ποιότητας SG 2 πάχους 1÷1,2 mm. 

Η συγκόλληση θα πρέπει να εκτελείται από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287. 
Η μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές θα πρέπει να πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο 

γραφείο ελέγχου. 
Οι ανοχές κατασκευής του ιστού θα πρέπει να είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ  
Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους θα πρέπει να ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, να 

διορθώνονται τυχόν οξείες ακμές με τρόχισμα και να προωθούνται για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά 
ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά. 

Η διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Καθαρισμό της  επιφάνειας σε μπάνιο Hcl. 

 Ξέπλυμα με νερό.  

 Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του 
ψευδαργύρου. 

 Ξήρανση – Προθέρμανση σε στεγνωτήριο. 

 Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450oC και καθαρότητας >98,5% 
κατά ISO 1461. Η πρώτη ύλη που θα τροφοδοτείται το μπάνιο να είναι ψευδάργυρος 
ηλεκτρολυτικής καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,995%. 

 Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα θα πρέπει να επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά 
ελαττώματα και να γίνεται δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο να 
είναι κατά ΙSO 1461. 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Κατά την παραγωγική διαδικασία οι ιστοί θα πρέπει να υπόκεινται στους παρακάτω ελέγχους: 

 Έλεγχος Πιστοποιητικών Α’ Ύλης  

 Οπτικός και Διαστασιακός Έλεγχος πριν το Γαλβάνισμα 

 Έλεγχος Συσκευασίας και Μαρκαρίσματος 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Διαμόρφωση/Τοποθέτηση νέων θεμελίων σκυροδέματος στο έδαφος για την σωστή στήριξη 
των κολώνων φωτισμού. Τα θεμέλια θα πρέπει να έχουν μέγιστες διαστάσεις 600x600x300mm. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά – 
μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγηση του, καθώς και τα 
απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Άρθρο 1.14 : Κάδος πλαστικός 
Ο πλαστικός κάδος απορριμμάτων θα πρέπει να έχει μέγιστο μήκος 365mm, πλάτος 379mm και 

ύψος 830mm και χωρητικότητα 57,50lt. 
Ο κάδος θα πρέπει να αποτελείται από το κυρίως μέρος του και από το στήριγμα-βάση του 

κάδου. 
Ο κάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας που να 

δημιουργεί τριγωνική διατομή με ακανόνιστη διάτρηση, για την αποφυγή συσσώρευσης όμβριων 
υδάτων, να έχει τρεις χειρολαβές στην κορυφή του για την τοποθέτηση της τσάντας απορριμμάτων 
και να έχει συνολικό ύψος 666mm, με 164mm απόσταση από το έδαφος. Ο κάδος στο κάτω μέρος 
του να έχει πλάτος 340mm και στο πάνω μέρος του θα έχει πλάτος 365mm. 

Τέλος η βάση θα πρέπει να  βρίσκεται στο κέντρο του κάδου και να έχει την ίδια μορφή με τον 
κάδο με ύψος 164mm και πλάτος 304mm. Στη βάση θα πρέπει να δημιουργηθούν τρεις (3) οπές που 
θα χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση του κάδου στο έδαφος με τη χρήση τριών (3) κοχλιών. 
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Όλη η κατασκευή θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας το οποίο να είναι 
σκληρό υλικό, ανθεκτικό αλλά και οικονομικό. Το χρώμα που θα έχει χρησιμοποιηθεί είναι πράσινο 
RAL 6029. Οι κοχλίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση του κάδου στο έδαφος 
να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ξύλινη κατασκευή 

Η κατασκευή θα πρέπει να αποτελείται από τον σκελετό, την επιφάνεια του τραπεζιού και τα 
καθίσματα. Θα πρέπει να είναι όλα κατασκευασμένα από ξύλο πεύκου που να έχει κατεργαστεί σε 
αεροστεγή λέβητα βρασμού κλάσης IV για περισσότερη αντοχή στις έντονες εξωτερικές καιρικές 
συνθήκες. Για την καλύτερη ένωση των ξύλινων τεμαχίων μεταξύ τους, με κοχλίες, θα πρέπει να 
υπάρχουν κατά μήκος όλου του ξύλου αυλακώσεις. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Για την κατασκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είκοσι (20) κοχλίες 8Χ80, 
είκοσι (20) ροδέλες, δεκαέξι (16) παξιμάδια και τέσσερα (4) παξιμάδια τυφλά. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά – 
μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγηση του, καθώς και τα 
απαιτούμενα εργαλεία. 

 

Άρθρο 1.15 : Επισκευή ξύλινης πέργολας 
Η επισκευή του ξύλινου εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο 

συνεργείο σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

 Ξεμοντάρισμα των ξύλινων σανίδων 

 Τρίψιμο των ξύλινων σανίδων με ειδικά εργαλεία 

 Βάψιμο των ξύλινων σανίδων με ειδικά υδατοδιαλυτά χρώματα 

 Επισκευή και επανασυναρμολόγηση των ξύλινων εξοπλισμών (παγκάκι, πέργκολα) 
 

Άρθρο 1.16 : Ράμπα ΑΜΕΑ 
Η διαμόρφωση νέας ράμπας από σκυρόδεμα για πρόσβαση ατόμων με αμαξίδια θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο συνεργείο. Οι μέγιστες διαστάσεις του διαδρόμου θα πρέπει να 
είναι: μήκος: 3500mm, πλάτος: 1500mm και ύψος: 700mm. Με αυτόν τον τρόπο η κλίση που θα 
πρέπει να έχει η ράμπα είναι 11%. Η επιφάνεια της ράμπας θα πρέπει να έχει τελική επίστρωση από 
χυτό δάπεδο ασφαλείας από EPDM, πάχους 10mm, όπως θα υπάρχει και στον υπόλοιπο χώρο της 
παιδικής χαράς. 

 

Άρθρο 1.17 : Συντήρηση και επισκευή παγκακιών  
Η επισκευή του ξύλινου εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο 

συνεργείο σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

 Ξεμοντάρισμα των ξύλινων σανίδων 

 Τρίψιμο των ξύλινων σανίδων με ειδικά εργαλεία 

 Βάψιμο των ξύλινων σανίδων με ειδικά υδατοδιαλυτά χρώματα 

 Επισκευή και επανασυναρμολόγηση των ξύλινων εξοπλισμών. 
 

Άρθρο 1.18 : Χυτό δάπεδο ασφαλείας σε χρώμα κεραμιδί, πάχους 4cm, για κρίσιμο 
ύψος πτώσης έως 1,29m. 

Ελαστικός τάπητας με ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων χωρίς αιχμηρά άκρα ή επικίνδυνες 
προεξοχές, με κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιδότοπους. 
Yπόβαση:  
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Ο ελαστικός τάπητας θα διαστρωθεί σε βάση σκυροδέματος (C16/20), πάχους τουλάχιστον 
10cm με μονό πλέγμα Τ131, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή 
των ομβρίων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα 
επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν. 
 Ελαστικός τάπητας:   

Η διάστρωση γίνεται αφού προετοιμαστεί η επιφάνεια της υπόβασης, ώστε να απομακρυνθούν 
οι ακαθαρσίες και η σκόνη. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί με τον συνθετικό τάπητα θα είναι 
απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους, που εμποδίζουν την  πρόσφυση του συνθετικού υλικού.  

Αρχικά, η επιφάνεια της υπόβασης (σκυρόδεμα) ψεκάζεται με πολυουρεθανικό primer ώστε να 
επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα. 

Η κατασκευή του συνθετικού τάπητα γίνεται σε δύο στρώσεις: 

 Η πρώτη στρώση πάχους 30 χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ)  
κοκκομετρικής διαβάθμισης 7–12χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα 
πολυουρεθάνης. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του έργου με χρήση 
οδηγών (ράγες).  

 Πάνω στην  πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη στρώση 
πάχους 10 χιλ. Η στρώση αυτή αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM (καουτσούκ) 
οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1 – 3,5 χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους 
με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.   

 Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο συγκεκριμένος τάπητας είναι 
υδατοπερατός.  

 Η μίξη των υλικών γίνεται με ειδικό μαλακτήρα. 

 Η τελική επιφάνεια διαστρώνεται με θερμοκύλινδρο. 
Το προϊόν οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις προδιαγραφές και να φέρει 

πιστοποιητικό βάσει των προδιαγραφών των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου και η διάστρωση των παραπάνω 

υλικών, σε πάσης φύσεως μεταφορές καθώς και η προμήθεια και η κατασκευή κατάλληλης 
υπόβασης, εφόσον χρειάζεται, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελαφρά οπλισμένου με πλέγμα 
Τ131. Στην τιμή περιλαμβάνεται ακόμα και κάθε είδους εκσκαφή ή εξομάλυνση του υφιστάμενου 
δαπέδου. 

 

Άρθρο 1.19 : Χυτό δάπεδο ασφαλείας σε χρώμα κεραμιδί, πάχους 5cm, για κρίσιμο 
ύψος πτώσης 1,50m. 

Ελαστικός τάπητας με ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων χωρίς αιχμηρά άκρα ή επικίνδυνες 
προεξοχές, με κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιδότοπους. 
Yπόβαση:  

Ο ελαστικός τάπητας θα διαστρωθεί σε βάση σκυροδέματος (C16/20), πάχους τουλάχιστον 
10cm με μονό πλέγμα Τ131, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή 
των ομβρίων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα 
επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν. 
 Ελαστικός τάπητας:   

Η διάστρωση γίνεται αφού προετοιμαστεί η επιφάνεια της υπόβασης, ώστε να απομακρυνθούν 
οι ακαθαρσίες και η σκόνη. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί με τον συνθετικό τάπητα θα  είναι 
απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους, που εμποδίζουν την  πρόσφυση του συνθετικού υλικού.  

Αρχικά, η επιφάνεια της υπόβασης (σκυρόδεμα) ψεκάζεται με πολυουρεθανικό primer ώστε να 
επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα. 

Η κατασκευή του συνθετικού τάπητα γίνεται σε δύο στρώσεις: 

 Η πρώτη στρώση πάχους 40 χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ)  
κοκκομετρικής διαβάθμισης 7–12χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα 
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πολυουρεθάνης. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του έργου με χρήση 
οδηγών (ράγες).  

 Πάνω στην  πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη στρώση 
πάχους 10 χιλ. Η στρώση αυτή αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM (καουτσούκ) 
οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1 – 3,5 χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους 
με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.  

 Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο συγκεκριμένος τάπητας είναι 
υδατοπερατός.  

 Η μίξη των υλικών γίνεται με ειδικό μαλακτήρα. 

 Η τελική επιφάνεια διαστρώνεται με θερμοκύλινδρο. 
Το προϊόν οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις προδιαγραφές και να φέρει 

πιστοποιητικό βάσει των προδιαγραφών των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου και η διάστρωση των παραπάνω 

υλικών, σε πάσης φύσεως μεταφορές καθώς και η προμήθεια και η κατασκευή κατάλληλης 
υπόβασης, εφόσον χρειάζεται, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελαφρά οπλισμένου με πλέγμα 
Τ131. Στην τιμή περιλαμβάνεται ακόμα και κάθε είδους εκσκαφή ή εξομάλυνση του υφιστάμενου 
δαπέδου. 
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2. Παιδική χαρά οικισμού Κάμπου 

Η παιδική χαρά πλησίον της πλατείας του οικισμού Κάμπου έχει έκταση 390,00m2. Ο 
υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς παρουσιάζει σημαντικές φθορές, δεν πληροί τις 
προδιαγραφές ασφαλείας και δεν διαθέτει τις κατάλληλες επιφάνειες πτώσεις. Στα πλαίσια της 
παρούσας σύμβασης θα κατασκευαστεί ξύλινη πέργολα, θα τοποθετηθεί ξύλινη περίφραξη και θα 
μεταφερθεί η είσοδος της παιδικής χαράς, για την ασφάλεια των χρηστών της. 

Τα απαιτούμενα προς προμήθεια υλικά και οι εξοπλισμοί για την αναβάθμιση της παιδικής 
χαράς φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

Παιδική χαρά οικισμού Κάμπου 

Α/Α Περιγραφή είδους  Μονάδα μέτρησης  Ποσότητα  

2.1 Μεταλλική διθέσια κούνια νηπίων σχέδιο 

«φαντασματάκι» 

Τεμ.  1 

2.2 Μεταλλική διθέσια κούνια παίδων σχέδιο 

«φαντασματάκι» 

Τεμ.  1 

2.3 Τρενάκι Τεμ.  1 

2.4 Σύνθετο συγκρότημα με σχέδιο «φαντασματάκι» Τεμ. 1 

2.5 Τραμπάλα «μαργαρίτα» για ΑΜΕΑ Τεμ.  1 

2.6 Τραμπάλα ελατηρίου με σχέδιο «φαντασματάκι» 

τύπου 1 

Τεμ.  1 

2.7 Παιχνίδι ελατηρίου για ΑΜΕΑ με σχέδιο 

«φαντασματάκι» 

Τεμ.  1 

2.8 Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «ψαράκι 1» Τεμ. 1 

2.9 Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «φάλαινα» Τεμ. 1 

2.10 Κάδος πλαστικός Τεμ.  2 

2.11 Παγκάκι πλαστικό  Τεμ.  3 

2.12 Ξύλινη πέργκολα Τεμ.  1 

2.13 Ξύλινη περίφραξη τρεχ. μετρ. 43,00 

2.14 Μεταφορά εισόδου Τεμ. 1 

2.15 Αποξήλωση κολώνας φωτισμού Τεμ.  1 

2.16 Χυτό δάπεδο ασφαλείας πάχους 4cm m2 140,00 

2.17 Χυτό δάπεδο ασφαλείας πάχους 5cm m2 130,00 

2.18 Συνθετικός χλοοτάπητας πάχους 20mm m2 120,00 

 
Άρθρο 2.1 : Μεταλλική διθέσια κούνια νηπίων σχέδιο «φαντασματάκι» 

Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία κούνια. Το όργανο να απευθύνεται σε νήπια 
1-3 ετών. 

Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να  προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 
καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 20,50m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  
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Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου θα πρέπει να υιοθετεί και να  καλύπτει πλήρως τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176-1 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το όργανο της παιδικής χαράς θα πρέπει να αποτελείται από μία οριζόντια δοκό τετραγωνικής 
διατομής με δύο πλάγιες επιφάνειες στα πλαϊνά που να στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων (4) 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων με τις αλυσίδες στήριξης τους. Η ένωση της 
δοκού με τα μεταλλικά υποστυλώματα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την βοήθεια πλαστικών 
επιφανειών από HDPE, οι οποίες να έχουν την μορφή spooky τεράτων. Η επιφάνεια από HDPE θα 
πρέπει να εκτείνεται σε όλο το μήκος  των κάθετων δοκών της κούνιας για να δημιουργούν 
διακοσμητικά σχέδια. Τα διακοσμητικά σχέδια να έχουν την μορφή spooky τεράτων και να 
δημιουργούν στον χρήστη την αίσθηση ότι θα παίζουν μαζί με το τερατάκι στις κούνιες. Το όργανο 
αυτό θα προσφέρει στον χρήστη και την επιλογή του παιχνιδιού ρόλων, λόγω των διακοσμητικών του 
στοιχείων, που να προάγει τις συνεργατικές, επικοινωνιακές και δημιουργικές δεξιότητες του χρήστη. 
Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: Μήκος 3470mm, Πλάτος 1790mm και Ύψος 2440mm. Το 
ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 1300mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Υποστυλώματα, ένωση πλαϊνών υποστυλωμάτων 

Οι επιφάνειες που θα πρέπει να βοηθούν στην στήριξη και ένωση ανά δύο των πλαϊνών 
υποστυλωμάτων, θα πρέπει να κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και 
να αποτελούνται κατά 60% από ανακυκλωμένο πλαστικό, πάχους 19mm. Οι επιφάνειες αυτές θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες με την τεχνική sandwich. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, 
οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά 
και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές 
συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Σκελετός, υποστυλώματα και οριζόντια δοκός 

Ο σκελετός θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα υπό γωνία, που ανά δύο 
να σχηματίζουν μία βάση στήριξης στην κάθε πλευρά αντίστοιχα και να ενώνονται μεταξύ τους με μία 
οριζόντια δοκό τετραγωνικής διατομής με τριγωνικές επιφάνειες υπό γωνία στις άκρες της. Η δομή 
του κάθε υποστυλώματος θα αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα και λάμα (διαστάσεων 50x5mm), 
που θα είναι συγκολλημένη πάνω στον σωλήνα και θα στηρίζονται οι διακοσμητικές και 
προστατευτικές επιφάνειες από HDPE, που θα έχουν μορφή “Spooky” τεράτων. Τα τέσσερα (4) 
υποστυλώματα θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα θερμοστατικής, 
πολυεστερικής βαφής φούρνου και θα πρέπει να καλύπτονται από τάπες προστασίας από HDPE, ενώ 
η οριζόντια δοκός θα είναι θερμογαλβανισμένη με διαστάσεις 70x70x7mm. 
Καθίσματα και αλυσίδα στήριξης 

Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι ασφαλείας (σε σχήμα καλαθιού), κατασκευασμένα από 
χάλυβα έτσι ώστε λόγω βάρους να δημιουργείτε καλύτερη ταλάντωση της κούνιας αλλά και να μην 
επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, όπως ο αέρας, αλλά θα πρέπει να είναι και καλυμμένα με 
αντιολισθητικό καουτσούκ. Η αλυσίδα στήριξης του καθίσματος να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για 
την μεγαλύτερη αντοχή του βάρους. 
Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο 

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι 
ανακυκλώσιμοι και να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Τα μεταλλικά μέρη του οργάνου (υποστυλώματα και δοκός τετραγωνικής διατομής) θα πρέπει 
να είναι επικαλυμμένα με θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα. Οι βαφές που θα χρησιμοποιούνται για 
τα τμήματα της κατασκευής θα πρέπει να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το 
περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι 
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ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Οι κοχλίες που θα χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις θα πρέπει να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους 
(ανάλογα με το έδαφος) που θα εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα 
με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm να καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο τέσσερα (4) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα τοποθετούνται ειδικά σχεδιασμένες σωληνωτές κατασκευές 
που θα πρέπει να ενώνονται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών και θα είναι τέσσερις (4) 
στο σύνολο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα 

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
γαλβανισμένοι κοχλίες Μ10 για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα 
δημιουργούν προεξοχές που θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 
4.2.5 και θα είναι στο σύνολο δεκαέξι (16), δηλαδή τέσσερις (4) για κάθε βάση ξεχωριστά. 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 2.2 :  Μεταλλική διθέσια κούνια παίδων σχέδιο «φαντασματάκι»  
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία κούνια. Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 

3-14 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 

καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 20,50m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, να είναι 
κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο 
σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 
1176-1 να διασφαλίζει την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το όργανο της παιδικής χαράς θα πρέπει να αποτελείται από μία οριζόντια δοκό τετραγωνικής 
διατομής με δύο πλάγιες επιφάνειες στα πλαϊνά που θα πρέπει να στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
(4) υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παίδων με τις αλυσίδες στήριξης τους. Η ένωση 
της δοκού με τα μεταλλικά υποστυλώματα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την βοήθεια πλαστικών 
επιφανειών από HDPE, οι οποίες να έχουν την μορφή spooky τεράτων. Η επιφάνεια από HDPE θα 
πρέπει να εκτείνεται σε όλο το μήκος  των κάθετων δοκών της κούνιας δημιουργώντας διακοσμητικά 
σχέδια. Τα διακοσμητικά σχέδια να έχουν την μορφή spooky τεράτων και να δημιουργούν στον 
χρήστη την αίσθηση ότι θα παίζουν μαζί με το τερατάκι στις κούνιες. Το όργανο αυτό θα προσφέρει 
στον χρήστη και την επιλογή του παιχνιδιού ρόλων, λόγω των διακοσμητικών του στοιχείων, που να 
προάγει τις συνεργατικές, επικοινωνιακές και δημιουργικές δεξιότητες του χρήστη. Οι γενικές 
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διαστάσεις του οργάνου να είναι: Μήκος 3470mm, Πλάτος 1790mm, Ύψος 2440mm και μήκος 
ορθοστατών 2600mm. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 1300mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Υποστυλώματα, ένωση πλαϊνών υποστυλωμάτων 

Οι επιφάνειες που θα πρέπει να βοηθούν στην στήριξη και ένωση ανά δύο των πλαϊνών 
υποστυλωμάτων, θα πρέπει να κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και 
να αποτελούνται κατά 60% από ανακυκλωμένο πλαστικό, πάχους 19mm. Οι επιφάνειες αυτές θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες με την τεχνική sandwich. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, 
οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά 
και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές 
συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Σκελετός, υποστυλώματα και οριζόντια δοκός 

Ο σκελετός θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα υπό γωνία, που ανά δύο 
να σχηματίζουν μία βάση στήριξης στην κάθε πλευρά αντίστοιχα και να ενώνονται μεταξύ τους με μία 
οριζόντια δοκό τετραγωνικής διατομής με τριγωνικές επιφάνειες υπό γωνία στις άκρες της. Η δομή 
του κάθε υποστυλώματος θα αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα και λάμα (διαστάσεων 50x5mm), 
που θα είναι συγκολλημένη πάνω στον σωλήνα και θα στηρίζονται οι διακοσμητικές και 
προστατευτικές επιφάνειες από HDPE, που θα έχουν μορφή “Spooky” τεράτων. Τα τέσσερα (4) 
υποστυλώματα θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα θερμοστατικής, 
πολυεστερικής βαφής φούρνου και θα πρέπει να καλύπτονται από τάπες προστασίας από HDPE, ενώ 
η οριζόντια δοκός θα είναι θερμογαλβανισμένη με διαστάσεις 70x70x7mm. 
Καθίσματα και αλυσίδα στήριξης 

Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα έτσι ώστε λόγω βάρους να 
δημιουργείτε καλύτερη ταλάντωση της κούνιας αλλά και να μην επηρεάζεται από τις καιρικές 
συνθήκες, όπως ο αέρας, αλλά να είναι και καλυμμένα με αντιολισθητικό καουτσούκ. Τα καθίσματα 
θα πρέπει να είναι ορθογώνια παραλληλεπίπεδα με γενικές διαστάσεις: Μήκος 440mm, Πλάτος 
170mm και Ύψος 25mm. Η αλυσίδα στήριξης του καθίσματος θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα για την μεγαλύτερη αντοχή του βάρους. 
Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο 

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι 
ανακυκλώσιμοι και να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Τα μεταλλικά μέρη του οργάνου (υποστυλώματα και δοκός τετραγωνικής διατομής) θα πρέπει 
να είναι επικαλυμμένα με θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα. Οι βαφές που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για τα τμήματα της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές 
προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να 
είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι 
σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Οι κοχλίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1. 

