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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ 

 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καί εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 
παιδικών χαρών για την αναβάθμιση της πλατείας Καραϊσκάκη και των πέριξ αυτής δημοτικών 
χώρων.   
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
 
Άρθρο 3ο: Τεχνικές Προδιαγραφές 
Οι προδιαγραφές των ζητουμένων ειδών είναι αναλυτικά οι ακόλουθες.  
 

 

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

 
1. Σταθεροποιημένο δάπεδο 
Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου, πάχους συμπυκνωμένης στρώσης 8 cm. To 
χρησιμοποιούμενο υλικό θα προέρχεται από θραύση σε τριβείο κεραμικών προϊόντων, πλήρως 
ψημένων, άριστης ποιότητας. Στο μίγμα θα υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άμμος, 
κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα. Στο μίγμα δεν πρέπει να υπάρχουν ασβεστολιθικά αδρανή 
σε μορφή χαλικιού ή γαρμπιλιού, διότι επηρεάζουν αρνητικά την εππεδότητα και ελαστικότητα 
της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. 
Η στρώση του σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου, τελικού ενιαίου πάχους μετά την 
ολοκλήρωση της συμπίεσης σε πάχος 8 cm, κατασκευάζεται σε πλήρως διαμορφωμένη και 
συμπυκνωμένη στρώση (υπόβαση).  
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του τελικού μίγματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά από τη 
θέση παραγωγής μέχρι το έργο, η επιμελής διάστρωση στα επιθυμητά πάχη (αρχικό 10 cm) 
μέχρι να επιτευχθεί το προβλεπόμενο τελικό πάχος των 8 cm μετά την συμπίεση του, η 
συμπύκνωση και η κυλίνδρωση με κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών μέχρι να γίνει το μίγμα 
ασυμπίεστο, και η ταυτόχρονη διαβροχή με νερό χωρίς πίεση. 
 
2.  Δάπεδο ασφαλείας 4cm 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500mm και 
θα έχει βάρος 24 kg/m2 περίπου. 
Οι πλάκες θα έχουν κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και οι άνω στρώσεις θα έχουν υποστεί ειδική 
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά 
λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει 
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εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η 
καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια των πλακιδίων θα είναι 
διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 
εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001, 14001, 50001 & OHSAS 18001. 
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης 
(1.700mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης 
συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1 & EN 1177:2008, ΕΝ 71-3 από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. Τα δάπεδα ασφαλείας να συνοδεύονται από Έκθεση 
ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό 
ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 
 
3.  Δάπεδο ασφαλείας πάχους 5cm 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500mm και 
θα έχει βάρος 33 kg/m2 περίπου. 
Οι πλάκες θα έχουν κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και οι άνω στρώσεις θα έχουν υποστεί ειδική 
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά 
λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει 
εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η 
καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια των πλακιδίων θα είναι 
διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 
εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001, 14001, 50001 & OHSAS 18001. 
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης 
(1.700mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης 
συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1 & EN 1177:2008, ΕΝ 71-3 από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. Τα δάπεδα ασφαλείας να συνοδεύονται από Έκθεση 
ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό 
ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 
 
4.  Δάπεδο ασφαλείας πάχους 7 cm 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500mm και 
θα έχει βάρος 46 kg/m2 περίπου. 
Οι πλάκες θα έχουν κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και οι άνω στρώσεις θα έχουν υποστεί ειδική 
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά 
λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει 
εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η 
καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια των πλακιδίων θα είναι 
διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 
εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001, 14001, 50001 & OHSAS 18001. 
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης 
(2.100mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης 
συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1 & EN 1177:2008, ΕΝ 71-3 από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. Τα δάπεδα ασφαλείας να συνοδεύονται από Έκθεση 
ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό 
ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 
 