Πάκτωση οργάνου 
Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους 

(ανάλογα με το έδαφος) που θα εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα 
με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 
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Το υλικό που θα πρέπει να  χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο τέσσερα (4) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα τοποθετούνται ειδικά σχεδιασμένες σωληνωτές κατασκευές 
που θα πρέπει να ενώνονται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών και θα είναι τέσσερις (4) 
στο σύνολο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα 

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
γαλβανισμένοι κοχλίες Μ10 για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα 
δημιουργούν προεξοχές που θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 
4.2.5 και θα είναι στο σύνολο δεκαέξι (16), δηλαδή τέσσερις (4) για κάθε βάση ξεχωριστά. 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 2.3 : Τρενάκι   
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι ένα μικρό σύνθετο συγκρότημα «Τρενάκι» 

αποτελούμενο από 2 χώρους ειδικά διαμορφωμένους με δραστηριότητες. Η πρόσβαση σε αυτούς θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται με την χρήση σκαλοπατιών. Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 1-9 ετών. 

Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 
καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 19,00m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176 1-7 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το σύνθετο όργανο θα πρέπει να αποτελείται από δύο μέρη, την καμπίνα του τρένου και το 
μπροστινό μέρος του που θα πρέπει να διαμορφώνεται ένα τούνελ και όλη η κατασκευή να είναι 
διακοσμημένη με τέτοιον τρόπο που να θυμίζει βαγόνι τρένου, οπότε τα παιδιά να εξοικειώνονται με 
την εικόνα ενός τρένου. 

Το μπροστινό μέρος θα πρέπει να σχηματίζεται από έναν σωλήνα κυματοειδούς μορφής που να 
είναι μία σήραγγα-τούνελ και θα ενώνεται με τον χώρο της καμπίνας του τρένου. Στην έξοδο από το 
τούνελ θα πρέπει να υπάρχει διακοσμητικό στοιχείο που να έχει την μορφή από μπροστινό μέρος 
βαγονιού τρένου. 

Η καμπίνα θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη με σκέπαστρο και με παράθυρα, έτσι ώστε να 
υπάρχει άμεση οπτική επαφή των χρηστών με τους συνοδούς τους αλλά και εύκολη πρόσβαση των 
συνοδών στο όργανο. Στα πλαϊνά μέρη του οργάνου θα πρέπει να υπάρχουν διακοσμητικά πάνελ από 
HDPE σε μορφή τροχών τρένου, για την καλύτερη εξομοίωση του οργάνου με την πραγματικότητα.  

Το όργανο αυτό θα πρέπει να προσφέρει στον χρήστη την επιλογή του παιχνιδιού ρόλων που να 
προάγει τις συνεργατικές, επικοινωνιακές και δημιουργικές δεξιότητες του χρήστη. Οι γενικές 
διαστάσεις του οργάνου να είναι: Μήκος 2140mm, Πλάτος 1000mm και Ύψος 1690mm. Το ύψος 
πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 170mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Ξύλινα στηρίγματα 

Το κάτω μέρος – βάση του οργάνου θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις (4) ξύλινες σανίδες 
που θα χρησιμοποιούνται για να σταθεροποιηθούν πάνω τους τα πλευρικά διακοσμητικά στοιχεία 
αλλά και τα δύο (2) ξύλινα δοκάρια θα χρησιμοποιούνται για την στήριξη του σκέπαστρου. Για την 
κατασκευή αυτών των στηριγμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται ξυλεία Πεύκης Αρκτικού κύκλου με 
ανοιχτούς πόρους, το οποίο να είναι αδιάβροχο, μυκητοκτόνο και να παρέχει προστασία από την 
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υπεριώδη ακτινοβολία (UV), ειδικά επεξεργασμένη στο φινίρισμα της με βαφή φούρνου, για την 
μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Κάθε τεμάχιο που θα χρησιμοποιηθεί να έχει λειανθεί 
και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 
§4.2.5. 
Σκελετός οργάνου, Διακοσμητικά στοιχεία 

Ο σκελετός του οργάνου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από εγχάρακτες πλάκες υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) με πάχος 19mm και οι επιφάνειες που θα χρησιμοποιούνται ως 
δάπεδα να είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό αλλά θα πρέπει να καλύπτονται επίσης από 
ειδικά διαπιστευμένο καουτσούκ για την καλύτερη πρόσφυση. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα 
σύγχρονο, οικολογικό υλικό που να προσφέρει και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να 
παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το 
χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Κυματοειδούς μορφής Σωλήνας  

Ο σωλήνας κυματοειδούς μορφής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υλικό που να είναι 
φιλικό προς τον χρήστη και να έχει μεγάλη αντοχή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν για όλα τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα πρέπει να 
είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και 
ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές 
κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Όλοι οι κοχλίες θα πρέπει να είναι καλυμμένοι με προστατευτικά από 
πολυαιθυλένιο, όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1, που θα είναι ανακυκλώσιμα και να διαθέτουν 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που να 
εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου.  
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικές ντίζες / αγκύρια σε μορφή ‘‘Γ’’ που 
να προσφέρουν σταθερότητα στο όργανο και με την χρήση κοχλιών θα πρέπει να ενώνονται με τις 
βάσεις του οργάνου. Οι κοχλίες να δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει 
το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να είναι στο σύνολο τέσσερις (4). 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες να δημιουργούν 
προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να είναι στο 
σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 2.4 : Σύνθετο συγκρότημα με σχέδιο «φαντασματάκι» 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι ένα σύνθετο συγκρότημα αποτελούμενο από δύο 

(2) «πύργους» με δραστηριότητες. Η πρόσβαση σε αυτούς θα επιτυγχάνεται με τον στύλο 
αναρρίχησης/πυροσβέστη και την αναρρίχηση με κρεμαστή ράμπα, ενώ η κάθοδος θα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τις τσουλήθρες διαφορετικού ύψους για το κάθε επίπεδο. Η μετακίνηση από 
πύργο σε πύργο θα μπορεί να επιτευχθεί με εύκαμπτη γέφυρα. Το όργανο να διαθέτει τρία 
διαφορετικά επίπεδα για παιχνίδι (με HIC 0.00m / 0.59m / 0.90m) και να απευθύνεται σε παιδιά 3-8 
ετών. 
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Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 
καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 38,20m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176 1-7 ώστε να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το σύνθετο όργανο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με σύστημα στοιβαζόμενων 
εξαγωνικών ενοτήτων, να σχηματίζει μια κυψελωτή δομή “κυψέλης” που να αποτελεί τον σκελετό της 
κατασκευής. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: Μήκος 5330mm, Πλάτος 2660mm και Ύψος 
2310mm. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 1000mm. 

Το σύνθετο όργανο θα πρέπει να αποτελείται από δύο βασικούς πύργους με πλατφόρμες, ο 
πρώτος θα έχει πλατφόρμα σε ύψος 900mm και η πλατφόρμα του δεύτερου θα έχει ύψος 600mm. 
Με αυτόν τον τρόπο κάτω από τις πλατφόρμες να δημιουργούνται δύο χώροι ξεκούρασης ή 
παιχνιδιού “κρυφτό”. 

Ο ψηλότερος πύργος θα πρέπει να διαθέτει 2 πλαϊνά προστατευτικά κατασκευασμένα από 
HDPE που να έχουν την μορφή “Φαντασματάκι” τεράτων, μία τσουλήθρα, έναν στύλο 
αναρρίχησης/πυροσβέστη, ένα διάφανο φεγγίτη, ένα διαδραστικό παιχνίδι με κινούμενο στοιχείο σε 
μορφή ματιού για την εξάσκηση των ψυχομετρικών δεξιοτήτων/ ικανοτήτων του χρήστη και χώρος 
για παιχνίδι “Κρυφτό” ή ξεκούρασης. Για την ασφαλή χρήση της τσουλήθρας το προστατευτικό πάνελ 
θα είναι ειδικά διαμορφωμένο με χειρολαβές. 

O χαμηλότερος πύργος θα πρέπει να διαθέτει και αυτός δύο (2) πλαϊνά προστατευτικά 
κατασκευασμένα από HDPE που να έχουν την μορφή τεράτων, μία τσουλήθρα, μία αναρρίχηση με 
κρεμαστή ράμπα σε μορφή τέρατος, χώρος για παιχνίδι “Κρυφτό” ή ξεκούρασης και είσοδος στον 
χώρο αυτόν από το στόμα του. Για την ασφαλή πρόσβαση στο όργανο θα πρέπει να τοποθετηθούν 
χειρολαβές στο πάνω μέρος της αναρρίχησης. Η ένωση των δύο πύργων θα πραγματοποιείται με μία 
ειδικά διαμορφωμένη εύκαμπτη ελαστική κουνιστή γέφυρα που θα έχει μεταλλική κουπαστή για 
προστασία.  
Προδιαγραφές υλικών 
Τσουλήθρες από πολυαιθυλένιο 

Για την κατασκευή των τσουληθρών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο (HDPE) ειδικά επεξεργασμένο για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 
και την μακροχρόνια αντοχή σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το ΕΝ-1176-1. 
Προστατευτικά πάνελ δραστηριοτήτων, διακοσμητικά στοιχεία κ.α. 

Τα προστατευτικά πάνελ με μορφή “spooky” τεράτων, τα διακοσμητικά εγχάρακτα ή διάτρητα 
στοιχεία και οι χειρολαβές θα πρέπει να κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(HDPE), το οποίο να αποτελείται από 60% ανακυκλωμένο πλαστικό, πάχους 19mm.Το HDPE να είναι 
ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που να προσφέρει και την anti-graffiti ιδιότητα. Να παρουσιάζει 
εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και θα το χαρακτηρίζει η 
μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Πλατφόρμες και ράμπα ανάβασης 

Οι πλατφόρμες και η ράμπα ανάβασης με μορφή “spooky” τέρατος θα πρέπει να κατασκευαστεί 
από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), με πάχος 21mm, επειδή θα καλύπτονται από ειδικά 
διαπιστευμένο καουτσούκ για την καλύτερη πρόσφυση. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, 
οικολογικό υλικό που να προσφέρει και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει 
εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και θα το χαρακτηρίζει η 
μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
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Κρεμαστή γέφυρα 
Η κρεμαστή γέφυρα που θα ενώνει τους δύο πύργους θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 

εύκαμπτη ελαστική ταινία πάχους 12mm, η οποία θα είναι ενισχυμένη με βιομηχανικά υφάσματα 
υψηλής αντοχής. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί να είναι κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση. 
Μεταλλικός σκελετός εξαγωνικής μορφής 

Ο μεταλλικός σκελετός του οργάνου να έχει την μορφή “κυψέλης”, δηλαδή θα είναι 
κατασκευασμένος από σωληνωτή κατασκευή εξαγωνικής μορφής. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 
θα πρέπει να είναι χαλύβδινη κοιλοδοκός διατομής 50x50mm, γαλβανισμένη με επικάλυψη 
θερμοσκληρυνόμενου πολυεστέρα. Θα παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές 
συνθήκες και καταπονήσεις και θα το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Διάφανα πολυκαρμπονικά παράθυρα/φεγγίτες 

Το ένα προστατευτικό πάνελ που θα πρέπει να τοποθετηθεί στον μεγάλο πύργο θα φέρει 
πολυκαρμπονική διάφανη καμπυλωτή επιφάνεια, που θα χρησιμοποιείται σαν φεγγίτης, ειδικά 
σχεδιασμένη για εξωτερικούς χώρους. 
Σχοινί 

Το σχοινί το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την συγκράτηση της κρεμαστής γέφυρας 
και της κρεμαστής ράμπας θα είναι κατασκευασμένο από πολυαμίδιο, διατομής Φ16mm και να είναι 
ενισχυμένο με χαλύβδινο πυρήνα 6 κλώνων, σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 4.2.4.6. 

Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο 
Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι 

ανακυκλώσιμοι και να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.  
Βαφές μεταλλικών μερών 

Ο μεταλλικός σκελετός του οργάνου  (εξαγωνική σωληνωτή κατασκευή) θα πρέπει να είναι 
επικαλυμμένος με θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα. Οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν για τα 
τμήματα της κατασκευής θα πρέπει να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το 
περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι 
ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, 
με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που θα 
εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου.  
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα 
με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και θα προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mmθα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και στο σύνολο να είναι δεκατέσσερα (14) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα πρέπει να τοποθετηθεί ειδικά σχεδιασμένη σωληνωτή 
κατασκευή που θα ενώνεται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών.    
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες να δημιουργούν 
προεξοχές που θα καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να είναι στο 
σύνολο είκοσι (20). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
200mm και οι κοχλίες να έχουν μήκος μεγαλύτερο από 100mm. 
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Άρθρο 2.5 : Τραμπάλα «μαργαρίτα» για ΑΜΕΑ 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία τραμπάλα με διπλό μηχανισμό ταλάντωσης. 

Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 1-14 ετών και η χρήση του να προβλέπεται και για ΑΜΕΑ. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 

καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 9,30μ2 η οποία να περιγράφεται από  τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176-1 θα διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Η τραμπάλα θα πρέπει να αποτελείται από έναν διπλό μηχανισμό ταλάντωσης που να επιτρέπει 
την ταλάντωση προς δύο κατευθύνσεις και να στηρίζεται πάνω σε μία βάση που θα χρησιμοποιείται 
ως θεμέλιο και θα τοποθετείται μέσα στο έδαφος. Πάνω στον μηχανισμό της τραμπάλας να 
συνδέεται η έδρα του οργάνου που θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
και να έχει μορφή μαργαρίτας. Η μορφή του οργάνου να είναι ένα πεντάγωνο με πέντε ημικύκλια, 
ένα στην κάθε πλευρά, που να είναι οι χειρολαβές. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 
1150mm, πλάτος 1150mm και ύψος 550mm.Θα πρέπει να είναι όργανο που η χρήση του να 
προβλέπεται και για ΑΜΕΑ. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 600mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Έδρα, χειρολαβές 

Η επιφάνεια της έδρας και τα ημικύκλια που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως χειρολαβές να 
είναι κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) πάχους 19mm και η έδρα να 
καλύπτεται από ειδικά διαπιστευμένο αντιολισθητικό καουτσούκ. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα 
σύγχρονο, οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία 
(UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις 
καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Σκελετός και βάση-μηχανισμός τραμπάλας 

Ο μηχανισμός της τραμπάλας ισορροπίας θα πρέπει να είναι ένας διπλός μηχανισμός 
ταλάντωσης που να αποτελείται από δύο άξονες περιστροφής, που θα τοποθετηθούν κάθετα μεταξύ 
τους και θα έχουν ως αποτέλεσμα την ταλάντωση προς δύο κατευθύνσεις, με την βοήθεια ειδικών 
ελαστικών παρεμβυσμάτων. Η βάση του μηχανισμού που θα πρέπει να τοποθετηθεί  μέσα στο 
έδαφος, να αποτελείται από τέσσερις σωλήνες που να ενώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια μίας 
μεταλλικής βάσης που θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση και δύο μεταλλικών επιφανειών που 
θα τοποθετούνται περιμετρικά των σωλήνων. Η βάση αυτή να προσφέρει την καλύτερη 
σταθεροποίηση του οργάνου και την μέγιστη ασφάλεια του χρήστη. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της 
κατασκευής (μηχανισμός, βάση τραμπάλας ισορροπίας και βάση έδρας) θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από χάλυβα με επεξεργασία θερμογαλβανίσματος. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Τα μεταλλικά μέρη του οργάνου (βάση και διπλός μηχανισμός τραμπάλας) θα πρέπει να είναι 
επικαλυμμένα με θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα. Οι βαφές που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
τα τμήματα της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ 
ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες 
για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση της έδρας και των 
χειρολαβών πάνω στον μηχανισμό της τραμπάλας να είναι στο σύνολο δεκαέξι (16), δύο (2) για την 
καθεμία χειρολαβή και έξι (6) για την έδρα του οργάνου. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα 
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πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να γίνεται μέσω μίας (1) βάσης (διπλός 
μηχανισμός). Η βάση του διπλού μηχανισμού ταλάντωσης να είναι ειδικά σχεδιασμένη έτσι ώστε να 
διατηρεί τον μηχανισμό σε σωστή απόσταση από το έδαφος με αποτέλεσμα την πιο προσεγμένη και 
ασφαλή ταλάντωση της τραμπάλας ισορροπίας. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδική βάση σε βάθος 500mm σύμφωνα με 
το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και στο σύνολο να είναι ένα (1) θεμέλιο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Η σύνδεση με την βάση θα πρέπει να γίνεται με τέσσερις (4) περαστές γαλβανισμένες 
κασονόβιδες Μ10 και τα αντίστοιχα παξιμάδια ασφαλείας. 

Οι κοχλίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση της βάσης με το έδαφος να 
δημιουργούν προεξοχές που θα καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να 
είναι στο σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
100mm. 

 

Άρθρο 2.6 : Τραμπάλα ελατηρίου με σχέδιο «φαντασματάκι» τύπου 1  
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία τραμπάλα με ελατήριο που να απεικονίζει ένα 

τερατάκι. Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 1-9 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 

καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 9,30m2 η οποία να περιγράφεται από  τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176-1 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Η τραμπάλα ελατηρίου θα πρέπει να αποτελείται από την βάση-ελατήριο, τον φορέα, τις 
επιφάνειες των καθισμάτων, τους αναβολείς και την βάση στήριξης του οργάνου. Το όργανο θα 
πρέπει να φέρει μία μορφή που να απεικονίζει ένα τερατάκι, θα πρέπει να είναι ειδικά 
διαμορφωμένο για να δημιουργούνται οπές που να χρησιμοποιούνται ως χειρολαβές για τους 
χρήστες του οργάνου στο πάνω μέρος της και να τοποθετούνται τέσσερις αναβολείς στο κάτω μέρος 
της. Η μορφή αυτή και τα διακοσμητικά στοιχεία που θα φέρει πάνω της να είναι κατασκευασμένα 
από πλαστικά διάτρητα ή συμπαγή πάνελ από HDPE. Τα διακοσμητικά στοιχειά θα πρέπει να 
απεικονίζουν το μάτι και το στόμα του τέρατος.  Η μορφή αυτή θα πρέπει να ενισχύει την φαντασία 
των χρηστών επειδή θα τους δημιουργεί την αίσθηση ότι θα παίζουν μαζί του. Κάθετα στον φορέα θα 
πρέπει να τοποθετούνται οι επιφάνειες των καθισμάτων, οι οποίες να στηρίζονται πάνω στις 
μεταλλικές δοκούς. Οι μεταλλικοί δοκοί θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι πάνω σε μεταλλική βάση, 
η οποία θα χρησιμοποιείται για την σωστή σύνδεση του φορέα με το ελατήριο. Το ελατήριο θα 
πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για να έχει αντιολισθητικό σχεδιασμό. Στις άκρες των μεταλλικών 
δοκών για την αποφυγή ατυχημάτων να τοποθετούνται ως προστατευτικά πλαστικές επιφάνειες από 
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HDPE. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 1330mm, πλάτος 270mm και ύψος 890mm. 
Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 600mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Φορέας, κάθισμα και προστατευτικά 

Η κεντρική μορφή τέρατος, τα διακοσμητικά στοιχεία και τα πλαϊνά προστατευτικά που θα 
τοποθετούνται πάνω στις μεταλλικές δοκούς στήριξης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), 60% ανακυκλωμένο, πάχους 19mm. Για την κατασκευή 
αυτών των επιφανειών θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνική sandwich. Οι επιφάνειες των δύο (2) 
καθισμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό αλλά να είναι καλυμμένες από 
αντιολισθηρή επιφάνεια από καουτσούκ και να έχουν συνολικό πάχος 21mm. Το HDPE θα πρέπει να 
είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες 
αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Αναβολείς  

Οι αναβολείς θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα για μεγαλύτερη στιβαρότητα 
και να είναι τέσσερις (4) στο σύνολο. Για την καλύτερη προστασία των αναβολέων θα πρέπει να 
τοποθετούνται τέσσερις (4) ειδικά κατασκευασμένες θήκες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE). 
Ελατήριο 

Το ελατήριο της βάσης της τραμπάλας θα πρέπει να έχει αντιολισθητικό σχεδιασμό, δηλαδή να 
φέρει δίσκο ειδικής κατασκευής για την αποφυγή στριψίματος του ελατηρίου και αποσύνδεσης του 
πάνω μέρους του από την βάση-έδρα του οργάνου και δύο (2) ειδικούς πλαστικούς οδηγούς που θα 
τοποθετούνται κοντά στις άκρες του ελατηρίου με αποτέλεσμα την αποφυγή παγίδευσης δακτύλου. 
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με επικάλυψη θερμοσκληρυνόμενου πολυεστέρα. 
Μεταλλική βάση και μεταλλικοί δοκοί στήριξης 

Η μεταλλική βάση και οι δύο μεταλλικοί δοκοί που θα πρέπει να στηρίζονται πάνω σε αυτήν τα 
καθίσματα και ο φορέας του οργάνου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα με 
επικάλυψη θερμοσκληρυνόμενου πολυεστέρα. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Το ελατήριο του οργάνου θα πρέπει να είναι επικαλυμμένο με διαπιστευμένο πλαστικό χρώμα 
(θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα), που να επιτυγχάνει την προστασία του ελατηρίου από τις φθορές 
που θα προκαλούν οι συνθήκες περιβάλλοντος. Οι βαφές που θα χρησιμοποιούνται για τα τμήματα 
της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα 
να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να 
καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που να 
εγγυώνται την προσεγμένη και ασφαλή ταλάντωση του ελατηρίου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η βάση ελατηρίου θα πρέπει να αποτελείται από θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής 
μορφής που να είναι πρεσσαρισμένη περιμετρικά και να ενώνεται σε τέσσερα σημεία με ειδικά 
σχεδιασμένες θερμογαλβανισμένες λάμες που θα πρέπει να δημιουργούν γωνία στις άκρες τους για 
να αγκυρωθούν μέσα στα θεμέλια από σκυρόδεμα. 

 Η κατασκευή της βάσης ελατηρίου θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε 
βάθος 500mm σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και 
κατά συνέπεια ασφάλεια που θα πρέπει να απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 
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Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και στο σύνολο να είναι ένα (1) θεμέλιο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες να δημιουργούν 
προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να είναι στο 
σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 2.7 : Παιχνίδι Ελατηρίου για ΑΜΕΑ με σχέδιο «φαντασματάκι» 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι ένα ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου σε μορφή 

φαντασματάκι. Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 1-9 ετών και η χρήση του να προβλέπεται και 
για ΑΜΕΑ. 

Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 
καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 9,65μ2 η οποία να περιγράφεται από τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176-1 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου θα πρέπει να έχει την μορφή ενός τέρατος και να 
αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. Η βάση θα πρέπει να αποτελείται από ειδικά 
σχεδιασμένο ελατήριο που να επιτρέπει την προσεγμένη ταλάντωση του οργάνου. Το κάθισμα να 
είναι φαρδύ με πλάτη έτσι ώστε να διευκολύνει την χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες και να 
προσφέρει άνεση και σταθερότητα στον χρήστη. Το κάθισμα θα πρέπει να αποτελείται από τα πλαϊνά 
προστατευτικά που θα φέρουν διακοσμητικά πάνελ, τα οποία να δημιουργούν το πρόσωπο ενός 
fluffy spooky τέρατος που θα μπορεί να διεγείρει την φαντασία των παιδιών. Στην εσωτερική πλευρά 
των πλαϊνών προστατευτικών να τοποθετηθούν μεταλλικές χειρολαβές που θα προσφέρουν στον 
χρήστη σταθερότητα και ασφάλεια. Οι επιφάνειες του καθίσματος και του αναβολέα να στηρίζονται 
πάνω σε μεταλλικές γωνιές που να ενώνονται με τα πλαϊνά προστατευτικά πάνελ. Οι γενικές 
διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 690mm, πλάτος 580mm και ύψος 870mm. Να είναι όργανο 
που η χρήση του να προβλέπεται και για ΑΜΕΑ. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να 
είναι 600mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Κάθισμα, πλαϊνά προστατευτικά και διακοσμητικά στοιχεία 

Η επιφάνεια του καθίσματος, τα διακοσμητικά στοιχεία και οι πλαστικές επιφάνειες που θα 
πρέπει να τοποθετηθούν αριστερά, δεξιά και στο πίσω μέρος του καθίσματος και θα 
χρησιμοποιηθούν ως προστατευτικά θα πρέπει να κατασκευαστούν από υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο (HDPE), 60% ανακυκλωμένο, πάχους 19mm. Το κάθισμα και ο αναβολέας να είναι 
κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό αλλά να είναι καλυμμένα από αντιολισθηρή επιφάνεια από 
καουτσούκ και να έχουν συνολικό πάχος 21mm.Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό 
υλικό που θα προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά και την 
anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες 
και καταπονήσεις και να χαρακτηρίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
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Χειρολαβές 
Οι χειρολαβές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα για μεγαλύτερη στιβαρότητα 

και να είναι δύο (2) στο σύνολο. 
Ελατήριο 

Το ελατήριο της βάσης της τραμπάλας θα πρέπει να φέρει δίσκο ειδικής κατασκευής για την 
αποφυγή στριψίματος του ελατηρίου και αποσύνδεσης του πάνω μέρους του από την βάση-έδρα του 
οργάνου και δύο (2) ειδικούς πλαστικούς οδηγούς που να τοποθετηθούν κοντά στις άκρες του 
ελατηρίου με αποτέλεσμα την αποφυγή παγίδευσης δακτύλου. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 
από χάλυβα με επικάλυψη θερμοσκληρυνόμενου πολυεστέρα. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Το ελατήριο του οργάνου θα πρέπει να είναι επικαλυμμένο με διαπιστευμένο πλαστικό χρώμα 
(θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα), που θα επιτυγχάνει την προστασία του ελατηρίου από τις φθορές 
που θα προκαλούν οι συνθήκες περιβάλλοντος. Οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν για τα τμήματα 
της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα 
να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να 
καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που να 
εγγυώνται την προσεγμένη και ασφαλή ταλάντωση του ελατηρίου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η βάση ελατηρίου θα πρέπει να αποτελείται από θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής 
μορφής που να είναι πρεσαρισμένη περιμετρικά και να ενώνεται σε τέσσερα σημεία με ειδικά 
σχεδιασμένες θερμογαλβανισμένες λάμες που να δημιουργούν γωνία στις άκρες τους για να 
αγκυρωθούν μέσα στα θεμέλια από σκυρόδεμα. 

Η κατασκευή της βάσης ελατηρίου θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε 
βάθος 500mm σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και 
κατά συνέπεια ασφάλεια που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση πρέπει να είναι σκυρόδεμα και να καλύπτει 
τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με χώμα όπως 
ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο ένα (1) θεμέλιο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα πρέπει να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να 
είναι στο σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 2.8 : Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «ψαράκι 1» 
 

Χρήση:  
Σε υπαίθριους χώρους άθλησης και αναψυχής, παιδότοπους, προαύλια σχολείων, παιδικές 

χαρές, κλπ. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 
Δεν θα απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. 
Υλικά Διακοσμητικού Δαπέδου από EPDM:   

Η κατασκευή του διακοσμητικού θα πρέπει να αποτελείται από μία μονολιθική στρώση:  
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Το σχέδιο θα διαμορφώνεται με τη χρήση κόκκων EPDM (ελαστικό μονομερούς αιθυλενίου 
προπυλενίου-διενίου – συνθετικό καουτσούκ) που θα αναμειγνύονται με ειδικό συνδετικό υλικό 
πολυουρεθάνης. Η στρώση που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι μονολιθική χωρίς ραφές με 
πάχος 10 – 11 mm. Η επιφάνεια που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτική και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελική επιφάνεια σε χυτό δάπεδο ασφαλείας. Οι μέγιστες διαστάσεις 
του διακοσμητικού δαπέδου θα πρέπει να είναι μήκος 1200mm και πλάτος 860mm. Το ύψος πτώσης 
του (HIC) θα πρέπει να είναι 0mm. 
Συνεργεία τοποθέτησης 

Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου δαπέδου θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη εργασία 
που θα απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, συνιστάται να γίνεται από ειδικά συνεργεία. 
Προς τούτο, θα πρέπει η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα 
με το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και BSOHSAS 18001:2007. Επίσης, θα πρέπει η προμηθεύτρια 
εταιρεία των πρώτων υλών να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 

 

Άρθρο 2.9 : Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «φάλαινα» 
 

Χρήση:  
Σε υπαίθριους χώρους άθλησης και αναψυχής, παιδότοπους, προαύλια σχολείων, παιδικές 

χαρές, κλπ. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 
Δεν θα απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. 
Υλικά Διακοσμητικού Δαπέδου από EPDM:   

Η κατασκευή του διακοσμητικού θα πρέπει να αποτελείται από μία μονολιθική στρώση:  
Το σχέδιο θα διαμορφώνεται με τη χρήση κόκκων EPDM (ελαστικό μονομερούς αιθυλενίου 

προπυλενίου-διενίου – συνθετικό καουτσούκ) που θα αναμειγνύονται με ειδικό συνδετικό υλικό 
πολυουρεθάνης. Η στρώση που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι μονολιθική χωρίς ραφές με 
πάχος 10 – 11 mm. Η επιφάνεια που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτική και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελική επιφάνεια σε χυτό δάπεδο ασφαλείας. Οι μέγιστες διαστάσεις 
του διακοσμητικού δαπέδου θα πρέπει να είναι μήκος 1250mm και πλάτος 750mm. Το ύψος πτώσης 
του (HIC) θα πρέπει να είναι 0mm. 
Συνεργεία τοποθέτησης 

Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου δαπέδου θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη εργασία 
που θα απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, συνιστάται να γίνεται από ειδικά συνεργεία. 
Προς τούτο, θα πρέπει η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα 
με το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και BSOHSAS 18001:2007. Επίσης, θα πρέπει η προμηθεύτρια 
εταιρεία των πρώτων υλών να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 

 

Άρθρο 2.10 : Κάδος πλαστικός 
Ο πλαστικός κάδος απορριμμάτων θα πρέπει να έχει μέγιστο μήκος 365mm, πλάτος 379mm και 

ύψος 830mm και χωρητικότητα 57,50lt. 
Ο κάδος θα πρέπει να αποτελείται από το κυρίως μέρος του και από το στήριγμα-βάση του 

κάδου. 
Ο κάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας που να 

δημιουργεί τριγωνική διατομή με ακανόνιστη διάτρηση, για την αποφυγή συσσώρευσης ομβρίων 
υδάτων, να έχει τρεις χειρολαβές στην κορυφή του για την τοποθέτηση της τσάντας απορριμμάτων 
και να έχει συνολικό ύψος 666mm, με 164mm απόσταση από το έδαφος. Ο κάδος στο κάτω μέρος 
του να έχει πλάτος 340mm και στο πάνω μέρος του θα έχει πλάτος 365mm. 

Τέλος η βάση θα πρέπει να  βρίσκεται στο κέντρο του κάδου και να έχει την ίδια μορφή με τον 
κάδο με ύψος 164mm και πλάτος 304mm. Στη βάση θα πρέπει να δημιουργηθούν τρεις (3) οπές που 
θα χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση του κάδου στο έδαφος με τη χρήση τριών (3) κοχλιών. 
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Όλη η κατασκευή θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας το οποίο να είναι 
σκληρό υλικό, ανθεκτικό αλλά και οικονομικό. Το χρώμα που θα έχει χρησιμοποιηθεί είναι πράσινο 
RAL 6029. Οι κοχλίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση του κάδου στο έδαφος 
να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ξύλινη κατασκευή 

Η κατασκευή θα πρέπει να αποτελείται από τον σκελετό, την επιφάνεια του τραπεζιού και τα 
καθίσματα. Θα πρέπει να είναι όλα κατασκευασμένα από ξύλο πεύκου που να έχει κατεργαστεί σε 
αεροστεγή λέβητα βρασμού κλάσης IV για περισσότερη αντοχή στις έντονες εξωτερικές καιρικές 
συνθήκες. Για την καλύτερη ένωση των ξύλινων τεμαχίων μεταξύ τους, με κοχλίες, θα πρέπει να 
υπάρχουν κατά μήκος όλου του ξύλου αυλακώσεις. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Για την κατασκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είκοσι (20) κοχλίες 8Χ80, 
είκοσι (20) ροδέλες, δεκαέξι (16) παξιμάδια και τέσσερα (4) παξιμάδια τυφλά. 

 

Άρθρο 2.11 : Παγκάκι πλαστικό 
Το πλαστικό παγκάκι θα πρέπει να κατασκευαστεί από δύο (2) πλαϊνά πλαστικά μέρη τα οποία 

να έχουν βάσεις και στηρίγματα για να τοποθετηθούν τα δύο (2) πλαστικά στοιχεία που αποτελούν το 
καθένα την πλάτη και την έδρα του καθίσματος αντίστοιχα. Για την καλύτερη αντοχή της έδρας θα 
τοποθετηθούν δύο (2) μεταλλικές βέργες κάτω από το πλαστικό στοιχείο της έδρας. Η έδρα θα πρέπει 
να  βρίσκεται σε ύψος 470mm από το έδαφος, ενώ ο βραχίονας σε ύψος 654mm από το έδαφος και η 
πλάτη να βρίσκεται σε γωνία 104º σε σχέση με την έδρα ώστε να παρέχεται μια αναπαυτική θέση 
καθίσματος. Τα πλαστικά στοιχεία θα πρέπει να είναι ειδικά επεξεργασμένα ώστε να επιτυγχάνεται η 
προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV) του ήλιου και να αντέχουν στις έντονες καιρικές συνθήκες 
εξωτερικού χώρου. Μεταξύ των πλαστικών τεμαχίων και του σκελετού να τοποθετηθούν είκοσι 
οκτώ(28) βίδες DIN7380 (Μ6x20mm), ενώ μεταξύ του σκελετού και των μεταλλικών βεργών να 
τοποθετηθούν τέσσερις (4) βίδες DIN 7380(M6x70mm) όπως και τριάντα δύο (32) ροδέλες DIN 9021 
(M6), δεν θα χρησιμοποιηθούν παξιμάδια, αλλά οι βίδες δεν θα εξέχουν και να καταλήγουν στο 
εσωτερικό των πλαστικών στοιχείων όπως και των μεταλλικών βεργών. Το πλαστικό παγκάκι να έχει 
μέγιστο μήκος 1700mm, πλάτος 690mm και ύψος 882mm.  
Πλαστικά στοιχεία  

Για την κατασκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ύψιστης ποιότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), 
ειδικό για την μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η πλάτη όπως και η έδρα του καθίσματος 
να είναι κατασκευασμένο από διάτρητο πλαστικό πάχους 350mm με διάτρηση 40x40mm. Το 
πλαστικό στοιχείο της πλάτης να είναι διατομής 52x350mm, ενώ της έδρας να είναι διατομής 
72x350mm. Όλα τα πλαστικά στοιχεία (δηλαδή τα δύο πλαϊνά μέρη, η έδρα και η πλάτη) θα πρέπει να 
είναι ειδικά επεξεργασμένα έτσι ώστε να παρέχουν μακροχρόνια προστασία από τις υπεριώδεις 
ακτίνες  (UV) του ήλιου. Δεν θα χρειάζονται συντήρηση και να είναι anti-graffiti, δηλαδή δεν θα 
πρέπει να καταστρέφονται από τυχόν βανδαλισμούς. 
Μεταλλικοί σωλήνες 

Οι μεταλλικοί σωλήνες τετραγωνικής διατομής 20x40mm, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την στήριξη της βάσης του καθίσματος να προσφέρουν την καλύτερη  αντοχή στο παγκάκι. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι βίδες και οι ροδέλες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι όλες από ανοξείδωτο ατσάλι 
ώστε να μην σκουριάζουν, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. Οι βίδες που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση της πλάτης και της έδρας πάνω στον σκελετό του καθίσματος 
να είναι τύπου DIN 7380 (Μ6x20mm) και στο σύνολο είκοσι οκτώ (28). Οι βίδες που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των μεταλλικών βεργών στον σκελετό του καθίσματος να είναι 
τύπου DIN 7380 (M6x70mm) και στο σύνολο τέσσερις (4). Οι ροδέλες που θα πρέπει να 
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χρησιμοποιηθούν σε όλες τις προϋπάρχουσες βίδες να  είναι τύπου DIN 9021 (M6x32mm) και στο 
σύνολο τριάντα δύο (32). Τέλος οι βίδες για την σταθεροποίηση του καθίσματος στο δάπεδο να  είναι 
τύπου DIN 571 (M10x110mm) και στο σύνολο τέσσερις (4). 

 

Άρθρο 2.12 :  Ξύλινη πέργολα 
Η πέργκολα θα πρέπει σαν επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς να εναρμονίζεται με τα 

πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ 1176- 1 έως 8). Η αυστηρή τήρηση των κανονισμών αυτών είναι 
επιβαλλόμενη και προσβλέπει στην ασφαλή χρήση της παιδικής χαράς από παιδιά κάθε ηλικίας. 

Για την κατασκευή της πέργκολας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξυλεία εμποτισμένου πεύκου 
πράσινου χρώματος - διατομή 7x12cm για τα κάθετα στοιχεία και διατομή 5x15cm για τα οριζόντια 
στοιχεία - με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή και η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί να είναι με 
tenalith. Το ξύλο θα πρέπει να είναι επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά μη τοξικά υλικά 
για την αντοχή του στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που θα χρησιμοποιηθεί να έχει 
λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα με ΕΝ 
1176 – 1 § 4.2.5. Την κατασκευή θα πρέπει να συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια 
ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε 
να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα 
με τους κανονισμούς των DIN. Η πέργκολα θα πρέπει να έχει μέγιστες διαστάσεις μήκος:3,00m, 
πλάτος:4,00m και ύψος:2,50m. 
Προδιαγραφές υλικών 
Ξυλεία στηριγμάτων 

Για την κατασκευή του εξοπλισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξυλεία Πεύκης Αρκτικού 
κύκλου, ειδικά επεξεργασμένη με την τεχνική εμποτισμού υπό πίεση, για την μακροχρόνια χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους. Η ξυλεία που θα επιλεχθεί πρέπει να έχει ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, θα 
πρέπει να είναι επεξεργασμένη και βαμμένη µε υδατοδιαλυτά µη τοξικά χρώματα για την αντοχή της 
στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε τεμάχιο που θα χρησιμοποιηθεί να έχει λειανθεί και 
κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 
§4.2.5. 
Βαφή σε ξύλινες εφαρμογές 

Στην κατασκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υδατοδιαλυτά χρώματα με προσθήκη κεριού τα 
οποία θα διακοσμούν και θα προστατεύουν το ξύλο από υπεριώδη ακτινοβολία, μύκητες και τις 
καιρικές συνθήκες. Η προσθήκη κεριού στα υδατοδιαλυτά προϊόντα θα πρέπει να δημιουργεί 
περεταίρω αδιαβροχοποίηση του ξύλου με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια στον χρόνο συντήρησης 
του ξύλου. Στην βαφή δεν θα πρέπει να περιέχονται τοξικές και βλαβερές ουσίες για παιδιά και 
πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 71-3 που αφορά την χρήση ξύλινων 
αντικειμένων από παιδιά. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Λαμαρίνα (Δοκοθήκη) 

Η δοκοθήκη θα πρέπει να κατασκευαστεί από γαλβανισμένη λαμαρίνα 2mm με δυνατότητα 
ηλεκτροστατικής βαφής με οποιοδήποτε χρωματισμό ή συνδυασμό χρωμάτων. 

 

Άρθρο 2.13 : Ξύλινη περίφραξη 
Ο φράχτης σαν αυτόνομο εξάρτημα ή σαν επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα πρέπει να 

εναρμονίζεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ 1176- 1 έως 8). Η αυστηρή τήρηση των 
κανονισμών αυτών είναι επιβαλλόμενη και προσβλέπει στην ασφαλή χρήση της παιδικής χαράς από 
παιδιά κάθε ηλικίας. 
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Για την κατασκευή του φράχτη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξυλεία εμποτισμένου πεύκου 
πράσινου χρώματος, με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή και η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί να 
είναι με tenalith. Το ξύλο θα πρέπει να είναι επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά μη τοξικά 
υλικά για την αντοχή του στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που θα χρησιμοποιηθεί να 
έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα με 
ΕΝ 1176 – 1 § 4.2.5. Την κατασκευή θα πρέπει να συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια 
ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV ενάντια στις υπεριώδεις 
ακτίνες του ήλιου. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. 