5.  Ξύλινος τραπεζόπαγκος 
Ο τραπεζόπαγκος θα αποτελείται από ένα τραπέζι, δύο καθίσματα ενσωματωμένα στο τραπέζι  
και έχει γενικές διαστάσεις 1.650x1.800 mm.  
Το τραπέζι θα αποτελείται από ξύλινα τεμάχια διατομής 50x150mm και έχει γενικές διαστάσεις 
960x1.800 mm.  
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Η στήριξη της επιφάνειας αυτής θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα 
υποστυλώματα διατομής 50x100 mm. Προς ενίσχυση των υποστυλωμάτων τοποθετούνται 
εκατέρωθεν αυτών και παράλληλα δύο τεμάχια ξύλου διατομής 50x100mm σε κάθε πλευρά.  
Το κάθε κάθισμα θα αποτελείται από ξύλινα τεμάχια διατομής 50x150 mm και μήκους 1.800 
mm, το οποίο θα στηρίζεται στα υποστυλώματα μέσω των κάτω παράλληλων τεμαχίων. 
 
6.  Ξύλινος τραπεζόπαγκος με σκακιέρα 
Ο τραπεζοπάγκος θα αποτελείται από ένα τραπέζι, δύο καθίσματα ενσωματωμένα στο τραπέζι  
και έχει γενικές διαστάσεις 1.650x1.800 mm.  
Το τραπέζι θα αποτελείται από ξύλινα τεμάχια διατομής 50x150mm και έχει γενικές διαστάσεις 
960x1.800 mm. Πάνω σε αυτό θα υπάρχει ενσωματωμένο ένα παιχνίδι τύπου σκακιέρα. 
Η στήριξη της επιφάνειας αυτής θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα 
υποστυλώματα διατομής 50x100 mm. Προς ενίσχυση των υποστυλωμάτων τοποθετούνται 
εκατέρωθεν αυτών και παράλληλα δύο τεμάχια ξύλου διατομής 50x100mm σε κάθε πλευρά.  
Το κάθε κάθισμα θα αποτελείται από ξύλινα τεμάχια διατομής 50x150 mm και μήκους 1.800 
mm, το οποίο θα στηρίζεται στα υποστυλώματα μέσω των κάτω παράλληλων τεμαχίων 
 
7.  Καθιστικό 
Ο σκελετός του είναι χαλύβδινος  και αποτελείται από δύο κομμάτια κουρμπαρισμένο 
μορφοσίδηρο 50x25 mm και δύο σωλήνες, βαρέως τύπου Ø60 κουρμπαρισμένες κατάλληλα 
ώστε να σχηματίζουν τις χειρολαβές.  
Τα ξύλα του καθίσματος και της πλάτης θα έχουν διαστάσεις 45x95x1600 mm. Το παγκάκι θα 
πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος. 
Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου και είναι σχεδιασμένα με 
τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση. Όλοι οι σύνδεσμοι θα είναι μεταλλικοί 
γαλβανισμένοι. 
 
8.  Επίστηλος κάδος απορριμμάτων 
Ο κάδος αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και 
εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 3mm 
και διαστάσεων 950x40mm διαμορφωμένες σε κυκλική στεφάνη διαμέτρου 300mm και 
τοποθετημένες παράλληλα καθ' ύψος.  
Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα διατομής 45Χ30mm και μήκους 520mm. 
Ο μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζμένη λαμαρίνα πάχους 0,80mm, έχει 
διάμετρο Φ300mm και ύψος 465mm. 
 
9.  Ξυλεία για ανακαίνιση  καθιστικών από σκυρόδεμα και ξύλο 
Στις υφιστάμενες βάσεις από μπετό θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο εργασίες 
συντήρησης και βαφής, ούτως ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση. Θα πρέπει να 
προμηθευτούν επίσης σανίδες σύνθετης ξυλείας διατομής 70Χ70mm και μήκους 1800mm. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας τοποθέτησης, η 
τοποθέτηση και τα μικροϋλικά. 
 