Ο φράχτης θα πρέπει να κατασκευαστεί σε κομμάτια με μέγιστες διαστάσεις 1800x1000mm 
συνήθως, αλλά να μπορεί να κατασκευαστεί και ανάλογα με το μήκος που θα πρέπει να καλυφθεί. Ο 
φράχτης να αποτελείται από δεκατρείς (13) ξύλινες σανίδες όρθιες με διατομή 15x85mm, ύψους 
1000mm, με καμπύλη στο πάνω μέρος τους και θα πρέπει να τοποθετούνται με μεταξύ τους κενό 
περίπου 55mm. Ενώ οι οριζόντιες ξύλινες σανίδες να είναι στο σύνολο δύο (2) και να έχουν διατομή 
20x65mm, μήκους 1800mm, θα πρέπει να είναι τοποθετημένες με απόσταση μεταξύ τους εσωτερικά 
560mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Ξυλεία στηριγμάτων 

Για την κατασκευή του εξοπλισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξυλεία Πεύκης, ειδικά 
επεξεργασμένη με την τεχνική εμποτισμού υπό πίεση, για την μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους. Η ξυλεία που θα πρέπει να επιλέγει να έχει ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, θα πρέπει να 
είναι επεξεργασμένη και βαμμένη µε υδατοδιαλυτά µη τοξικά χρώματα για την αντοχή της στον 
χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε τεμάχιο που θα χρησιμοποιηθεί να έχει λειανθεί και 
κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 
§4.2.5. 
Βαφή σε ξύλινες εφαρμογές 

Στην κατασκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υδατοδιαλυτά χρώματα με προσθήκη κεριού τα 
οποία θα διακοσμούν και θα προστατεύουν το ξύλο από υπεριώδη ακτινοβολία, μύκητες και τις 
καιρικές συνθήκες. Η προσθήκη κεριού στα υδατοδιαλυτά προϊόντα θα πρέπει να δημιουργεί 
περεταίρω αδιαβροχοποίηση του ξύλου με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια στον χρόνο συντήρησης 
του ξύλου. Στην βαφή δεν θα πρέπει να περιέχονται τοξικές και βλαβερές ουσίες για παιδιά και να  
πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 71-3 που αφορά την χρήση ξύλινων 
αντικειμένων από παιδιά. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Λαμαρίνα (Δοκοθήκη) 

Η δοκοθήκη θα πρέπει να κατασκευαστεί από γαλβανισμένη λαμαρίνα 2mm με δυνατότητα 
ηλεκτροστατικής βαφής με οποιοδήποτε χρωματισμό ή συνδυασμό χρωμάτων. 

 

Άρθρο 2.14 : Μεταφορά εισόδου 
Η μετακίνηση εισόδου παιδικής χαράς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από σύμφωνα με την 

παρακάτω διαδικασία: 

 Καθαίρεση πέτρινων κολώνων και παλαιάς εισόδου και κατασκευή νέου πέτρινου τοίχου στο ίδιο 
ύψος με τον υφιστάμενο τοίχο της παιδικής χαράς. 

 Άνοιγμα / Ελεγχόμενη κατεδάφιση μέρους του πέτρινου τοίχου της παιδικής χαράς, επαρκής για 
δημιουργία εισόδου, άνοιγμα πόρτας τουλάχιστον 1,20m. 



48 

 

 Τοποθέτηση νέας ξύλινης εισόδου πλάτους τουλάχιστον 1,20m και ύψους ίδιου με του υπάρχοντος 
τοίχου. 

 

Άρθρο 2.15 : Αποξήλωση κολώνας φωτισμού 
Η αποξήλωση των κολώνων φωτισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο 

συνεργείο σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

 Ξεμοντάρισμα της υπάρχουσας κολώνας φωτισμού. 

 Σπάσιμο της υπάρχουσας βάσης στήριξης / θεμελίων σκυροδέματος της κολώνας. 

 Κάλυψη / Συμπλήρωση του κενού χώρου από τα θεμέλια με χώμα για αποφυγή ατυχημάτων. 
 

Άρθρο 2.16 : Χυτό δάπεδο ασφαλείας σε χρώμα κεραμιδί, πάχους 4cm, για κρίσιμο 
ύψος πτώσης έως 1,29m. 

Ελαστικός τάπητας με ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων χωρίς αιχμηρά άκρα ή επικίνδυνες 
προεξοχές, με κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιδότοπους. 
Yπόβαση:  

Ο ελαστικός τάπητας θα διαστρωθεί σε βάση σκυροδέματος (C16/20), πάχους τουλάχιστον 
10cm με μονό πλέγμα Τ131, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή 
των ομβρίων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα 
επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν. 
 Ελαστικός τάπητας:   

Η διάστρωση γίνεται αφού προετοιμαστεί η επιφάνεια της υπόβασης, ώστε να απομακρυνθούν 
οι ακαθαρσίες και η σκόνη. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί με τον συνθετικό τάπητα θα είναι 
απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους, που εμποδίζουν την  πρόσφυση του συνθετικού υλικού.  

Αρχικά, η επιφάνεια της υπόβασης (σκυρόδεμα) ψεκάζεται με πολυουρεθανικό primer ώστε να 
επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα. 

Η κατασκευή του συνθετικού τάπητα γίνεται σε δύο στρώσεις: 

 Η πρώτη στρώση πάχους 30 χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ)  
κοκκομετρικής διαβάθμισης 7–12χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα 
πολυουρεθάνης. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του έργου με χρήση 
οδηγών (ράγες).  

 Πάνω στην  πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη στρώση 
πάχους 10 χιλ. Η στρώση αυτή αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM (καουτσούκ) 
οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1 – 3,5 χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους 
με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.   

 Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο συγκεκριμένος τάπητας είναι 
υδατοπερατός.  

 Η μίξη των υλικών γίνεται με ειδικό μαλακτήρα. 

 Η τελική επιφάνεια διαστρώνεται με θερμοκύλινδρο. 
Το προϊόν οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις προδιαγραφές και να φέρει 

πιστοποιητικό βάσει των προδιαγραφών των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου και η διάστρωση των παραπάνω 

υλικών, σε πάσης φύσεως μεταφορές καθώς και η προμήθεια και η κατασκευή κατάλληλης 
υπόβασης, εφόσον χρειάζεται, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελαφρά οπλισμένου με πλέγμα 
Τ131. Στην τιμή περιλαμβάνεται ακόμα και κάθε είδους εκσκαφή ή εξομάλυνση του υφιστάμενου 
δαπέδου. 
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Άρθρο 2.17 : Χυτό δάπεδο ασφαλείας σε χρώμα κεραμιδί, πάχους 5cm, για κρίσιμο 
ύψος πτώσης 1,50m. 

Ελαστικός τάπητας με ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων χωρίς αιχμηρά άκρα ή επικίνδυνες 
προεξοχές, με κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιδότοπους. 
Yπόβαση:  

Ο ελαστικός τάπητας θα διαστρωθεί σε βάση σκυροδέματος (C16/20), πάχους τουλάχιστον 
10cm με μονό πλέγμα Τ131, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή 
των ομβρίων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα 
επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν. 
 Ελαστικός τάπητας:   

Η διάστρωση γίνεται αφού προετοιμαστεί η επιφάνεια της υπόβασης, ώστε να απομακρυνθούν 
οι ακαθαρσίες και η σκόνη. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί με τον συνθετικό τάπητα θα  είναι 
απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους, που εμποδίζουν την  πρόσφυση του συνθετικού υλικού.  

Αρχικά, η επιφάνεια της υπόβασης (σκυρόδεμα) ψεκάζεται με πολυουρεθανικό primer ώστε να 
επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα. 

Η κατασκευή του συνθετικού τάπητα γίνεται σε δύο στρώσεις: 

 Η πρώτη στρώση πάχους 40 χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ)  
κοκκομετρικής διαβάθμισης 7–12χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα 
πολυουρεθάνης. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του έργου με χρήση 
οδηγών (ράγες).  

 Πάνω στην  πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη στρώση 
πάχους 10 χιλ. Η στρώση αυτή αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM (καουτσούκ) 
οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1 – 3,5 χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους 
με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.  

 Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο συγκεκριμένος τάπητας είναι 
υδατοπερατός.  

 Η μίξη των υλικών γίνεται με ειδικό μαλακτήρα. 

 Η τελική επιφάνεια διαστρώνεται με θερμοκύλινδρο. 
Το προϊόν οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις προδιαγραφές και να φέρει 

πιστοποιητικό βάσει των προδιαγραφών των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου και η διάστρωση των παραπάνω 

υλικών, σε πάσης φύσεως μεταφορές καθώς και η προμήθεια και η κατασκευή κατάλληλης 
υπόβασης, εφόσον χρειάζεται, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελαφρά οπλισμένου με πλέγμα 
Τ131. Στην τιμή περιλαμβάνεται ακόμα και κάθε είδους εκσκαφή ή εξομάλυνση του υφιστάμενου 
δαπέδου. 

 

Άρθρο 2.18 : Συνθετικός χλοοτάπητας πάχους 20mm 
Η σύνθεση του πέλους του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να αποτελείται από 100% 

πολυαιθυλένιο και να είναι μονόκλωνη. Το ύψος του πέλους θα πρέπει να είναι 20mm και το βάρος 
του 660gr/m²(+/-10%), ενώ το συνολικό ύψος του να είναι 22mm και το συνολικό βάρος του να είναι 
1470gr/m²(+/-10%). Επίσης θα πρέπει να διαθέτει 130 ράμματα ανά μέτρο και 13.650 ράμματα ανά 
τετραγωνικό μέτρο και η αντοχή του νήματος θα πρέπει να είναι 9.400 dtex και απόσταση ραφής του 
πέλους να είναι 3/8’. Στην βάση του θα πρέπει να υπάρχει διπλό ύφασμα όπου το υλικό να είναι από 
πολυπροπυλένιο με δίχτυ και το βάρος ανά τετραγωνικό να ανέρχεται στα 810kg/m². Για τον 
σχεδιασμό του τεχνητού/συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να έχουν συνδυαστεί δύο αποχρώσεις 
του πράσινου, με αποτέλεσμα μια αισθητική πλευρά συγκρίσιμη με την όψη πραγματικού δαπέδου 
από φυσικό γρασίδι. 

Επιπλέον, ο χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι υδατοπερατός (60lt/m²) και τα υλικά από τα οποία 
θα αποτελείται να διαθέτουν προστασία UV. Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει ελεγχθεί σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 14836 για υποβάθμιση ποιότητας και χρώματος από τις ακτίνες UV και να έχει 
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τουλάχιστον 8 χρόνια ζωής. Με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίζει την μακροχρόνια διάρκεια ζωής του. 
Τέλος ο συνθετικός χλοοτάπηταςθα πρέπει να τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας REACH. 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να διατίθεται σε ρολά με πλάτος 2m ή 4m και μήκος 
περίπου μέχρι 40m. 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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3. Παιδική χαρά οικισμού Σκάλας  

Η παιδική χαρά του οικισμού Σκάλας βρίσκεται στην περιοχή Χοχλακάς και έχει έκταση 

1.857,00m2. Ο χώρος διαθέτει σημαντική βλάστηση που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προσφέρει 

επαρκή σκίαση. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς παρουσιάζει σημαντικές φθορές, δεν 

πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και δεν διαθέτει τις κατάλληλες επιφάνειες πτώσεις. 

Τα απαιτούμενα προς προμήθεια υλικά και οι εξοπλισμοί για την αναβάθμιση της παιδικής 

χαράς φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

Παιδική χαρά οικισμού Σκάλας 

Α/Α Περιγραφή είδους  Μονάδα μέτρησης  Ποσότητα  

3.1 Μεταλλική διθέσια κούνια νηπίων με σχέδιο 

«φαντασματάκι» 

Τεμ. 1 

3.2 Μεταλλική διθέσια κούνια παίδων με σχέδιο 

«φαντασματάκι» 

Τεμ.  1 

3.3 Σετ εξοπλισμού οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής 

εφήβων 

Τεμ. 1 

3.4 Κούνια φωλιά για ΑΜΕΑ με σχέδιο «φαντασματάκι» Τεμ. 1 

3.5 Ξύλινη διθέσια κούνια νηπίων  Τεμ. 1 

3.6 Ξύλινη διθέσια κούνια παίδων  Τεμ.  1 

3.7 Σύνθετο συγκρότημα καράβι πειρατικό για ΑΜΕΑ Τεμ. 1 

3.8 Διθέσια τραμπάλα ελατηρίου τύπου 2 Τεμ.  1 

3.9 Τριθέσια τραμπάλα ελατηρίου με σχέδιο ζωάκι Τεμ. 1 

3.10 Παιχνίδι ελατηρίου για ΑΜΕΑ με σχέδιο 

«φαντασματάκι» 

Τεμ. 1 

3.11 Τσουλήθρα μεταλλική  Τεμ.  1 

3.12 Μύλος για ΑΜΕΑ Τεμ. 1 

3.13 Σπίτι δραστηριοτήτων  Τεμ. 1 

3.14 Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «ψαράκι ριγέ»  Τεμ.  1 

3.15 Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «ψαράκι σολομός» Τεμ.  1 

3.16 Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «κουτσό - δύτης» Τεμ.  1 

3.17 Τραπεζόπαγκος  Τεμ. 2 

3.18 Κάδος πλαστικός Τεμ.  4 

3.19 Πίνακας πληροφοριών  Τεμ. 1 

3.20 Συντήρηση και επισκευή παγκακιών  Τεμ. 15 

3.21 Χυτό δάπεδο ασφαλείας πάχους 4cm m2 120,00 

3.22 Χυτό δάπεδο ασφαλείας πάχους 5cm m2 280,00 

3.23 Συνθετικός χλοοτάπητας πάχους 20mm m2 1.455,00 
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Άρθρο 3.1 : Μεταλλική διθέσια κούνια νηπίων σχέδιο «φαντασματάκι» 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία κούνια. Το όργανο να απευθύνεται σε νήπια 

1-3 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να  προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 

καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 20,50m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου θα πρέπει να υιοθετεί και να  καλύπτει πλήρως τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176-1 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το όργανο της παιδικής χαράς θα πρέπει να αποτελείται από μία οριζόντια δοκό τετραγωνικής 
διατομής με δύο πλάγιες επιφάνειες στα πλαϊνά που να στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων (4) 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων με τις αλυσίδες στήριξης τους. Η ένωση της 
δοκού με τα μεταλλικά υποστυλώματα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την βοήθεια πλαστικών 
επιφανειών από HDPE, οι οποίες να έχουν την μορφή spooky τεράτων. Η επιφάνεια από HDPE θα 
πρέπει να εκτείνεται σε όλο το μήκος  των κάθετων δοκών της κούνιας για να δημιουργούν 
διακοσμητικά σχέδια. Τα διακοσμητικά σχέδια να έχουν την μορφή spooky τεράτων και να 
δημιουργούν στον χρήστη την αίσθηση ότι θα παίζουν μαζί με το τερατάκι στις κούνιες. Το όργανο 
αυτό θα προσφέρει στον χρήστη και την επιλογή του παιχνιδιού ρόλων, λόγω των διακοσμητικών του 
στοιχείων, που να προάγει τις συνεργατικές, επικοινωνιακές και δημιουργικές δεξιότητες του χρήστη. 
Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: Μήκος 3470mm, Πλάτος 1790mm και Ύψος 2440mm. Το 
ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 1300mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Υποστυλώματα, ένωση πλαϊνών υποστυλωμάτων 

Οι επιφάνειες που θα πρέπει να βοηθούν στην στήριξη και ένωση ανά δύο των πλαϊνών 
υποστυλωμάτων, θα πρέπει να κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και 
να αποτελούνται κατά 60% από ανακυκλωμένο πλαστικό, πάχους 19mm. Οι επιφάνειες αυτές θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες με την τεχνική sandwich. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, 
οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά 
και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές 
συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Σκελετός, υποστυλώματα και οριζόντια δοκός 

Ο σκελετός θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα υπό γωνία, που ανά δύο 
να σχηματίζουν μία βάση στήριξης στην κάθε πλευρά αντίστοιχα και να ενώνονται μεταξύ τους με μία 
οριζόντια δοκό τετραγωνικής διατομής με τριγωνικές επιφάνειες υπό γωνία στις άκρες της. Η δομή 
του κάθε υποστυλώματος θα αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα και λάμα (διαστάσεων 50x5mm), 
που θα είναι συγκολλημένη πάνω στον σωλήνα και θα στηρίζονται οι διακοσμητικές και 
προστατευτικές επιφάνειες από HDPE, που θα έχουν μορφή “Spooky” τεράτων. Τα τέσσερα (4) 
υποστυλώματα θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα θερμοστατικής, 
πολυεστερικής βαφής φούρνου και θα πρέπει να καλύπτονται από τάπες προστασίας από HDPE, ενώ 
η οριζόντια δοκός θα είναι θερμογαλβανισμένη με διαστάσεις 70x70x7mm. 
Καθίσματα και αλυσίδα στήριξης 

Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι ασφαλείας (σε σχήμα καλαθιού), κατασκευασμένα από 
χάλυβα έτσι ώστε λόγω βάρους να δημιουργείτε καλύτερη ταλάντωση της κούνιας αλλά και να μην 
επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, όπως ο αέρας, αλλά θα πρέπει να είναι και καλυμμένα με 
αντιολισθητικό καουτσούκ. Η αλυσίδα στήριξης του καθίσματος να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για 
την μεγαλύτερη αντοχή του βάρους. 
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Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο 
Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι 

ανακυκλώσιμοι και να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Τα μεταλλικά μέρη του οργάνου (υποστυλώματα και δοκός τετραγωνικής διατομής) θα πρέπει 
να είναι επικαλυμμένα με θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα. Οι βαφές που θα χρησιμοποιούνται για 
τα τμήματα της κατασκευής θα πρέπει να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το 
περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι 
ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Οι κοχλίες που θα χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις θα πρέπει να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους 
(ανάλογα με το έδαφος) που θα εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα 
με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm να καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο τέσσερα (4) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα τοποθετούνται ειδικά σχεδιασμένες σωληνωτές κατασκευές 
που θα πρέπει να ενώνονται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών και θα είναι τέσσερις (4) 
στο σύνολο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα 

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
γαλβανισμένοι κοχλίες Μ10 για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα 
δημιουργούν προεξοχές που θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 
4.2.5 και θα είναι στο σύνολο δεκαέξι (16), δηλαδή τέσσερις (4) για κάθε βάση ξεχωριστά. 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.2 :  Μεταλλική διθέσια κούνια παίδων σχέδιο «φαντασματάκι» 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία κούνια. Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 

3-14 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 

καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 20,50m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, να είναι 
κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο 
σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 
1176-1 να διασφαλίζει την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το όργανο της παιδικής χαράς θα πρέπει να αποτελείται από μία οριζόντια δοκό τετραγωνικής 
διατομής με δύο πλάγιες επιφάνειες στα πλαϊνά που θα πρέπει να στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
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(4) υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παίδων με τις αλυσίδες στήριξης τους. Η ένωση 
της δοκού με τα μεταλλικά υποστυλώματα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την βοήθεια πλαστικών 
επιφανειών από HDPE, οι οποίες να έχουν την μορφή spooky τεράτων. Η επιφάνεια από HDPE θα 
πρέπει να εκτείνεται σε όλο το μήκος  των κάθετων δοκών της κούνιας δημιουργώντας διακοσμητικά 
σχέδια. Τα διακοσμητικά σχέδια να έχουν την μορφή spooky τεράτων και να δημιουργούν στον 
χρήστη την αίσθηση ότι θα παίζουν μαζί με το τερατάκι στις κούνιες. Το όργανο αυτό θα προσφέρει 
στον χρήστη και την επιλογή του παιχνιδιού ρόλων, λόγω των διακοσμητικών του στοιχείων, που να 
προάγει τις συνεργατικές, επικοινωνιακές και δημιουργικές δεξιότητες του χρήστη. Οι γενικές 
διαστάσεις του οργάνου να είναι: Μήκος 3470mm, Πλάτος 1790mm, Ύψος 2440mm και μήκος 
ορθοστατών 2600mm. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 1300mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Υποστυλώματα, ένωση πλαϊνών υποστυλωμάτων 

Οι επιφάνειες που θα πρέπει να βοηθούν στην στήριξη και ένωση ανά δύο των πλαϊνών 
υποστυλωμάτων, θα πρέπει να κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και 
να αποτελούνται κατά 60% από ανακυκλωμένο πλαστικό, πάχους 19mm. Οι επιφάνειες αυτές θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες με την τεχνική sandwich. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, 
οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά 
και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές 
συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Σκελετός, υποστυλώματα και οριζόντια δοκός 

Ο σκελετός θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα υπό γωνία, που ανά δύο 
να σχηματίζουν μία βάση στήριξης στην κάθε πλευρά αντίστοιχα και να ενώνονται μεταξύ τους με μία 
οριζόντια δοκό τετραγωνικής διατομής με τριγωνικές επιφάνειες υπό γωνία στις άκρες της. Η δομή 
του κάθε υποστυλώματος θα αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα και λάμα (διαστάσεων 50x5mm), 
που θα είναι συγκολλημένη πάνω στον σωλήνα και θα στηρίζονται οι διακοσμητικές και 
προστατευτικές επιφάνειες από HDPE, που θα έχουν μορφή “Spooky” τεράτων. Τα τέσσερα (4) 
υποστυλώματα θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα θερμοστατικής, 
πολυεστερικής βαφής φούρνου και θα πρέπει να καλύπτονται από τάπες προστασίας από HDPE, ενώ 
η οριζόντια δοκός θα είναι θερμογαλβανισμένη με διαστάσεις 70x70x7mm. 
Καθίσματα και αλυσίδα στήριξης 

Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα έτσι ώστε λόγω βάρους να 
δημιουργείτε καλύτερη ταλάντωση της κούνιας αλλά και να μην επηρεάζεται από τις καιρικές 
συνθήκες, όπως ο αέρας, αλλά να είναι και καλυμμένα με αντιολισθητικό καουτσούκ. Τα καθίσματα 
θα πρέπει να είναι ορθογώνια παραλληλεπίπεδα με γενικές διαστάσεις: Μήκος 440mm, Πλάτος 
170mm και Ύψος 25mm. Η αλυσίδα στήριξης του καθίσματος θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα για την μεγαλύτερη αντοχή του βάρους. 
Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο 

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι 
ανακυκλώσιμοι και να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Τα μεταλλικά μέρη του οργάνου (υποστυλώματα και δοκός τετραγωνικής διατομής) θα πρέπει 
να είναι επικαλυμμένα με θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα. Οι βαφές που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για τα τμήματα της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές 
προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να 
είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι 
σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Οι κοχλίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1. 
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Πάκτωση οργάνου 
Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους 

(ανάλογα με το έδαφος) που θα εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα 
με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να  χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο τέσσερα (4) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα τοποθετούνται ειδικά σχεδιασμένες σωληνωτές κατασκευές 
που θα πρέπει να ενώνονται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών και θα είναι τέσσερις (4) 
στο σύνολο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα 

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
γαλβανισμένοι κοχλίες Μ10 για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα 
δημιουργούν προεξοχές που θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 
4.2.5 και θα είναι στο σύνολο δεκαέξι (16), δηλαδή τέσσερις (4) για κάθε βάση ξεχωριστά. 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.3 :  Σετ εξοπλισμού οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής  
Ο χώρος που θα πρέπει να διαμορφωθεί για τους εφήβους, θα πρέπει να είναι διαμορφωμένος 

με όργανα καλλισθενικής γυμναστικής. Τα όργανα που θα πρέπει να  επιλεχθούν θα είναι τα 
παρακάτω: R7436 & R7468. Ακόμα θα πρέπει να τοποθετείται ταμπέλα πληροφοριών η οποία να 
διαθέτει και QR κωδικό για επεξήγηση των οργάνων και των ασκήσεων. Ο χώρος θα πρέπει να 
απευθύνεται σε εφήβους άνω των 14 ετών. 

Η ασφαλής χρήση των οργάνων θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από τα όργανα 
καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 110,00m2 η οποία να περιγράφεται από 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-16630 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα χυτό δάπεδο ασφαλείας. 

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση των οργάνων από 
εφήβους, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός των οργάνων θα πρέπει να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 16630 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Χώρου 

Ο χώρος καλλισθενικής γυμναστικής εξωτερικού χώρου θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος 
για να χρησιμοποιείται από εφήβους. Όλα τα όργανα θα φέρουν ειδικά διαμορφωμένη πινακίδα από 
δίχρωμο HDPE επεξήγησης των ασκήσεων του κάθε οργάνου, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και 
πινακίδα (R7400) με πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι επισκέπτες του χώρου σύμφωνα με 
το πρότυπο EN 16630. Οι μέγιστες διαστάσεις του χώρου είναι Μήκος 10,00m και Πλάτος 7,65m. Τα 
όργανα καλλισθενικής γυμναστικής τα οποία να έχουν τοποθετηθεί στον χώρο να είναι τα παρακάτω: 

 R7436, δύο παράλληλοι ράβδοι με τέσσερις κάθετους σε αυτούς που ανά δύο θα πρέπει να 
τοποθετούνται σε διαφορετικό ύψος για διάφορες ασκήσεις street workout που θα αναπτύσσουν 
την αίσθηση της ισορροπίας και θα ενδυναμώνουν πολλαπλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα. Οι 
ασκήσεις που θα προβλέπονται για την θέση κρέμασης πρέπει να χρησιμοποιούνται με ακρίβεια 
σε αυτή τη θέση και όλες οι ασκήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται στο κέντρο του οργάνου. 
Το ύψος πτώσης του οργάνου είναι 1000mm και θα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από ένα (1) 
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άτομο. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 2210mm, πλάτος 440mm και ύψος 
1000mm και εμβαδόν χώρου ασφαλείας 15,55m2. 

 R7468, εξοπλισμός προπόνησης για την εκτέλεση πολλαπλών ασκήσεων και την ανάπτυξη 
διαφορετικών φυσικών ικανοτήτων όπως θα είναι η ευλυγισία, η μυϊκή αντοχή, η ισορροπία και η 
ενδυνάμωση του σώματος. Ο σωστός συντονισμός των ασκήσεων θα διαμορφώνεται από οχτώ (8) 
διαφορετικές θέσεις/post δραστηριοτήτων, έξι (6) μονόζυγα σε διαφορετικά ύψη, ένα (1) κάθετο 
πολύζυγο (swedish bar) και μία (1) κυματοειδής μπάρα (wave bar). Οι ασκήσεις να προβλέπονται 
για την θέση κρέμασης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ακρίβεια σε αυτή τη θέση και όλες οι 
ασκήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται στο κέντρο του οργάνου. Το ύψος πτώσης του οργάνου 
να είναι 1400mm και να μπορεί να χρησιμοποιείται από οχτώ (8) άτομα, αλλά ένα άτομο ανά 
δραστηριότητα. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 6780mm, πλάτος 3230mm και 
ύψος 2510mm και εμβαδόν χώρου ασφαλείας 41,65m2. 

Προδιαγραφές υλικών 
Μεταλλικές μπάρες άσκησης 

Οι μεταλλικές μπάρες άσκησης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα όργανα να είναι 
κατασκευασμένες από γαλβανισμένες χαλύβδινες ράβδους, ειδικά επεξεργασμένες στο φινίρισμα 
τους με πολυεστερική βαφή φούρνου. Το υλικό αυτό να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις 
καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Μεταλλικά στηρίγματα και μεταλλικοί ορθοστάτες 

Οι μεταλλικοί ορθοστάτες και οι μεταλλικές βάσεις που θα πρέπει να  χρησιμοποιηθούν σε όλα 
τα όργανα να είναι κατασκευασμένες από θερμογαλβανισμένες χαλύβδινες σωλήνες διαμέτρου 
τουλάχιστον Φ120mmκαι πάχους 3mm. Το υλικό αυτό να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές 
στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Πινακίδα πληροφοριών 

Η πινακίδα πληροφοριών του χώρου και η πινακίδα που θα πρέπει να φέρει το κάθε όργανο 
πάνω του με την επεξήγηση των ασκήσεων να είναι δίχρωμα πλαστικά εγχάρακτα πάνελ που θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), το οποίο να 
αποτελείται από 60% ανακυκλωμένο πλαστικό, πάχους 20mm. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα 
σύγχρονο, οικολογικό υλικό που θα προσφέρει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και την 
anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες 
και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του.  
Βραχίονες / Σφιγκτήρες 

Οι βραχίονες / σφιγκτήρες που θα πρέπει να τοποθετούνται στο πολυόργανο να είναι 
κατασκευασμένοι από ανθεκτικό, ενισχυμένο πολυμερές υλικό, με ειδικές νευρώσεις, όπως και 
ειδικές θέσεις/εσοχές για την στήριξη των μονόζυγων ή άλλων ασκήσεων και να το χαρακτηρίζει η 
μεγάλη διάρκεια ζωής του. Ακόμα το υλικό αυτό να προσφέρει σταθερότητα και αποφυγή ολίσθησης 
των σωλήνων από την θέση τους. Η τελική μορφή θα διαμορφώνεται από δύο μισοφέγγαρα που να 
ενώνονται με την χρήση κοχλιών. Τέλος να έχουν ειδικές εσοχές για την υποδοχή των κοχλιών 
σύσφιξης, έτσι ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων. 
Βαφές μεταλλικών μπαρών άσκησης 

Στις μεταλλικές μπάρες άσκησης των οργάνων θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί ειδική 
πολυεστερική βαφή φούρνου, πράσινου χρώματος, που να επιτυγχάνει την προστασία του υλικού 
από τις φθορές που θα προκαλούν οι συνθήκες περιβάλλοντος και θα προσφέρει καλύτερη αίσθηση 
στην αφή του χρήστη. Οι βαφές που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα μεταλλικά μέρη της 
κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να 
λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να 
καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και τα περικόχλια ασφαλείας (αντιβανδαλιστικά) και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
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σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με έναν από τους δύο 
παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το είδος του εδάφους που θα εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του 
οργάνου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα 
με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και θα πρέπει να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια 
ασφάλεια που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 400mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα πρέπει να 
καλύπτονται με χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ-16630. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα πρέπει να τοποθετείται ειδικά σχεδιασμένη σωληνωτή 
κατασκευή που να ενώνεται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα πρέπει να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ-16630. 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.4 :  Κούνια φωλιά για ΑΜΕΑ με σχέδιο «φαντασματάκι» 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία κούνια φωλιά. Το όργανο να απευθύνεται σε 

παιδιά 3-14 ετών και η χρήση του να προβλέπεται και για ΑΜΕΑ. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 

καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 20,20m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176-1 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το όργανο της παιδικής χαράς θα πρέπει να αποτελείται από μία οριζόντια δοκό τετραγωνικής 
διατομής με δύο πλάγιες επιφάνειες στα πλαϊνά που να στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων (4) 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και μία φωλιά-δίχτυ / κάθισμα-δίχτυ για ΑμεΑ με τις αλυσίδες στήριξης 
του. Το κάθισμα-δίχτυ θα πρέπει να δημιουργείται από ένα μεταλλικό στεφάνι που θα είναι 
καλυμμένο από σχοινί ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους και στο κενό που θα 
δημιουργείται στο στεφάνι να είναι τοποθετημένο δίχτυ ειδικά σχεδιασμένο για την αντοχή του στο 
βάρος και στις έντονες καιρικές συνθήκες. Η ένωση της δοκού με τα μεταλλικά υποστυλώματα θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται με την βοήθεια πλαστικών επιφανειών από HDPE, οι οποίες να έχουν την 
μορφή τεράτων. Η επιφάνεια από HDPE θα πρέπει να εκτείνεται σε όλο το μήκος  των κάθετων δοκών 
της κούνιας για να δημιουργεί διακοσμητικά σχέδια. Τα διακοσμητικά σχέδια να έχουν την μορφή  
τεράτων και να δημιουργούν στον χρήστη την αίσθηση ότι θα παίζουν μαζί με το τερατάκι στις 
κούνιες. Το όργανο αυτό θα προσφέρει στον χρήστη και την επιλογή του παιχνιδιού ρόλων, λόγω των 
διακοσμητικών του στοιχείων, που να προάγει τις συνεργατικές, επικοινωνιακές και δημιουργικές 
δεξιότητες του χρήστη. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: Μήκος 3290mm, Πλάτος 1790mm 
και Ύψος 2440mm. Θα πρέπει να είναι όργανο που η χρήση του να προβλέπεται και για ΑΜΕΑ. 
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Προδιαγραφές υλικών 
Υποστυλώματα, ένωση πλαϊνών υποστυλωμάτων 

Οι επιφάνειες που θα πρέπει να βοηθούν στην στήριξη και ένωση ανά δύο των πλαϊνών 
υποστυλωμάτων, θα πρέπει να κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και 
να αποτελούνται κατά 60% από ανακυκλωμένο πλαστικό, πάχους 19mm. Οι επιφάνειες αυτές θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες με την τεχνική sandwich. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, 
οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά 
και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές 
συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Σκελετός, υποστυλώματα και οριζόντια δοκός 

Ο σκελετός θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα υπό γωνία, που ανά δύο 
να σχηματίζουν μία βάση στήριξης στην κάθε πλευρά αντίστοιχα και να ενώνονται μεταξύ τους με μία 
οριζόντια δοκό τετραγωνικής διατομής με τριγωνικές επιφάνειες υπό γωνία στις άκρες της. Η δομή 
του κάθε υποστυλώματος θα πρέπει να αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα και λάμα (διαστάσεων 
50x5mm) που να είναι ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω στον σωλήνα για να στηριχτούν οι διακοσμητικές 
και προστατευτικές επιφάνειες από HDPE, που θα έχουν μορφή “Spooky” τεράτων. Τα τέσσερα (4) 
υποστυλώματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα 
θερμοστατικής, πολυεστερικής βαφής φούρνου και να καλύπτονται από τάπες προστασίας από HDPE, 
ενώ η οριζόντια δοκός να είναι θερμογαλβανισμένη με διαστάσεις 70x70x7mm. 
Κάθισμα – δίχτυ και αλυσίδα στήριξης 

Το κάθισμα-δίχτυ για ΑΜΕΑ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα 
έτσι ώστε λόγω βάρους να δημιουργείτε καλύτερη ταλάντωση της κούνιας αλλά και να μην 
επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, όπως ο αέρας, αλλά να είναι και καλυμμένο με 
αντιολισθητικό καουτσούκ. Η αλυσίδα στήριξης της φωλιάς θα είναι κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα για την μεγαλύτερη αντοχή του βάρους. 
Δίχτυ & Σχοινί  

Το σχοινί και το δίχτυ της κούνιας θα πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένα για να αντέχουν 
το βάρος και να χαρακτηρίζονται για την μεγάλη διάρκεια ζωής τους σε έντονες εξωτερικές συνθήκες 
περιβάλλοντος 
Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο 

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι 
ανακυκλώσιμοι και να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Τα μεταλλικά μέρη του οργάνου (υποστυλώματα και δοκός τετραγωνικής διατομής) θα πρέπει 
να είναι επικαλυμμένα με θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα. Οι βαφές που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τα τμήματα της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές 
προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να 
είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι 
σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Οι κοχλίες που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-14.2.5. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους 
(ανάλογα με το έδαφος) που θα εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου.  
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα 
με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια 
που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 
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Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο τέσσερα (4) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα πρέπει να τοποθετούνται ειδικά σχεδιασμένες σωληνωτές 
κατασκευές που να ενώνονται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών.    
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα 

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες να δημιουργούν 
προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να είναι στο 
σύνολο δεκαέξι (16), δηλαδή τέσσερις (4) για κάθε βάση ξεχωριστά. 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.5 : Ξύλινη διθέσια κούνια νηπίων    
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία κούνια. Το όργανο θα απευθύνεται σε νήπια 

1-3 ετών.  
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο καθώς και 

περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 20,55μ2 η οποία θα περιγράφεται από  τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, να είναι 
κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο 
σχεδιασμός του οργάνου θα υιοθετεί και θα καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 
1176-1 και θα πρέπει να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το όργανο της παιδικής χαράς θα αποτελείται από μία οριζόντια δοκό τετραγωνικής διατομής με 
δύο πλάγιες επιφάνειες στα πλαϊνά που να στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων (4) υποστυλωμάτων υπό 
γωνία και δύο καθίσματα νηπίων με τις αλυσίδες στήριξης τους. Η ένωση της δοκού με τα ξύλινα 
υποστυλώματα θα επιτυγχάνεται με την βοήθεια πλαστικών επιφανειών. Οι γενικές διαστάσεις του 
οργάνου θα πρέπει να είναι: Μήκος 3370mm, Πλάτος 1620mm και Ύψος 2220mm. Το ύψος πτώσης του 
οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 1200mm. 

Προδιαγραφές υλικών 
Υποστυλώματα 

Ο σκελετός θα αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα υπό γωνία, που ανά δύο να 
σχηματίζουν μία βάση στήριξης στην κάθε πλευρά αντίστοιχα. Για την κατασκευή αυτών των 
υποστυλωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξυλεία Πεύκης Αρκτικού κύκλου με ανοιχτούς πόρους, το 
οποίο να είναι αδιάβροχο, μυκητοκτόνο και να παρέχει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), 
ειδικά επεξεργασμένη στο φινίρισμα της με βαφή φούρνου, για την μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους. Κάθε τεμάχιο που θα χρησιμοποιείται θα πρέπει να έχει λειανθεί και να κατεργαστεί κατάλληλα 
ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 §4.2.5. 

Ένωση πλαϊνών υποστυλωμάτων 
Οι επιφάνειες που θα βοηθούν στην στήριξη και ένωση ανά δύο των πλαϊνών μερών των 

υποστυλωμάτων, θα κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), 60% 
ανακυκλωμένο, πάχους 19mm. Για την κατασκευή αυτών των επιφανειών να χρησιμοποιείται η τεχνική 
sandwich. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που θα προσφέρει την υψηλή 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να 
παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η 
μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
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Οριζόντια δοκός 
Η οριζόντια μεταλλική δοκός που θα ενώνει τα υποστυλώματα να είναι τετραγωνικής διατομής 

70x70x7mm με τριγωνικές επιφάνειες υπό γωνία στις άκρες τις και να είναι θερμογαλβανισμένη. 
Καθίσματα και αλυσίδα στήριξης 

Τα καθίσματα νηπίων θα είναι ασφαλείας (σε σχήμα καλαθιού), κατασκευασμένα από χάλυβα έτσι 
ώστε λόγω βάρους να δημιουργείτε καλύτερη ταλάντωση της κούνιας αλλά και να μην επηρεάζεται από τις 
καιρικές συνθήκες, όπως ο αέρας, αλλά θα πρέπει να είναι και καλυμμένα με αντιολισθητικό καουτσούκ. Η 
αλυσίδα στήριξης του καθίσματος να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για την μεγαλύτερη αντοχή του βάρους. 

Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο  
Οι σύνδεσμοι αυτοί να κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι ανακυκλώσιμοι και 

να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Οι βαφές που θα χρησιμοποιούνται για τα μεταλλικά μέρη του οργάνου (δοκός τετραγωνικής 
διατομής) να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να 
λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις 
φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Μεταλλικοί σύνδεσμοι 
Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 

σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Οι κοχλίες που θα χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις θα δημιουργούν προεξοχές 
που θα καλύπτονται πλήρως όπως θα ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1. 

Πάκτωση οργάνου 
Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που θα 

εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου.  
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα με το ΕΝ 
1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια που θα 
απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση θα είναι σκυρόδεμα και θα καλύπτει τα 
300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με χώμα όπως θα ορίζει 
το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο τέσσερα (4) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα τοποθετούνται ειδικά σχεδιασμένα μεταλλικές κυματοειδούς 
μορφής δοκοθήκες/υποστυλώματα και να είναι τέσσερις (4) στο σύνολο. 

Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα 
Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 

γαλβανισμένους κοχλίες Μ10 για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα 
δημιουργούν προεξοχές που θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όπως θα ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 
4.2.5 και να είναι στο σύνολο δεκαέξι (16), δηλαδή τέσσερις (4) για κάθε βάση ξεχωριστά. 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.6 : Ξύλινη διθέσια κούνια παίδων    
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία κούνια. Το όργανο θα απευθύνεται σε παιδιά 3-

14 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο καθώς και 

περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 20,55μ2 η οποία θα περιγράφεται από  τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό απορρόφησης 
κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, 
να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο 
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σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176-
1 και θα διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 

Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 
Το όργανο της παιδικής χαράς θα πρέπει να αποτελείται από μία οριζόντια δοκό τετραγωνικής 

διατομής με δύο πλάγιες επιφάνειες στα πλαϊνά που να στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων (4) 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παίδων με τις αλυσίδες στήριξης τους. Η ένωση της δοκού 
με τα ξύλινα υποστυλώματα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την βοήθεια πλαστικών επιφανειών. Οι γενικές 
διαστάσεις του οργάνου θα είναι: Μήκος 3370mm, Πλάτος 1620mm και Ύψος 2220mm. Το ύψος πτώσης 
του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 1200mm. 

Προδιαγραφές υλικών 
Υποστυλώματα 

Ο σκελετός θα αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα υπό γωνία, που ανά δύο θα πρέπει να 
σχηματίζουν μία βάση στήριξης στην κάθε πλευρά αντίστοιχα. Για την κατασκευή αυτών των 
υποστυλωμάτων να χρησιμοποιείται ξυλεία Πεύκης Αρκτικού κύκλου με ανοιχτούς πόρους, το οποίο θα 
είναι αδιάβροχο, μυκητοκτόνο και θα παρέχει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), ειδικά 
επεξεργασμένη στο φινίρισμα της με βαφή φούρνου, για την μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 
Κάθε τεμάχιο που θα  χρησιμοποιείται θα πρέπει να έχει λειανθεί και να έχει κατεργαστεί κατάλληλα ώστε 
να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 §4.2.5. 