10. Ξυλεία για επενδύσεις σε καθιστικά από σκυρόδεμα 
Σε υφιστάμενη επιφάνεια κατασκευασμένη από τσιμέντο, θα γίνει τοποθέτηση εμποτισμένη 
ξυλείας πεύκης αρκτικού κύκλου. Η διατομή αυτής είναι 150Χ50mm και μέσω κοχλιών και 
μεταλλικών συνδέσμων βιδώνεται, με απώτερο σκοπό να δημιουργηθεί καθιστικό. 
 
11. Κρουνός 
Η κατασκευή απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης και ένα 
διακοσμητικό πάνελ σε σχήμα λουλουδιού.  
Ο κεντρικός σωλήνας διατομής Φ60mm, καταλήγει σε μεταλλικό χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm. 
Η στερέωση της βρύσης γίνεται μέσω του χαλυβδοελάσματος, το οποίο φέρει τέσσερις τρύπες 
Φ12mm. για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας, ή πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια 
αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό. 
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Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας σχηματίζει καμπύλη 90ο  και καταλήγει σε φλάντζα Φ200 
mm.  
Στην εμπρός πλευρά της φλάντζας βιδώνεται το διακοσμητικό πάνελ σχήματος λουλουδιού, 
διαστάσεων 465x500mm.  
Ο μηχανισμός της βρύσης αποτελείται από ρυθμιζόμενο έμβολο με ρυθμιζόμενη διάρκεια ροής 
και αυτόματου κλεισίματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό ελατηρίου που 
βρίσκεται στο εσωτερικό της βρύσης. Η βρύση ενεργοποιείται με την πίεση του εμβόλου.  
Η παροχή του νερού γίνεται μέσω πλαστικού σωλήνα ύδρευσης, ο οποίος διέρχεται μέσα από 
τον κεντρικό σωλήνα της κατασκευής. 
 
12.  Πέργκολα [1] (πίσω από το θέατρο) 
Η πέργκολα θα είναι κατασκευασμένη από ξυλεία πεύκου και θα αποτελείται από σύνθετους 
ορθοστάτες διατομής 140x140 mm, μήκους 2500 mm που θα τοποθετούνται ανά δύο μέτρα, 
και δύο οριζόντια ξύλα στην οροφή του σκέπαστρου διατομής 50x150 mm, στα οποία θα 
στηρίζονται τα ξύλα που θα αποτελούν την οροφή της πέργολας τα οποία θα είναι διατομής 
50x100 mm. Στο πάνω μέρος της οροφής θα τοποθετηθούν κυψελωτά πολυκαρβουνικά φύλλα 
10mm.  Η πέργκολα θα πακτώνεται στο έδαφος σε μεταλλικές γαλβανισμένες βάσεις.  
Οι διαστάσεις της πέργκολας  θα είναι περίπου  μήκος 35,00m , πλάτος 10,00 m και ύψος 2,70 
m. 
 
13. Πέργκολα [2] (είσοδος σχολείου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου) 
Η πέργκολα θα είναι κατασκευασμένη από ξυλεία πεύκου και θα αποτελείται από σύνθετους 
ορθοστάτες διατομής 140x140 mm, μήκους 2500 mm που θα τοποθετούνται ανά δύο μέτρα, 
και δύο οριζόντια ξύλα στην οροφή του σκέπαστρου διατομής 50x150 mm, στα οποία θα 
στηρίζονται τα ξύλα που θα αποτελούν την οροφή της πέργολας τα οποία θα είναι διατομής 
50x100 mm. Στο πάνω μέρος της οροφής θα τοποθετηθούν κυψελωτά πολυκαρβουνικά φύλλα 
10mm.  Η πέργκολα θα πακτώνεται στο έδαφος σε μεταλλικές γαλβανισμένες βάσεις.  
Οι διαστάσεις της πέργκολας  θα είναι περίπου  μήκος 10,00 m , πλάτος  5,00m και ύψος 2,70 
m. 
 