Ένωση πλαϊνών υποστυλωμάτων 
Οι επιφάνειες που θα βοηθούν στην στήριξη και ένωση ανά δύο των πλαϊνών μερών των 

υποστυλωμάτων, να κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), 60% 
ανακυκλωμένο, πάχους 19mm. Για την κατασκευή αυτών των επιφανειών θα πρέπει να χρησιμοποιείται η 
τεχνική sandwich. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που να προσφέρει την 
υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να 
παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η 
μεγάλη διάρκεια ζωής του. 

Οριζόντια δοκός 
Η οριζόντια μεταλλική δοκός που θα ενώνει τα υποστυλώματα θα πρέπει να είναι τετραγωνικής 

διατομής 70x70x7mm με τριγωνικές επιφάνειες υπό γωνία στις άκρες τις και να είναι θερμογαλβανισμένη. 
Καθίσματα και αλυσίδα στήριξης 

Τα καθίσματα παίδων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα έτσι ώστε λόγω βάρους να 
δημιουργείτε καλύτερη ταλάντωση της κούνιας αλλά και να μην επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, 
όπως ο αέρας, αλλά θα είναι και καλυμμένα με αντιολισθητικό καουτσούκ. Το κάθισμα παίδων θα είναι 
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με γενικές διαστάσεις: Μήκος 440mm, Πλάτος 170mm και Ύψος 25mm. Η 
αλυσίδα στήριξης των καθισμάτων να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για την μεγαλύτερη αντοχή του 
βάρους. 

Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο  
Οι σύνδεσμοι αυτοί θα κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο (HDPE), να είναι ανακυκλώσιμοι και 

να διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Οι βαφές που θα χρησιμοποιούνται για τα μεταλλικά μέρη του οργάνου (δοκός τετραγωνικής 
διατομής) να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα θα 
λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις 
φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Μεταλλικοί σύνδεσμοι 
Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν 

ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των 
DIN. Οι κοχλίες που θα χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις θα δημιουργούν προεξοχές που θα πρέπει να 
καλύπτονται πλήρως όπως θα ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1. 
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Πάκτωση οργάνου 
Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που θα 

εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου.  
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα με 
το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια που θα 
απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και θα πρέπει να καλύπτει 
τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με χώμα όπως θα 
ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο τέσσερα (4) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα τοποθετούνται ειδικά σχεδιασμένα μεταλλικές κυματοειδούς 
μορφής δοκοθήκες/υποστυλώματα και θα είναι τέσσερις (4) στο σύνολο. 

Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα 
Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα γαλβανισμένους 

κοχλίες Μ10 για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα δημιουργούν 
προεξοχές που θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όπως θα ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και θα είναι 
στο σύνολο δεκαέξι (16), δηλαδή τέσσερις (4) για κάθε βάση ξεχωριστά. 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.7 : Σύνθετο Συγκρότημα Καράβι Πειρατικό για ΑΜΕΑ 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι ένα σύνθετο θεματικό συγκρότημα σε μορφή 

πλοίου το οποίο να έχει σε διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια. Η 
πρόσβαση στο εσωτερικό του πλοίου στο επίπεδο του εδάφους θα πρέπει να πραγματοποιείται από 
την ειδικά διαμορφωμένη είσοδο, από άνοιγμα/είσοδο διάτρητο πάνελ και από κρεμαστή γέφυρα 
μικρού ύψους. Η πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την κάθετη 
σκάλα ανάβασης, τον πλάγιο τοίχο αναρρίχησης, τον κάθετο τοίχο αναρρίχησης και το δίχτυ 
αναρρίχησης, ενώ η κάθοδος με την τσουλήθρα από πολυαιθυλένιο. Το όργανο να απευθύνεται σε 
παιδιά 3-14 ετών και η χρήση του να προβλέπεται για ΑΜΕΑ. 

Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 
καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 67,60m2 η οποία να περιγράφεται από τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου θα πρέπει να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ασφαλείας EN 1176 1-7 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το σύνθετο όργανο θα πρέπει να έχει την μορφή ενός πειρατικού πλοίου, το οποίο να διαθέτει 
δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια σε διαφορετικά επίπεδα και θα πρέπει να υπάρχει 
πρόσβαση σε αυτές και σε χρήστες αμαξιδίων. Το πρώτο επίπεδο να είναι στο επίπεδο του εδάφους, 
έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση άτομα με αμαξίδια και με προβλήματα όρασης, ενώ το 
δεύτερο και υψηλότερο επίπεδο να βρίσκεται σε ύψος 1480mm. Με αυτόν τον τρόπο κάτω από την 
πλατφόρμα θα πρέπει να δημιουργείται ένας χώρος ξεκούρασης ή παιχνιδιού “κρυφτό”. 

Το πρώτο επίπεδο θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω διαδραστικά παιχνίδια μάθησης και 
δραστηριότητες: 

 Πάνελ από HDPE με την αλφάβητο στη νοηματική γλώσσα, εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας και 
κοινωνικοποίηση του χρήστη λόγω του ομαδικού παιχνιδιού. 
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 Ρολόι με γραφή Braille με περιστρεφόμενους δείκτες και ατσάλινη επιφάνεια, να προάγει τις 
ψυχοκινητικές δεξιότητες των χεριών και των δακτύλων, την εξοικείωση του χρήστη με τα 
Μαθηματικά και την αίσθηση του χρόνου, εκμάθηση της ώρας και της γραφής Braille (γραφή για 
άτομα με προβλήματα όρασης). 

 Κρυπτόλεξο με λέξεις φρούτων στα αγγλικά, θα προάγει την κοινωνικοποίηση των χρηστών λόγω 
του ομαδικού παιχνιδιού και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. 

 Κουίζ Μαθηματικών, την εξοικείωση του χρήστη με τα Μαθηματικά. 

 Περιστρεφόμενο Πηδάλιο από HDPE, θα προάγει τις ψυχοκινητικές δεξιότητες των χεριών και των 
δακτύλων και την φαντασία, λόγω του παιχνιδιού ρόλων και την κοινωνικοποίηση του λόγω του 
ομαδικού παιχνιδιού. 

 Διακοσμητικά σχέδια με θέμα την θάλασσα και τους πειρατές, έξαψη της φαντασίας του χρήστη. 

 Παγκάκια, χώρους ξεκούρασης-συνάντησης που θα προάγει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των 
χρηστών. 

 Το υψηλότερο επίπεδο θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω διαδραστικά παιχνίδια και 
δραστηριότητες: 

 Τσουλήθρα κατάβασης από πολυαιθυλένιο, 

 Διακοσμητικό πλαστικό πάνελ από HDPE σε μορφή πειρατή με τρύπα στο κεφάλι του για την λήψη 
φωτογραφιών των χρηστών ως πειρατές, έξαψη της φαντασίας τους λόγω του παιχνιδιού ρόλων, 

 Κάθετη ξύλινη σκάλα ανάβασης, 

 Πλάγιος τοίχος αναρρίχησης από διάτρητο πλαστικό πάνελ από HDPE, 

 Κάθετος τοίχος αναρρίχησης με βοηθητικά βραχάκια αναρρίχησης, 

 Δίχτυ αναρρίχησης με μεταλλικούς ή πλαστικούς από HDPE συνδέσμους, 

 Διακοσμητικό στοιχείο σημαία καραβιού – κατάρτι, κατασκευασμένη από HDPE, που θα στηρίζεται 
πάνω στο ξύλινο υποστύλωμα, 

 Διακοσμητικά στοιχεία (φινιστρίνια, πύλες εισόδου, χειρολαβές), 

 Πλαϊνά προστατευτικά κατασκευασμένα από HDPE, τα οποία να είναι εγχάρακτα ή διάτρητα για να 
έχουν την μορφή πλοίου, 

 Περιστρεφόμενο Πηδάλιο από HDPE, θα προάγει τις ψυχοκινητικές δεξιότητες των χεριών και των 
δακτύλων και την φαντασία, λόγω του παιχνιδιού ρόλων και την κοινωνικοποίηση του λόγω του 
ομαδικού παιχνιδιού. 

Ολόκληρη η κατασκευή θα πρέπει να φέρει διακοσμητικά διάτρητα ή εγχάρακτα πλαστικά 
πάνελ από HDPE, τα οποία να έχουν σχέδια με θέμα την θάλασσα και το πειρατικό πλοίο, έτσι ώστε 
να δημιουργείτε στους χρήστες η αίσθηση ότι θα βρίσκονται σε πραγματικό καράβι και να εξασκούν 
την φαντασία τους παίζοντας ομαδικά παιχνίδια ρόλων, που θα προάγουν τις συνεργατικές, 
επικοινωνιακές και δημιουργικές δεξιότητες των χρηστών. Ακόμα το όργανο θα πρέπει να διαθέτει 
ανοίγματα σαν τα φινιστρίνια του πλοίου και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει άμεση οπτική επαφή 
των χρηστών με τους συνοδούς τους αλλά και εύκολη πρόσβαση των συνοδών στο όργανο. Οι γενικές 
διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 9020mm, πλάτος 5880mm και ύψος 3510mm. Να είναι 
όργανο που η χρήση του να προβλέπεται και για ΑμεΑ. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει 
να είναι 1500mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Ξύλινα στηρίγματα, υποστυλώματα 

Τα ξύλινα υποστυλώματα και στηρίγματα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή 
του οργάνου να είναι από ξυλεία Πεύκης Αρκτικού κύκλου με ανοιχτούς πόρους, το οποίο θα πρέπει 
να είναι αδιάβροχο, μυκητοκτόνο και να παρέχει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), 
ειδικά επεξεργασμένη στο φινίρισμα της με βαφή φούρνου, για την μακροχρόνια χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους. Κάθε τεμάχιο που θα χρησιμοποιηθεί να έχει λειανθεί και κατεργαστεί 
κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 §4.2.5. 
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Τσουλήθρα από πολυαιθυλένιο 
Για την κατασκευή της τσουλήθρας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο (HDPE) ειδικά επεξεργασμένο για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 
και την μακροχρόνια αντοχή σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το ΕΝ-1176-1. 
Προστατευτικά, πάνελ δραστηριοτήτων, διακοσμητικά στοιχεία κ.α. 

Τα προστατευτικά πάνελ, τα διακοσμητικά στοιχεία και οι χειρολαβές, που να έχουν θέμα την 
θάλασσα, να κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), το οποίο να 
αποτελείται από 60% ανακυκλωμένο πλαστικό, πάχους 20mm. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα 
σύγχρονο, οικολογικό υλικό που να προσφέρει και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να 
παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το 
χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Πλατφόρμες, ράμπες αναρρίχησης και παγκάκια ξεκούρασης 

Η πλατφόρμα, οι ράμπες αναρρίχησης και τα παγκάκια ξεκούρασης θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο κόντρα πλακέ σημύδας, το οποίο θα πρέπει να είναι 
επενδεδυμένο στο πάνω μέρος τους με αντιολισθητική επιφάνεια και με αυτόν τον τρόπο θα 
προσφέρει καλύτερη πρόσφυση. Το υλικό αυτό να είναι ειδικό για εξωτερική χρήση, επειδή θα 
παρουσιάζει μεγάλες αντοχές στις έντονες καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις. 
Σκαλοπάτια κάθετης σκάλας ανάβασης 

Τα οριζόντια ξύλα (πατήματα της σκάλας) που θα πρέπει να τοποθετούνται στην κάθετη σκάλα 
ανάβασης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τροπική ξυλεία, ειδική για την μακροχρόνια 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Κάθε τεμάχιο που θα χρησιμοποιείται να έχει λειανθεί και 
κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 
§4.2.5.. 
Μεταλλικά στηρίγματα 

Οι μεταλλικές βάσεις που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην στήριξη του οργάνου στο έδαφος 
θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από θερμογαλβανισμένη χαλύβδινη κοιλοδοκό. Το υλικό αυτό 
θα παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το 
χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Μεταλλική επιφάνεια στο ρολόι με την γραφή Braille 

Η μεταλλική ανάγλυφη επιφάνεια σε μορφή κύκλου που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
γραφή Braille στο ρολόι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. Αυτό το υλικό 
να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του και να είναι απόλυτα λείο, οπότε οτιδήποτε 
ανάγλυφο να είναι εμφανές με την αφή. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνει τον χρήστη με 
προβλήματα όρασης να διαβάσει την γραφή Braille. 
Σχοινί 

Το σχοινί το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο δίχτυ αναρρίχησης και στην ένωση των 
σκαλοπατιών της κρεμαστής γέφυρας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πολυαμίδιο, διατομής 
Φ16mm και να είναι ενισχυμένο με χαλύβδινο πυρήνα 6 κλώνων, σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 4.2.4.6. 
Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο 

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο (HDPE), θα είναι 
ανακυκλώσιμοι και θα έχουν anti-UV ιδιότητα, οπότε να παρέχουν προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία.  
Βαφές μεταλλικών μερών 

Οι βαφές που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα πρέπει 
να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να 
καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα 
γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. 
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Πάκτωση οργάνου 
Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο 

τρόπους που να εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα 
με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και θα πρέπει να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια 
ασφάλεια που θα πρέπει να απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση θα πρέπει να είναι σκυρόδεμα 
και να καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mmθα καλύπτονται 
με χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και στο σύνολο θα πρέπει να είναι τριάντα πέντε 
(35) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα πρέπει να τοποθετείται ειδικά σχεδιασμένη σωληνωτή 
κατασκευή που να ενώνεται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών.    
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα πρέπει να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και θα 
πρέπει να είναι στο σύνολο εκατόν σαράντα (140). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.8 :  Διθέσια τραμπάλα ελατηρίου τύπου 2 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία τραμπάλα με ελατήριο. Το όργανο να 

απευθύνεται σε παιδιά 1-9 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 

καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 10,40m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176-1 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Η τραμπάλα ελατηρίου θα πρέπει να αποτελείται από την βάση-ελατήριο, τις επιφάνειες των 
καθισμάτων, τις χειρολαβές, τους αναβολείς και την βάση στήριξης του οργάνου. Το όργανο θα 
πρέπει να φέρει δύο μορφές που να απεικονίζουν δύο πτερύγια και να είναι ειδικά διαμορφωμένο 
για να δημιουργούνται οπές που θα χρησιμοποιούνται ως χειρολαβές για τους χρήστες του οργάνου 
στο πάνω μέρος τους και να τοποθετούνται δύο (2) αναβολείς ανά μορφή στο κάτω μέρος τους. Οι 
μορφές αυτές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό διάτρητο πάνελ από HDPE. Κάθετα 
στους φορείς θα πρέπει να τοποθετούνται οι επιφάνειες των καθισμάτων, οι οποίες να στηρίζονται 
πάνω στις μεταλλικές δοκούς. Οι μεταλλικοί δοκοί θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι πάνω σε 
μεταλλική βάση, η οποία θα χρησιμοποιείται για την σωστή σύνδεση του φορέα με το ελατήριο. Το 
ελατήριο θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για να έχει αντιολισθητικό σχεδιασμό. Στις άκρες των 
μεταλλικών δοκών για την αποφυγή ατυχημάτων θα πρέπει να τοποθετούνται ως προστατευτικά 
πλαστικές επιφάνειες από HDPE. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 1540mm, πλάτος 
250mm και ύψος 770mm. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 600mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Κάθισμα, χειρολαβές και προστατευτικά 

Οι δύο μορφές που θα πρέπει να απεικονίζουν δύο πτερύγια και τα πλαϊνά προστατευτικά που 
θα τοποθετούνται κάτω από τις μεταλλικές δοκούς στήριξης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), 60% ανακυκλωμένο, πάχους 19mm. Για την κατασκευή 
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αυτών των επιφανειών θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνική sandwich. Οι επιφάνειες των δύο (2) 
καθισμάτων και της επιφάνειας που θα πρέπει να βρίσκεται στην μέση του οργάνου ανάμεσα στις 
δύο μορφές να είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό αλλά να είναι καλυμμένες από 
αντιολισθηρή επιφάνεια από καουτσούκ και να έχουν συνολικό πάχος 21mm. Το HDPE θα πρέπει να 
είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες 
αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Αναβολείς  

Οι αναβολείς θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα για μεγαλύτερη στιβαρότητα 
και να είναι τέσσερις (4) στο σύνολο. Για την καλύτερη προστασία των αναβολέων θα πρέπει να 
τοποθετούνται τέσσερις (4) ειδικά κατασκευασμένες θήκες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE). 
Ελατήριο 

Το ελατήριο της βάσης της τραμπάλας θα πρέπει να έχει αντιολισθητικό σχεδιασμό, δηλαδή θα 
φέρει δίσκο ειδικής κατασκευής για την αποφυγή στριψίματος του ελατηρίου και αποσύνδεσης του 
πάνω μέρους του από την βάση-έδρα του οργάνου και δύο (2) ειδικούς πλαστικούς οδηγούς που θα 
πρέπει να τοποθετούνται κοντά στις άκρες του ελατηρίου με αποτέλεσμα την αποφυγή παγίδευσης 
δακτύλου. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με επικάλυψη θερμοσκληρυνόμενου 
πολυεστέρα. 
Μεταλλική βάση και μεταλλικοί δοκοί στήριξης 

Η μεταλλική βάση και οι δύο μεταλλικοί δοκοί που πάνω τους θα πρέπει να στηρίζονται τα 
καθίσματα και ο φορέας του οργάνου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα με 
επικάλυψη θερμοσκληρυνόμενου πολυεστέρα. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Το ελατήριο του οργάνου θα πρέπει να είναι επικαλυμμένο με διαπιστευμένο πλαστικό χρώμα 
(θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα), που να επιτυγχάνει την προστασία του ελατηρίου από τις φθορές 
που θα προκαλούν οι συνθήκες περιβάλλοντος. Οι βαφές που θα πρέπει να  χρησιμοποιούνται για τα 
τμήματα της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ 
ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες 
για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που να 
εγγυώνται την προσεγμένη και ασφαλή ταλάντωση του ελατηρίου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η βάση του ελατηρίου θα πρέπει να αποτελείται από θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής 
μορφής που να είναι πρεσσαρισμένη περιμετρικά και να ενώνεται σε τέσσερα σημεία με ειδικά 
σχεδιασμένες θερμογαλβανισμένες λάμες που θα πρέπει να δημιουργούν γωνία στις άκρες τους για 
να αγκυρωθούν μέσα στα θεμέλια από σκυρόδεμα. 

 Η κατασκευή της βάσης ελατηρίου θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε 
βάθος 500mm σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και 
κατά συνέπεια ασφάλεια που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και στο σύνολο να είναι ένα (1) θεμέλιο. 
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Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  
Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 

κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες να δημιουργούν 
προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να είναι στο 
σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.9 : Τριθέσια τραμπάλα ελατηρίου με σχέδιο ζωάκι 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι μία τριπλή τραμπάλα με ελατήριο με 

διακοσμητικά σχέδια σαλιγκάρια. Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 1-9 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 

καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 10,70m2 η οποία να περιγράφεται από  
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176-1 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Η τριπλή τραμπάλα ελατηρίου θα πρέπει να αποτελείται από την βάση-ελατήριο, τις επιφάνειες 
των καθισμάτων, τις χειρολαβές, τους αναβολείς και την βάση στήριξης του οργάνου. Το όργανο θα 
πρέπει να φέρει τρεις μορφές που να απεικονίζουν τρία σαλιγκάρια, οι οποίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να στηριχθούν πάνω σε αυτά οι χειρολαβές (δύο ανά μορφή). Οι μορφές αυτές 
θα πρέπει να είναι  κατασκευασμένες από πλαστικό εγχάρακτο πάνελ από HDPE. Κάθετα στους 
φορείς να τοποθετούνται οι επιφάνειες των καθισμάτων, οι οποίες να στηρίζονται πάνω στις 
μεταλλικές δοκούς. Οι μεταλλικοί δοκοί θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι πάνω σε μεταλλική βάση, 
η οποία να χρησιμοποιείται για την σωστή σύνδεση του φορέα με το ελατήριο. Το ελατήριο θα πρέπει 
να είναι ειδικά σχεδιασμένο για να έχει αντιολισθητικό σχεδιασμό. Στις άκρες των μεταλλικών δοκών 
για την αποφυγή ατυχημάτων θα πρέπει να τοποθετούνται ως προστατευτικά πλαστικές επιφάνειες 
από HDPE. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 1260mm, πλάτος 1140mm και ύψος 
760mm. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 480mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Κάθισμα, χειρολαβές και προστατευτικά 

Οι τρεις μορφές που θα πρέπει να απεικονίζουν τρία σαλιγκάρια και τα προστατευτικά που θα 
τοποθετούνται στο πίσω μέρος των μεταλλικών δοκών στήριξης να είναι κατασκευασμένα από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), 60% ανακυκλωμένο, πάχους 19mm. Για την κατασκευή 
αυτών των επιφανειών θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνική sandwich. Οι επιφάνειες των τριών (3) 
καθισμάτων και της επιφάνειας που να ενώνει τους φορείς με τα καθίσματα να είναι 
κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό αλλά θα πρέπει να είναι καλυμμένες από αντιολισθηρή 
επιφάνεια από καουτσούκ και να έχουν συνολικό πάχος 21mm. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα 
σύγχρονο, οικολογικό υλικό που να προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία 
(UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις 
καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Χειρολαβές 

Οι χειρολαβές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα για μεγαλύτερη στιβαρότητα 
και να είναι έξι (6) στο σύνολο, δύο (2) ανά κάθε μορφή. Για την καλύτερη προστασία των αναβολέων 
τοποθετούνται έξι (6) ειδικά κατασκευασμένες θήκες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 
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Ελατήριο 
Το ελατήριο της βάσης της τραμπάλας θα πρέπει να έχει αντιολισθητικό σχεδιασμό, δηλαδή να 

φέρει δίσκο ειδικής κατασκευής για την αποφυγή στριψίματος του ελατηρίου και αποσύνδεσης του 
πάνω μέρους του από την βάση-έδρα του οργάνου και δύο (2) ειδικούς πλαστικούς οδηγούς που θα 
πρέπει να τοποθετούνται κοντά στις άκρες του ελατηρίου με αποτέλεσμα την αποφυγή παγίδευσης 
δακτύλου. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με επικάλυψη θερμοσκληρυνόμενου 
πολυεστέρα. 
Μεταλλική βάση και μεταλλικοί δοκοί στήριξης 

Η μεταλλική βάση και οι έξι (6) μεταλλικοί δοκοί που πάνω τους θα πρέπει να στηρίζονται τα 
καθίσματα και ο φορέας του οργάνου να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα με επικάλυψη 
θερμοσκληρυνόμενου πολυεστέρα. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Το ελατήριο του οργάνου θα πρέπει να είναι επικαλυμμένο με διαπιστευμένο πλαστικό χρώμα 
(θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα), που να επιτυγχάνει την προστασία του ελατηρίου από τις φθορές 
που θα προκαλούν οι συνθήκες περιβάλλοντος. Οι βαφές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα 
τμήματα της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά 
επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που να 
εγγυώνται την προσεγμένη και ασφαλή ταλάντωση του ελατηρίου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η βάση ελατηρίου θα πρέπει να αποτελείται από θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής 
μορφής που να είναι πρεσσαρισμένη περιμετρικά και να ενώνεται σε τέσσερα σημεία με ειδικά 
σχεδιασμένες θερμογαλβανισμένες λάμες που θα πρέπει να δημιουργούν γωνία στις άκρες τους για 
να αγκυρωθούν μέσα στα θεμέλια από σκυρόδεμα. 

Η κατασκευή της βάσης ελατηρίου θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε 
βάθος 500mm σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και 
κατά συνέπεια ασφάλεια που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να 
καλύπτει τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με 
χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και στο σύνολο να είναι ένα (1) θεμέλιο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα κοχλίες για την 
σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες δημιουργούν προεξοχές που 
καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 §4.2.5 και είναι στο σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.10 : Παιχνίδι Ελατηρίου για ΑΜΕΑ με σχέδιο «φαντασματάκι» 
 
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι ένα ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου σε μορφή 

φαντασματάκι. Το όργανο να απευθύνεται σε παιδιά 1-9 ετών και η χρήση του να προβλέπεται και 
για ΑΜΕΑ. 
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Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα πρέπει να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο 
καθώς και περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 9,65μ2 η οποία να περιγράφεται από τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου να υιοθετεί και να καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176-1 να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου θα πρέπει να έχει την μορφή ενός τέρατος και να 
αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. Η βάση θα πρέπει να αποτελείται από ειδικά 
σχεδιασμένο ελατήριο που να επιτρέπει την προσεγμένη ταλάντωση του οργάνου. Το κάθισμα να 
είναι φαρδύ με πλάτη έτσι ώστε να διευκολύνει την χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες και να 
προσφέρει άνεση και σταθερότητα στον χρήστη. Το κάθισμα θα πρέπει να αποτελείται από τα πλαϊνά 
προστατευτικά που θα φέρουν διακοσμητικά πάνελ, τα οποία να δημιουργούν το πρόσωπο ενός 
fluffy spooky τέρατος που θα μπορεί να διεγείρει την φαντασία των παιδιών. Στην εσωτερική πλευρά 
των πλαϊνών προστατευτικών να τοποθετηθούν μεταλλικές χειρολαβές που θα προσφέρουν στον 
χρήστη σταθερότητα και ασφάλεια. Οι επιφάνειες του καθίσματος και του αναβολέα να στηρίζονται 
πάνω σε μεταλλικές γωνιές που να ενώνονται με τα πλαϊνά προστατευτικά πάνελ. Οι γενικές 
διαστάσεις του οργάνου να είναι: μήκος 690mm, πλάτος 580mm και ύψος 870mm. Να είναι όργανο 
που η χρήση του να προβλέπεται και για ΑΜΕΑ. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να 
είναι 600mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Κάθισμα, πλαϊνά προστατευτικά και διακοσμητικά στοιχεία 

Η επιφάνεια του καθίσματος, τα διακοσμητικά στοιχεία και οι πλαστικές επιφάνειες που θα 
πρέπει να τοποθετηθούν αριστερά, δεξιά και στο πίσω μέρος του καθίσματος και θα 
χρησιμοποιηθούν ως προστατευτικά θα πρέπει να κατασκευαστούν από υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο (HDPE), 60% ανακυκλωμένο, πάχους 19mm. Το κάθισμα και ο αναβολέας να είναι 
κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό αλλά να είναι καλυμμένα από αντιολισθηρή επιφάνεια από 
καουτσούκ και να έχουν συνολικό πάχος 21mm.Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό 
υλικό που θα προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά και την 
anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες 
και καταπονήσεις και να χαρακτηρίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Χειρολαβές 

Οι χειρολαβές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα για μεγαλύτερη στιβαρότητα 
και να είναι δύο (2) στο σύνολο. 
Ελατήριο 

Το ελατήριο της βάσης της τραμπάλας θα πρέπει να φέρει δίσκο ειδικής κατασκευής για την 
αποφυγή στριψίματος του ελατηρίου και αποσύνδεσης του πάνω μέρους του από την βάση-έδρα του 
οργάνου και δύο (2) ειδικούς πλαστικούς οδηγούς που να τοποθετηθούν κοντά στις άκρες του 
ελατηρίου με αποτέλεσμα την αποφυγή παγίδευσης δακτύλου. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 
από χάλυβα με επικάλυψη θερμοσκληρυνόμενου πολυεστέρα. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Το ελατήριο του οργάνου θα πρέπει να είναι επικαλυμμένο με διαπιστευμένο πλαστικό χρώμα 
(θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα), που θα επιτυγχάνει την προστασία του ελατηρίου από τις φθορές 
που θα προκαλούν οι συνθήκες περιβάλλοντος. Οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν για τα τμήματα 
της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα 
να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να 
καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
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Μεταλλικοί σύνδεσμοι 
Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 

σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που να 
εγγυώνται την προσεγμένη και ασφαλή ταλάντωση του ελατηρίου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η βάση ελατηρίου θα πρέπει να αποτελείται από θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής 
μορφής που να είναι πρεσαρισμένη περιμετρικά και να ενώνεται σε τέσσερα σημεία με ειδικά 
σχεδιασμένες θερμογαλβανισμένες λάμες που να δημιουργούν γωνία στις άκρες τους για να 
αγκυρωθούν μέσα στα θεμέλια από σκυρόδεμα. 

Η κατασκευή της βάσης ελατηρίου θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε 
βάθος 500mm σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και 
κατά συνέπεια ασφάλεια που θα απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση πρέπει να είναι σκυρόδεμα και να καλύπτει 
τα 300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με χώμα όπως 
ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο ένα (1) θεμέλιο. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα πρέπει να 
δημιουργούν προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να 
είναι στο σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.11 : Τσουλήθρα μεταλλική  
Το όργανο παιδικής χαράς θα είναι μία τσουλήθρα. Η ανάβαση στο όργανο να επιτυγχάνεται με 

κλίμακα μεταλλική, που στο πάνω μέρος της θα φέρει πλαστικές χειρολαβές από HDPE, ενώ η 
κάθοδος με τη χρήση της πλαστικής τσουλήθρας από HDPE. Το όργανο θα απευθύνεται σε παιδιά 3-
12 ετών. 

Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο καθώς και 
περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 22,00μ2 η οποία να περιγράφεται από  τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, να είναι 
κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο 
σχεδιασμός του οργάνου θα υιοθετεί και θα καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 
1176 1-7 θα διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από μεταλλική κλίμακα, πλαστική τσουλήθρα από πολυαιθυλένιο 
και πλαστικές χειρολαβές από HDPE. Η άνοδος στο όργανο θα επιτυγχάνεται με την μεταλλική 
κλίμακα και με την βοήθεια της πλαστικής επιφάνειας από HDPE, που να χρησιμοποιείται ως 
χειρολαβή για την κάθοδο από την πλαστική τσουλήθρα. Η κλίμακα θα φέρει τρεις (3) μεταλλικές 
ράβδους που να είναι τοποθετημένες με ελαφριά κλίση και να αποτελούν τα πατήματα της σκάλας. 
Το ανώτερο μέρος της τσουλήθρας θα είναι σε απόσταση 1300mm από το έδαφος και η στήριξη του 
οργάνου στο έδαφος θα επιτυγχάνεται με την βοήθεια ειδικών μεταλλικών βάσεων. Οι γενικές 
διαστάσεις του οργάνου θα πρέπει να είναι: Μήκος 2850mm, Πλάτος 680mm και Ύψος 2140mm. Το 
ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 1300mm. 
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Προδιαγραφές υλικών 
Τσουλήθρα από πολυαιθυλένιο 

Για την κατασκευή της τσουλήθρας θα χρησιμοποιείται υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(HDPE) ειδικά επεξεργασμένο για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και την 
μακροχρόνια αντοχή σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το ΕΝ-1176-1. 
Μεταλλική κλίμακα 

Η κλίμακα της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από θερμογαλβανισμένο χάλυβα, για να 
είναι πιο στιβαρή η κατασκευή και θα έχει φινίρισμα θερμοστατικής, πολυεστερικής βαφής φούρνου, 
που να προσφέρει προστασία του υλικού από τις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. 
Προστατευτικά πάνελ - Χειρολαβές 

Οι χειρολαβές της κλίμακας, που θα βοηθούν στην άνοδο του χρήστη, να είναι 
κατασκευασμένες από HDPE με την τεχνική sandwich, πάχους 19mm. Το HDPE θα πρέπει να είναι 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και να είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που θα προσφέρει 
και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές 
συνθήκες και καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που θα χρησιμοποιούνται στην στήριξη του οργάνου, στην στήριξη και 
ένωση των επιφανειών μεταξύ τους αλλά και οι κοχλίες να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Οι βαφές που θα χρησιμοποιούνται για τα τμήματα της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον 
χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πρόσθετο 
προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές 
συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που θα 
εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα με το ΕΝ 
1176-1 4.2.14 και θα προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια που θα 
απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και να καλύπτει τα 
300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με χώμα όπως θα 
ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και στο σύνολο να είναι τέσσερα (4) θεμέλια. 

Στο εσωτερικό των θεμελίων θα τοποθετείται ειδικά σχεδιασμένη σωληνωτή κατασκευή που να 
ενώνεται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση του οργάνου στο έδαφος θα χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα κοχλίες για 
την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες θα δημιουργούν προεξοχές που θα 
πρέπει να καλύπτονται πλήρως όπως θα ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να είναι στο σύνολο 
τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.12 : Μύλος για ΑΜΕΑ 
Το όργανο παιδικής χαράς θα είναι ένας μύλος. Το όργανο θα απευθύνεται σε παιδιά 3-14 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου να προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο καθώς και 

περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 24,00μ2 η οποία να περιγράφεται από  τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  
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Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, να είναι 
κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο 
σχεδιασμός του οργάνου θα υιοθετεί και θα καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 
1176-1 και να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Ο μύλος θα αποτελείται από μία μεταλλική πλατφόρμα καλυμμένη με πλαστικές επιφάνειες 
από HDPE που θα έχει διάμετρο 1500mm, σωληνωτό μεταλλικό σκελετό (3 καμάρες υπό κλίση) με 
πλαστικές επιφάνειες από HDPE, που να χρησιμοποιούνται ως κάθισμα ή χειρολαβές, και κεντρικό 
μεταλλικό άξονα περιστροφής. Οι πλαστικές επιφάνειες από HDPE που θα τοποθετούνται στο πάνω 
μέρος της πλατφόρμας να έχουν ειδική επίστρωση από καουτσούκ έτσι ώστε να είναι αντιολισθητικό 
το δάπεδο. Ο κεντρικός άξονας περιστροφής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινο 
σωλήνα που θα ενώνει την πλατφόρμα με την βάση που θα χρησιμοποιείται για την πάκτωση του 
οργάνου στο έδαφος. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου θα πρέπει να είναι: Διάμετρος 1500mm και 
Ύψος 720mm. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 600mm (1000mm). 

Τέλος ο χώρος ασφαλείας του οργάνου θα πρέπει να είναι ελεύθερος από εμπόδια σε ύψος 
2210mm. 
Προδιαγραφές υλικών 
Καθίσματα – χειρολαβές, πλατφόρμα 

Οι πλαστικές επιφάνειες που θα χρησιμοποιούνται ως καθίσματα με χειρολαβές θα είναι 
κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), 60% ανακυκλωμένο, πάχους 
19mm. Για την κατασκευή αυτών των επιφανειών να χρησιμοποιείται η τεχνική sandwich. Ενώ οι 
πλαστικές επιφάνειες που θα τοποθετούνται στο επίπεδο της πλατφόρμας να κατασκευάζονται από 
το ίδιο υλικό αλλά να είναι καλυμμένες από αντιολισθηρή επιφάνεια από καουτσούκ και θα έχουν 
συνολικό πάχος 21mm. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που θα 
προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά και την anti-graffiti 
ιδιότητα. Θα πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και 
καταπονήσεις και να το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Σκελετός, πλατφόρμα και κεντρικός άξονας περιστροφής  

Ο μεταλλικός σκελετός του οργάνου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χάλυβα με 
φινίρισμα θερμοστατικής, πολυεστερικής βαφής φούρνου. Η πλατφόρμα θα αποτελείται από τρεις 
(3) διαφορετικές μεταλλικές επιφάνειες που θα δημιουργούν τρία (3) τρίγωνα. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Οι βαφές που θα χρησιμοποιούνται για τα τμήματα της κατασκευής να είναι ακίνδυνες προς τον 
χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργούν και ως πρόσθετο 
προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές 
συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, 
με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα γίνεται μέσω μίας (1) βάσης. Η βάση του οργάνου θα 
πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη έτσι ώστε η απόσταση του μύλου από την επιφάνεια του 
εδάφους να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ 1176.  
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα εδράζεται στο έδαφος με ειδική βάση σε βάθος 500mm σύμφωνα με το ΕΝ 
1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια που να 
απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση θα είναι σκυρόδεμα και θα καλύπτει τα 
300mm από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με χώμα όπως θα 
ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και να είναι στο σύνολο ένα (1) θεμέλιο. 
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Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  
Η σύνδεση με την βάση θα γίνεται με έξι (6) γαλβανισμένους κοχλίες Μ10  και τα αντίστοιχα 

παξιμάδια ασφαλείας. 
Οι κοχλίες που θα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των βάσεων με το έδαφος θα 

δημιουργούν προεξοχές που θα καλύπτονται πλήρως όπως θα ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 
και να είναι στο σύνολο έξι (6). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.13 : Σπίτι δραστηριοτήτων   
Το όργανο παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι ένα σπιτάκι δραστηριοτήτων - μάθησης. Το 

όργανο θα απευθύνεται σε παιδιά 1-6 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου θα προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο καθώς και 

περιμετρική επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 18,00μ2 η οποία να περιγράφεται από  τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και θα πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά θα πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από 
παιδιά, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου θα υιοθετεί και θα καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας EN 1176-1 θα πρέπει να διασφαλίζει έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Το σπίτι δραστηριοτήτων-μάθησης θα αποτελείται από τέσσερις (4) διάτρητες/εγχάρακτες 
πλαστικές επιφάνειες από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), που θα αποτελούν τους 
τοίχους από το σπιτάκι, δύο πλαστικές επιφάνειες από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), 
που θα αποτελούν την δίρριχτη στέγη και μία (1) πλαστική επιφάνεια από HDPE (πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας), που να είναι καλυμμένη από εξειδικευμένο καουτσούκ για την καλύτερη 
πρόσφυση και να τοποθετείται στο εσωτερικό που θα χρησιμοποιείται ως κάθισμα ανάπαυσης για 
τους χρήστες. Η μορφή του οργάνου θα είναι ένα σπίτι με μία δίρριχτη στέγη, μία είσοδο, δύο 
παράθυρα και δύο μεγάλα ανοίγματα. Στην πρώτη πλευρά θα υπάρχει διακοσμητικό σχέδιο με μία 
γάτα, η δεύτερη πλευρά θα έχει ένα άνοιγμα και διακοσμητικά σχέδια με φρούτα και ταμειακή 
μηχανή, στην τρίτη πλευρά θα υπάρχει όλη η αγγλική αλφάβητος και στην τέταρτη πλευρά θα 
υπάρχει ένα ρολόι. Τα παιχνίδια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να παίζουν τουλάχιστον δύο 
άτομα, οπότε με αυτόν τον τρόπο θα προάγουν την κοινωνικοποίηση του χρήστη λόγω του ομαδικού 
παιχνιδιού. Τέλος όλα τα κείμενα θα είναι χαραγμένα στα αγγλικά, οπότε οι χρήστες θα μαθαίνουν να 
χρησιμοποιούν και αγγλικές λέξεις. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου θα πρέπει να είναι: μήκος 
1500mm, πλάτος 1320mm και ύψος 1670mm. Το ύψος πτώσης του οργάνου (HIC) θα πρέπει να είναι 
0mm. 
Δραστηριότητες – Μάθηση 

 Γάτα με πορτάκι εισόδου, εξοικείωση του χρήστη με τα ζώα και έξαψη της φαντασίας. 

 Μαγαζί με φρούτα και ταμειακή μηχανή, θα προάγει την κοινωνικοποίηση του χρήστη και την 
εξοικείωση του με τα φρούτα. 

 Αγγλική Αλφάβητος, εξοικείωση του χρήστη με την αγγλική γλώσσα και εκμάθηση των γραμμάτων 
της αγγλικής γλώσσας. 

 Ρολόι χωρίς δείκτες για την εκμάθηση της ώρας στους χρήστες. 
Προδιαγραφές υλικών 
Κατασκευές από πολυαιθυλένιο 

Όλη η κατασκευή του οργάνου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο (HDPE), 60% ανακυκλωμένο, πάχους 19mm. Για την κατασκευή αυτών των επιφανειών 
θα χρησιμοποιείται η τεχνική sandwich. Η επιφάνεια που θα αποτελεί το κάθισμα ανάπαυσης θα 
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είναι κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό αλλά θα είναι καλυμμένο από αντιολισθηρή επιφάνεια από 
καουτσούκ και να έχει συνολικό πάχος 21mm. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό 
υλικό που θα προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά και την 
anti-graffiti ιδιότητα. Θα παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και 
καταπονήσεις και θα το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Οι βαφές που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον σωληνοειδή μεταλλικό σκελετό του 
οργάνου να είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα θα 
πρέπει να λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να 
καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που θα 
πρέπει να εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου.  
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα με το ΕΝ 
1176-1 4.2.14 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια που θα 
απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος θα γίνεται μέσω ειδικών άγκιστρων που θα 
τοποθετούνται στο εσωτερικό του θεμελίου και να ενώνονται με το όργανο. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση είναι σκυρόδεμα και θα καλύπτει τα 300mm 
από το βάθος του ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm θα καλύπτονται με χώμα όπως θα ορίζει το 
πρότυπο ΕΝ 1176-1 και στο σύνολο να είναι τέσσερα (4) υποστυλώματα. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Η τοποθέτηση του οργάνου στο έδαφος θα πραγματοποιείται με την χρήση μεταλλικών γωνιών 
που θα ενώνουν τα πλευρικά μέρη του οργάνου με το έδαφος και οι βίδες που θα χρησιμοποιούνται 
να είναι γαλβανσιμένοι κοχλίες Μ10 και τα αντίστοιχα παξιμάδια ασφαλείας. 