14. Πέργκολα [4] (είσοδος σχολείου) 
Η πέργκολα θα είναι κατασκευασμένη από ξυλεία πεύκου και θα αποτελείται από σύνθετους 
ορθοστάτες διατομής 140x140 mm, μήκους 2500 mm που θα τοποθετούνται ανά δύο μέτρα, 
και δύο οριζόντια ξύλα στην οροφή του σκέπαστρου διατομής 50x150 mm, στα οποία θα 
στηρίζονται τα ξύλα που θα αποτελούν την οροφή της πέργολας τα οποία θα είναι διατομής 
50x100 mm. Στο πάνω μέρος της οροφής θα τοποθετηθούν κυψελωτά πολυκαρβουνικά φύλλα 
10mm.  Η πέργκολα θα πακτώνεται στο έδαφος σε μεταλλικές γαλβανισμένες βάσεις.  
Οι διαστάσεις της πέργκολας  θα είναι περίπου  μήκος 15,00 m, πλάτος 8,00m και ύψος 2,70 m. 
 
15. Πέργκολα [5] (είσοδος σχολείου) 
Η πέργκολα θα είναι κατασκευασμένη από ξυλεία πεύκου και θα αποτελείται από σύνθετους 
ορθοστάτες διατομής 140x140 mm, μήκους 2500 mm που θα τοποθετούνται ανά δύο μέτρα, 
και δύο οριζόντια ξύλα στην οροφή του σκέπαστρου διατομής 50x150 mm, στα οποία θα 
στηρίζονται τα ξύλα που θα αποτελούν την οροφή της πέργολας τα οποία θα είναι διατομής 
50x100 mm. Στο πάνω μέρος της οροφής θα τοποθετηθούν κυψελωτά πολυκαρβουνικά φύλλα 
10mm.  Η πέργκολα θα πακτώνεται στο έδαφος σε μεταλλικές γαλβανισμένες βάσεις.  
Οι διαστάσεις της πέργκολας θα είναι περίπου μήκος 6,00 m, πλάτος 4,00 m και το ύψος 2,70 
m. 
 
16.  Πέργκολα [6] (σκηνή θεάτρου) 
Η πέργκολα θα είναι κατασκευασμένη από ξυλεία πεύκου και θα αποτελείται από σύνθετους 
ορθοστάτες διατομής 140x140 mm, μήκους 2500 mm που θα τοποθετούνται ανά δύο μέτρα, 
και δύο οριζόντια ξύλα στην οροφή του σκέπαστρου διατομής 50x150 mm, στα οποία θα 
στηρίζονται τα ξύλα που θα αποτελούν την οροφή της πέργολας τα οποία θα είναι διατομής 
50x100 mm. Στο πάνω μέρος της οροφής θα τοποθετηθούν κυψελωτά πολυκαρβουνικά φύλλα 
10mm.  Η πέργκολα θα πακτώνεται στο έδαφος σε μεταλλικές γαλβανισμένες βάσεις.  
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Οι διαστάσεις της πέργκολας  θα είναι περίπου  μήκος 6,00 m, πλάτος 4,00 m και ύψος 2,70 m. 
 
17. Συνθετικός χλοοτάπητας 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτινοβολίες ενώ θα έχει αντοχή 
στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Θα διαθέτει σύστημα 
απορροής των υδάτων με εργοστασιακές οπές που θα έχει στο υπόστρωμά του έτσι ώστε να 
μην λιμνάζουν τα νερά της βροχής. Θα διαθέτει υπόστρωμα από πολυπροπυλένιο με επένδυση 
από LATEX (ή αντίστοιχο υλικό) για μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή. Το χρώμα του θα πρέπει 
να πλησιάζει αυτό του φυσικού χλοοτάπητα. 
Για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στους χώρους που θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας, σε 
περίπτωση που αυτός κατασκευάζεται σε χώρα, η οποία δεν ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ τότε 
θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σήμανση CE. 
Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει τον χλοοτάπητα στα μέρη που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία 
και θα διαμορφώσει το έδαφος κατάλληλα ανά περίπτωση ώστε η τοποθέτηση να είναι σταθερή, 
ασφαλής και να επιτυγχάνεται σωστή αποστράγγιση.  
Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται, η προμήθεια, η κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας 
τοποθέτησης και η τοποθέτηση, εργασία πλήρους κατασκευής. 
Για τους παρακάτω τύπους χλοοτάπητα θα  παρέχεται επταετή εγγύηση από τον οίκο 
κατασκευής. 
Το προϊόν θα συνοδεύεται από επιστολή του κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με την οποία θα 
δεσμεύεται πως πρόκειται για υποαλλεργικό, βραδυφλεγές, μη τοξικό υλικό, κατάλληλο για 
χώρους που παίζουν παιδιά. 
O συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 

Tύπος 
Συνθετικός χλοοτάπητας που δεν επιδέχεται γέμισμα από 
χαλαζιακή άμμο 

Υλικό ίνας 
Ενδεικτικά: Ίσια μονόκλωνη ίνα πολυεθυλαινίου & Σγουρή 
μονόκλωνη ίνα πολυπροπυλαινίου 

Τύπος ίνας Ενδεικτικά: 8.800/8 dTex + 4.000/8 dTex 

Ποιότητα Ίνας 
Οικολογικό προϊόν, UV σταθερότητας σύμφωνα με DIN 53387 
χωρίς μόλυβδο και κάδμιο 

Βάρος υποστρώματος Τουλάχιστον 850gr/m2 

Ύψος ίνας 40mm  

Συνολικοί κόμποι ανά m2 15.750 

Συνολικό Bάρος 1.900gr/m2 

Πλάτος ρολού 400 cm 

 
18. Θάμνος κατηγορίας Θ4 
Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την 
μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
19.  Θάμνος κατηγορίας Θ2 
Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την 
μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 6/22 

καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
20. Αρδευτικό δίκτυο 
Άρδευση φυτών από παροχές, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-01-00, δηλαδή πότισμα των φυτών 
με λάστιχο κατάλληλης διατομής, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται η 
προμήθεια των σωλήνων ποτίσματος από PVC, ανθεκτικών στην υπεριώδη ακτινοβολία, οι 
κατάλληλοι προγραμματιστές, οι εργασίες σύνδεσης των παροχών με το υφιστάμενο δίκτυο 
άρδευσης και γενικότερα όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την έντεχνη και σωστή λειτουργία 
του αρδευτικού συστήματος. Δεν περιλαμβάνεται η αξία του νερού. 
 
21. Χλοοτάπητας με σπορά 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
1. Η κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 
ψιλοχωματισμό του εδάφους. 
2. Η προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, 
χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 
3. Η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη σποροκλίνη. 
4. Η προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας, 
συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και τον οίκο 
παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος του σπόρου.  
5. Η κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το 
κυλίνδρισμα της επιφάνειας. 
6. Η απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα. 
7. Η λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
8. Η απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα.  
9. Η πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν 
θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει 
αραιό ή ανεπαρκές. 
10. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. 
 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, 
των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
 
22. Κορμός οριοθέτησης βοτανόκηπων 
Ξύλινοι κορμοί πεύκου, εμποτισμένοι με την μέθοδο της υπό πίεσης, με διάμετρο 120 mm. 
H τοποθέτηση γίνεται με μεταλλικά τζινέτια 40 cm και η σύνδεση μεταξύ των κορμών με 
μεταλλικούς άξονες διατομής Ø 12mm.  
 
23. Σύνθετο όργανο για ΑΜΕΑ στην παιδική χαρά στην Πλατεία Καραϊσκάκη 
Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από: 

1. Δύο πύργους ασκεπείς  
2. Ένα πύργο με σκέπαστρο 
3. Μία γέφυρα με ξύλινο δάπεδο 
4. Μία γέφυρα με δοκό ισορροπίας και οκτάγωνα πατήματα. 
5. Τρεις ράμπες ανάβασης. 
6. Μία κεκλιμένη ανάβαση. 
7. Δύο οριζόντιες αναρριχήσεις 