Οι κοχλίες που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση της βάσης με το έδαφος θα δημιουργούν 
προεξοχές που θα καλύπτονται πλήρως όπως θα ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να είναι στο 
σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.14 : Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «ψαράκι ριγέ» 

 
Χρήση:  

Σε υπαίθριους χώρους άθλησης και αναψυχής, παιδότοπους, προαύλια σχολείων, παιδικές 
χαρές, κλπ. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 
Δεν θα απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. 
Υλικά Διακοσμητικού Δαπέδου από EPDM:   

Η κατασκευή του διακοσμητικού θα πρέπει να αποτελείται από μία μονολιθική στρώση:  
Το σχέδιο θα διαμορφώνεται με τη χρήση κόκκων EPDM (ελαστικό μονομερούς αιθυλενίου 

προπυλενίου-διενίου – συνθετικό καουτσούκ) που θα αναμειγνύονται με ειδικό συνδετικό υλικό 
πολυουρεθάνης. Η στρώση που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι μονολιθική χωρίς ραφές με 
πάχος 10 – 11 mm. Η επιφάνεια που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτική και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελική επιφάνεια σε χυτό δάπεδο ασφαλείας. Οι μέγιστες διαστάσεις 
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του διακοσμητικού δαπέδου θα πρέπει να είναι μήκος 800mm και πλάτος 750mm. Το ύψος πτώσης 
του (HIC) θα πρέπει να είναι 0mm. 
Συνεργεία τοποθέτησης 

Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου δαπέδου θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη εργασία 
που θα απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, συνιστάται να γίνεται από ειδικά συνεργεία. 
Προς τούτο, θα πρέπει η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα 
με το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και BS OHSAS 18001:2007. Επίσης, θα πρέπει η προμηθεύτρια 
εταιρεία των πρώτων υλών να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 

 

Άρθρο 3.15 : Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «ψαράκι σολομός» 

 
Χρήση:  

Σε υπαίθριους χώρους άθλησης και αναψυχής, παιδότοπους, προαύλια σχολείων, παιδικές 
χαρές, κλπ. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 
Δεν θα απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. 
Υλικά Διακοσμητικού Δαπέδου από EPDM:   

Η κατασκευή του διακοσμητικού θα πρέπει να αποτελείται από μία μονολιθική στρώση:  
Το σχέδιο θα διαμορφώνεται με τη χρήση κόκκων EPDM (ελαστικό μονομερούς αιθυλενίου 

προπυλενίου-διενίου – συνθετικό καουτσούκ) που θα αναμειγνύονται με ειδικό συνδετικό υλικό 
πολυουρεθάνης. Η στρώση που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι μονολιθική χωρίς ραφές με 
πάχος 10 – 11 mm. Η επιφάνεια που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτική και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελική επιφάνεια σε χυτό δάπεδο ασφαλείας. Οι μέγιστες διαστάσεις 
του διακοσμητικού δαπέδου θα πρέπει να είναι μήκος 1000mm και πλάτος 260mm. Το ύψος πτώσης 
του (HIC) θα πρέπει να είναι 0mm. 
Συνεργεία τοποθέτησης 

Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου δαπέδου θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη εργασία 
που θα απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, συνιστάται να γίνεται από ειδικά συνεργεία. 
Προς τούτο, θα πρέπει η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα 
με το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και BS OHSAS 18001:2007. Επίσης, θα πρέπει η προμηθεύτρια 
εταιρεία των πρώτων υλών να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 

 

Άρθρο 3.16 : Παιχνίδι δαπέδου από EPDM «κουτσό – δύτης» 

 
Χρήση:  

Σε υπαίθριους χώρους άθλησης και αναψυχής, παιδότοπους, προαύλια σχολείων, παιδικές 
χαρές, κλπ. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 
Δεν θα απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. 
Υλικά Διακοσμητικού Δαπέδου από EPDM:   

Η κατασκευή του διακοσμητικού θα πρέπει να αποτελείται από μία μονολιθική στρώση:  
Το σχέδιο θα διαμορφώνεται με τη χρήση κόκκων EPDM (ελαστικό μονομερούς αιθυλενίου 

προπυλενίου-διενίου – συνθετικό καουτσούκ) που θα αναμειγνύονται με ειδικό συνδετικό υλικό 
πολυουρεθάνης. Η στρώση που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι μονολιθική χωρίς ραφές με 
πάχος 10 – 11 mm. Η επιφάνεια που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτική και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελική επιφάνεια σε χυτό δάπεδο ασφαλείας. Οι μέγιστες διαστάσεις 
του διακοσμητικού δαπέδου θα πρέπει να είναι μήκος 2300mm και πλάτος 1100mm. Το ύψος πτώσης 
του (HIC) θα πρέπει να είναι 0mm. 
Συνεργεία τοποθέτησης 

Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου δαπέδου θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη εργασία 
που θα απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, συνιστάται να γίνεται από ειδικά συνεργεία. 
Προς τούτο, θα πρέπει η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα 



76 

 

με το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και BS OHSAS 18001:2007. Επίσης, θα πρέπει η προμηθεύτρια 
εταιρεία των πρώτων υλών να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 

 

Άρθρο 3.17 : Τραπεζοπάγκος 
Ο τραπεζόπαγκος θα πρέπει να αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) ξύλινα τεμάχια.Τα τέσσερα 

(4) από αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ανά δύο σε σχήμα Λ ως πλαϊνά στηρίγματα. Σε αυτά τα 
στηρίγματα θα πρέπει να συνδέονται στο άνω μέρος και σε μορφή σάντουιτς δύο (2) ξύλα, ένα για το 
κάθε στήριγμα,που πάνω σε αυτά να τοποθετούνται τα ξύλινα τεμάχια της επιφάνειας του τραπεζιού. 
Στη μέση των στηριγμάτων να συνδέονται δύο (2) ξύλα, ένα στην κάθε πλευρά, που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως βάσεις για τα καθίσματα αλλά και ως ελκυστήρες των στηριγμάτων για την 
καλύτερη αντοχή βάρους.Η βάση του κάθε καθίσματος θα πρέπει να αποτελείται από δύο ξύλινα 
τεμάχια, οπότε τέσσερα (4) στο σύνολο, που η ένωση τους με το στήριγμα θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται με μία βίδα 8Χ80, στο κάθε κομμάτι, που θα λειτουργεί και ως άρθρωση του 
καθίσματος. Τέλος για την καλύτερη σταθεροποίηση του τραπεζιού θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο 
(2) ξύλινα τεμάχια, ένα στο κάθε στήριγμα, που να ενώνουν το πλαινό στήριγμα με το τραπέζι 
σχηματίζοντας ένα Λ.Οι ξύλινες τάβλες που θα χρησιμοποιηθούν για τα καθίσματα και την έδρα να 
έχουν διαστάσεις 1766mmX115mmX40mm. Το τραπέζι θα πρέπει να αποτελείται από έξι (6) ξύλινες 
τάβλες διατομής 115mmX40mm και να βρίσκεται σε ύψος 740mm από το έδαφος ενώ τα δύο 
καθίσματα να αποτελούνται από τέσσερις(4) ξύλινες τάβλες ίδιας διατομής με το τραπέζι, δηλαδή 
δύο το κάθε κάθισμα, και να βρίσκονται σε ύψος 500mm. Για την καλύτερη συναρμογή τα πλαϊνά 
μέρη της κατασκευής να συνδέονται επιπρόσθετα μεταξύ τους με είκοσι (20) βίδες 8Χ80. Τα 
μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ώστε να επιτυγχάνεται η αντοχή τους 
σε καιρικές συνθήκες εξωτερικού χώρου. Ο τραπεζόπαγκος θα πρέπει να έχει μέγιστο μήκος 1770mm, 
πλάτος 1535mm και ύψος 740mm, με βάρος 61,54kgκαινα παραλαμβάνεται μη συναρμολογημένο. 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο  
Τιμή μονάδας : Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) 
 

Άρθρο 3.18 : Κάδος πλαστικός 
Ο πλαστικός κάδος απορριμμάτων θα πρέπει να έχει μέγιστο μήκος 365mm, πλάτος 379mm και 

ύψος 830mm και χωρητικότητα 57,50lt. 
Ο κάδος θα πρέπει να αποτελείται από το κυρίως μέρος του και από το στήριγμα-βάση του 

κάδου. 
Ο κάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας που να 

δημιουργεί τριγωνική διατομή με ακανόνιστη διάτρηση, για την αποφυγή συσσώρευσης όμβριων 
υδάτων, να έχει τρεις χειρολαβές στην κορυφή του για την τοποθέτηση της τσάντας απορριμμάτων 
και να έχει συνολικό ύψος 666mm, με 164mm απόσταση από το έδαφος. Ο κάδος στο κάτω μέρος 
του να έχει πλάτος 340mm και στο πάνω μέρος του θα έχει πλάτος 365mm. 

Τέλος η βάση θα πρέπει να  βρίσκεται στο κέντρο του κάδου και να έχει την ίδια μορφή με τον 
κάδο με ύψος 164mm και πλάτος 304mm. Στη βάση θα πρέπει να δημιουργηθούν τρεις (3) οπές που 
θα χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση του κάδου στο έδαφος με τη χρήση τριών (3) κοχλιών. 

Όλη η κατασκευή θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας το οποίο να είναι 
σκληρό υλικό, ανθεκτικό αλλά και οικονομικό. Το χρώμα που θα έχει χρησιμοποιηθεί είναι πράσινο 
RAL 6029. Οι κοχλίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση του κάδου στο έδαφος 
να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ξύλινη κατασκευή 

Η κατασκευή θα πρέπει να αποτελείται από τον σκελετό, την επιφάνεια του τραπεζιού και τα 
καθίσματα. Θα πρέπει να είναι όλα κατασκευασμένα από ξύλο πεύκου που να έχει κατεργαστεί σε 
αεροστεγή λέβητα βρασμού κλάσης IV για περισσότερη αντοχή στις έντονες εξωτερικές καιρικές 
συνθήκες. Για την καλύτερη ένωση των ξύλινων τεμαχίων μεταξύ τους, με κοχλίες, θα πρέπει να 
υπάρχουν κατά μήκος όλου του ξύλου αυλακώσεις. 
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Μεταλλικοί σύνδεσμοι 
Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 

σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Για την κατασκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είκοσι (20) κοχλίες 8Χ80, 
είκοσι (20) ροδέλες, δεκαέξι (16) παξιμάδια και τέσσερα (4) παξιμάδια τυφλά. 

 

Άρθρο 3.19 : Πίνακας πληροφοριών 
Η ταμπέλα πληροφοριών θα πρέπει να είναι ιδανική για την ενημέρωση των επισκεπτών του 

χώρου άθλησης εφήβων . 
Η ταμπέλα θα πρέπει να τοποθετείται σε εμφανές σημείο και να ακολουθεί τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα ασφαλείας EN-16630. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

Η ταμπέλα θα πρέπει να χρησιμοποιείται στον χώρο για να υπάρχουν οι πληροφορίες που θα 
πρέπει να γνωρίζουν οι επισκέπτες του χώρου, σύμφωνα με το πρότυπο EN 16630. Οι γενικές 
διαστάσεις της ταμπέλας να είναι μήκος: 1180mm, πλάτος: 190mmκαι ύψος: 2010mm. 

Οι πληροφορίες αυτές να είναι: 

 Γενικές οδηγίες λειτουργίας του χώρου 

 Προφυλάξεις ασφαλείας  

 Χρήσιμοι αριθμοί τηλεφώνου 

 Τηλέφωνο και πληροφορίες υπευθύνου του χώρου / οργανισμού/ κέντρου.  

 Κώδικας QR για επεξήγηση των οργάνων. 
Ο κώδικας QR (QuickResponse) θα πρέπει να είναι ένας γραμμικός κώδικας που να αποτελείται 

από μικρά τετράγωνα που να είναι διατεταγμένα σε λευκό φόντο. Οικωδικοί QR θα πρέπει να είναι 
σύνδεσμοι που να μπορούν να διαβαστούν από smartphones με κάμερα με την χρήση ειδικής 
εφαρμογής ανάγνωσης του κώδικα QR. Με την σάρωση του κωδικού QR, θα πρέπει να υπάρχει 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εταιρείας κατασκευής (AgapitoIndustrias) σε βίντεο παρουσίασης του 
οργάνου και των ασκήσεων που να μπορούν να γίνουν ανάλογα με το αθλητικό επίπεδο του χρήστη. 
Προδιαγραφές υλικών 
Μεταλλικά στηρίγματα και μεταλλικοί ορθοστάτες 

Οι μεταλλικοί ορθοστάτες και οι μεταλλικές βάσεις που θα έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλα τα 
όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από θερμογαλβανισμένο χάλυβα. Το υλικό αυτό να 
παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και θα το 
χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Πινακίδα πληροφοριών 

Η πινακίδα πληροφοριών του χώρου και η πινακίδα που θα φέρει το κάθε όργανο πάνω του με 
την επεξήγηση των ασκήσεων θα πρέπει να είναι δίχρωμα πλαστικά εγχάρακτα πάνελ που να είναι 
κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), το οποίο να αποτελείται από 60% 
ανακυκλωμένο πλαστικό, πάχους 20mm. Το HDPE θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό 
που να προσφέρει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και την anti-graffiti ιδιότητα. Θα πρέπει 
να παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και να το 
χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Βαφές μεταλλικών μερών 

Οι βαφές που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα τμήματα της κατασκευής να είναι 
ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως 
πρόσθετο προστατευτικό. Θα πρέπει να είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές 
κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 

Οι κοχλίεςκαι τα περικόχλια ασφαλείας (αντιβανδαλιστικά) και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
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σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. 
Πάκτωση οργάνου 

Η θεμελίωση της ταμπέλας στο έδαφος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους που να 
εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια του οργάνου. 
Α) Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 

Η κατασκευή θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος μεειδική βάση σε βάθος 500mm σύμφωνα με 
το ΕΝ 16630 και να προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια που θα 
απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. 

Το υλικό που θα πρέπει χρησιμοποιείται για την θεμελίωση να είναι σκυρόδεμα και στο 
εσωτερικό του να τοποθετούνται ειδικά κατασκευασμένα αγκύρια, τα οποία να είναι τέσσερα (4) στο 
σύνολο. Τα αγκύρια θα πρέπει να ενώνονται με την βάση του οργάνου με την χρήση κοχλιών και οι 
προεξοχές που θα δημιουργούν να καλύπτονται πλήρως. 
Β) Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  

Για την έδραση της ταμπέλας στο έδαφος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούπατ και ύστερα 
κοχλίες για την σύνδεση της βάσης της κατασκευής με το έδαφος. Οι κοχλίες να δημιουργούν 
προεξοχές που να καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και να είναι στο 
σύνολο τέσσερις (4). 

Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 
150mm. 

 

Άρθρο 3.20 : Συντήρηση και επισκευή παγκακιών  
Η επισκευή του ξύλινου εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο 

συνεργείο σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

 Ξεμοντάρισμα των ξύλινων σανίδων 

 Τρίψιμο των ξύλινων σανίδων με ειδικά εργαλεία 

 Βάψιμο των ξύλινων σανίδων με ειδικά υδατοδιαλυτά χρώματα 

 Επισκευή και επανασυναρμολόγηση των ξύλινων εξοπλισμών. 
 

Άρθρο 3.21 : Χυτό δάπεδο ασφαλείας σε χρώμα κεραμιδί, πάχους 4cm, για κρίσιμο 
ύψος πτώσης έως 1,29m. 

Ελαστικός τάπητας με ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων χωρίς αιχμηρά άκρα ή επικίνδυνες 
προεξοχές, με κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιδότοπους. 
Yπόβαση:  

Ο ελαστικός τάπητας θα διαστρωθεί σε βάση σκυροδέματος (C16/20), πάχους τουλάχιστον 
10cm με μονό πλέγμα Τ131, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή 
των ομβρίων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα 
επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν. 
 Ελαστικός τάπητας:   

Η διάστρωση γίνεται αφού προετοιμαστεί η επιφάνεια της υπόβασης, ώστε να απομακρυνθούν 
οι ακαθαρσίες και η σκόνη. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί με τον συνθετικό τάπητα θα είναι 
απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους, που εμποδίζουν την  πρόσφυση του συνθετικού υλικού.  

Αρχικά, η επιφάνεια της υπόβασης (σκυρόδεμα) ψεκάζεται με πολυουρεθανικό primer ώστε να 
επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα. 

Η κατασκευή του συνθετικού τάπητα γίνεται σε δύο στρώσεις: 

 Η πρώτη στρώση πάχους 30 χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ)  
κοκκομετρικής διαβάθμισης 7–12χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα 
πολυουρεθάνης. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του έργου με χρήση 
οδηγών (ράγες).  
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 Πάνω στην  πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη στρώση 
πάχους 10 χιλ. Η στρώση αυτή αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM (καουτσούκ) 
οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1 – 3,5 χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους 
με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.   

 Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο συγκεκριμένος τάπητας είναι 
υδατοπερατός.  

 Η μίξη των υλικών γίνεται με ειδικό μαλακτήρα. 

 Η τελική επιφάνεια διαστρώνεται με θερμοκύλινδρο. 
Το προϊόν οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις προδιαγραφές και να φέρει 

πιστοποιητικό βάσει των προδιαγραφών των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου και η διάστρωση των παραπάνω 

υλικών, σε πάσης φύσεως μεταφορές καθώς και η προμήθεια και η κατασκευή κατάλληλης 
υπόβασης, εφόσον χρειάζεται, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελαφρά οπλισμένου με πλέγμα 
Τ131. Στην τιμή περιλαμβάνεται ακόμα και κάθε είδους εκσκαφή ή εξομάλυνση του υφιστάμενου 
δαπέδου. 

 

Άρθρο 3.22 : Χυτό δάπεδο ασφαλείας σε χρώμα κεραμιδί, πάχους 5cm, για κρίσιμο 
ύψος πτώσης 1,50m. 

Ελαστικός τάπητας με ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων χωρίς αιχμηρά άκρα ή επικίνδυνες 
προεξοχές, με κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιδότοπους. 
Yπόβαση:  

Ο ελαστικός τάπητας θα διαστρωθεί σε βάση σκυροδέματος (C16/20), πάχους τουλάχιστον 
10cm με μονό πλέγμα Τ131, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή 
των ομβρίων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα 
επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν. 
 Ελαστικός τάπητας:   

Η διάστρωση γίνεται αφού προετοιμαστεί η επιφάνεια της υπόβασης, ώστε να απομακρυνθούν 
οι ακαθαρσίες και η σκόνη. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί με τον συνθετικό τάπητα θα  είναι 
απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους, που εμποδίζουν την  πρόσφυση του συνθετικού υλικού.  

Αρχικά, η επιφάνεια της υπόβασης (σκυρόδεμα) ψεκάζεται με πολυουρεθανικό primer ώστε να 
επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα. 

Η κατασκευή του συνθετικού τάπητα γίνεται σε δύο στρώσεις: 

 Η πρώτη στρώση πάχους 40 χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ)  
κοκκομετρικής διαβάθμισης 7–12χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα 
πολυουρεθάνης. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του έργου με χρήση 
οδηγών (ράγες).  

 Πάνω στην  πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη στρώση 
πάχους 10 χιλ. Η στρώση αυτή αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM (καουτσούκ) 
οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1 – 3,5 χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους 
με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.  

 Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο συγκεκριμένος τάπητας είναι 
υδατοπερατός.  

 Η μίξη των υλικών γίνεται με ειδικό μαλακτήρα. 

 Η τελική επιφάνεια διαστρώνεται με θερμοκύλινδρο. 
Το προϊόν οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις προδιαγραφές και να φέρει 

πιστοποιητικό βάσει των προδιαγραφών των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου και η διάστρωση των παραπάνω 

υλικών, σε πάσης φύσεως μεταφορές καθώς και η προμήθεια και η κατασκευή κατάλληλης 
υπόβασης, εφόσον χρειάζεται, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελαφρά οπλισμένου με πλέγμα 
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Τ131. Στην τιμή περιλαμβάνεται ακόμα και κάθε είδους εκσκαφή ή εξομάλυνση του υφιστάμενου 
δαπέδου. 

 

Άρθρο 3.23 : Συνθετικός χλοοτάπητας πάχους 20mm 
Η σύνθεση του πέλους του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να αποτελείται από 100% 

πολυαιθυλένιο και να είναι μονόκλωνη. Το ύψος του πέλους θα πρέπει να είναι 20mm και το βάρος 
του 660gr/m²(+/-10%), ενώ το συνολικό ύψος του να είναι 22mm και το συνολικό βάρος του να είναι 
1470gr/m²(+/-10%). Επίσης θα πρέπει να διαθέτει 130 ράμματα ανά μέτρο και 13.650 ράμματα ανά 
τετραγωνικό μέτρο και η αντοχή του νήματος θα πρέπει να είναι 9.400 dtex και απόσταση ραφής του 
πέλους να είναι 3/8’. Στην βάση του θα πρέπει να υπάρχει διπλό ύφασμα όπου το υλικό να είναι από 
πολυπροπυλένιο με δίχτυ και το βάρος ανά τετραγωνικό να ανέρχεται στα 810kg/m². Για τον 
σχεδιασμό του τεχνητού/συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να έχουν συνδυαστεί δύο αποχρώσεις 
του πράσινου, με αποτέλεσμα μια αισθητική πλευρά συγκρίσιμη με την όψη πραγματικού δαπέδου 
από φυσικό γρασίδι. 

Επιπλέον, ο χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι υδατοπερατός (60lt/m²) και τα υλικά από τα οποία 
θα αποτελείται να διαθέτουν προστασία UV. Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει ελεγχθεί σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 14836 για υποβάθμιση ποιότητας και χρώματος από τις ακτίνες UV και να έχει 
τουλάχιστον 8 χρόνια ζωής. Με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίζει την μακροχρόνια διάρκεια ζωής του. 
Τέλος ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας REACH. 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να διατίθεται σε ρολά με πλάτος 2m ή 4m και μήκος 
περίπου μέχρι 40m. 

 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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