Η είσοδος του οργάνου θα γίνεται μέσω των τριών ραμπών ανάβασης, της κεκλιμένης ανάβασης 
ή της οριζόντιας αναρρίχησης 1. Ο χρήστης κατευθυνόμενος από την πρώτη ράμπα θα συναντά 
μπροστά του τον πρώτο ασκεπή πύργο ο οποίος θα φέρει αριστερά του την οριζόντια 
αναρρίχηση 1 και δεξιά του την οριζόντια αναρρίχηση 2 με την κεκλιμένη ανάβαση. Ευθεία θα 
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υπάρχει η γέφυρα με τα πατήματα και τη δοκό ισορροπίας. Στο τέλος της γέφυρας θα 
συναντάται ο δεύτερος πύργος με σκεπή. Αυτός στα δεξιά του θα φέρει τη δεύτερη ράμπα η 
οποία θα αποτελεί και έξοδο του οργάνου. Στα αριστερά του πύργου θα βρίσκεται η γέφυρα και 
στη συνέχεια εκείνης ο τρίτος ασκεπής πύργος που εν συνεχεία του θα φέρει την τρίτη ράμπα 
που αποτελεί σημείο εξόδου 
Η οριζόντια αναρρίχηση 1 θα έχει κάτοψη 1100X2490 mm και θα κατασκευάζεται από  τρεις 
ξύλινους στύλους, διατομής 95Χ95 mm, ύψους 2300 mm και ένα ξύλινο στύλο ύψους 620 mm. 
Θα κατασκευάζεται με πλέγμα από συρματόσχοινα Φ 16 mm επενδυμένα με πολυπροπυλένιο και 
θα βρίσκεται σε απόσταση 470 mm από το ύψος του δαπέδου.   
Στους τρεις στύλους της αναρρίχησης θα είναι τοποθετημένες κάθετες μπάρες συγκράτησης,  
από μεταλλική σωλήνα Φ 1" Χ 2 mm, χρωματισμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 
Η οριζόντια αναρρίχηση 2 θα έχει κάτοψη 1100X1100 mm, και θα κατασκευάζεται από τέσσερις  
ξύλινους στύλους, διατομής 95Χ95 mm και ύψους 2300 mm. Θα κατασκευάζεται με πλέγμα από 
συρματόσχοινα Φ 16 mm επενδυμένα με πολυπροπυλένιο και θα βρίσκεται σε απόσταση 850 
mm από το ύψος του δαπέδου.   
Στους δύο στύλους της αναρρίχησης θα είναι τοποθετημένες κάθετες μπάρες συγκράτησης, από 
μεταλλική σωλήνα Φ 1" Χ 2 mm, χρωματισμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Απέναντι από αυτή 
την πλευρά θα τοποθετείται μία κεκλιμένη ανάβαση, η οποία  θα αποτελείται από δύο 
κεκλιμένους στύλους διατομής 95Χ45 mm, ανάμεσα στους οποίους θα είναι τοποθετημένος ένας 
οριζόντιος μεταλλικός σωλήνας Φ 1" Χ 2 mm, χρωματισμένος με ηλεκτροστατική βαφή. 
Ο πύργος θα έχει κάτοψη 1100X1100 και θα κατασκευάζεται από τρεις ξύλινους στύλους, 
διατομής 95Χ95 mm,  ύψους 2300 mm και ένα ξύλινο στύλο ύψους 620 mm.  Ο πύργος θα έχει 
μία πλατφόρμα, που θα είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους 21 mm, με 
αντιολισθηρή επένδυση, και θα στηρίζεται περιμετρικά, επάνω σε πλαίσιο από ξύλινους δοκούς 
διατομής 95Χ45 mm, συνδεδεμένες στους στύλους του πύργου. Το ύψος  του δαπέδου της 
πλατφόρμας, από το δάπεδο του χώρου του οργάνου θα είναι 250 mm.  
Ο πύργος με σκεπή θα έχει κάτοψη 1100X1100 και θα κατασκευάζεται από τέσσερις ξύλινους 
στύλους, διατομής 95Χ95 mm και ύψους 2130 mm. Ο πύργος θα έχει μία πλατφόρμα, που θα 
είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21 mm, με αντιολισθηρή επένδυση, 
και θα στηρίζεται περιμετρικά, επάνω σε πλαίσιο από ξύλινους δοκούς διατομής 95Χ45 mm, 
συνδεδεμένες στους στύλους του πύργου. Το ύψος  του δαπέδου της πλατφόρμας, από το 
δάπεδο του χώρου του οργάνου θα 250 mm.  
Ο πύργος θα έχει μία δίριχτη στέγη, αποτελούμενη από δύο πάνελ HPL πάχους 10 mm., 
διαστάσεων 1300 mm. (κορφιάς) Χ 940 mm., με στρογγυλεμένες γωνίες. 
Οι ράμπες θα έχουν μήκος 1310 mm και πλάτος 920 mm.  Το δάπεδο τους θα κατασκευάζεται 
από οριζόντιες σανίδες μήκους 920 mm, πλάτους 140 mm, και πάχους 45 mm, οι οποίες θα 
στηρίζονται σε δύο πλαϊνά ξύλα διαστάσεων 1300 Χ 95 Χ 45 mm. 
Η γέφυρα θα έχει μήκος 1940 mm και πλάτος 920 mm και θα αποτελείται: 
 α) από μία ξύλινη δοκό ισορροπίας, διατομής 120 Χ 95 mm και  
β) από ένα σύστημα τριών οκτάγωνων μεταλλικών πατημάτων. Θα στηρίζονται σε δύο οριζόντια 
παράλληλα συρματόσχοινα, διατομής Φ 16 mm. Τα συρματόσχοινα θα στηρίζονται στις 
πλευρικές δοκούς της βάσης των δύο πλατφορμών. 
Η δοκός ισορροπίας και τα πατήματα θα βρίσκονται σε ύψος 250 mm από το δάπεδο του χώρου 
του οργάνου. 
Στην πλευρά της γέφυρας που βρίσκεται η δοκός ισορροπίας, σε ύψος 690 mm. πάνω από την 
επιφάνεια βάδισης της δοκού, θα τοποθετηθεί οριζόντιο συρματόσχοινο. 
Η γέφυρα θα έχει μήκος 2000 mm. και πλάτος 730 mm. 
Το πάτωμα της γέφυρας θα κατασκευάζεται από οριζόντιες σανίδες μήκους 730 mm, πλάτους 
140 mm, και πάχους 45 mm, οι οποίες θα στηρίζονται σε δύο πλαϊνά ξύλα διατομής  95Χ45 mm. 
Πλευρικά θα φέρει σε όλο το μήκος της δύο μεταλλικές σωλήνες 1’’ σε απόσταση 700mm πάνω 
από την επιφάνεια της πλατφόρμας.  
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 
1176:2008 και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
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Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
και ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. 
Ο εξοπλισμός θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για 
την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής 
Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο 
FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους. 
 
24. Σύνθετο όργανο στην παιδική χαρά στην Πλατεία Ήρωος Μάτση 
Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από: 

• Εξι τετράγωνα πατάρια 
• Ένα τρίγωνο πατάρι 

• Πέντε πύργους 
• Μία τσουλήθρα για ύψος 2000mm 
• Μία τσουλήθρα για ύψος 900mm 
• Μία γέφυρα με κουπαστές 
• Δύο γέφυρες χωρίς κουπαστές  
• Δύο ράμπες 
• Ένα οριζόντιο πλέγμα σκοινιών με πλαστικές λαβές 
• Μία γέφυρα με αιωρούμενα πατήματα 
• Ένα τοίχο αναρίχησς 
• Τρία τετράρριχτα σκέπαστρα 
• Πάνελ δραστηριοτήτων  

Στο σύνθετο όργανο διαμορφώνονται τρία επίπεδα, ένα σε ύψος 250mm, ένα σε ύψος 900mm 
και ένα σε ύψος 2000mm. Στο επίπεδο των 250mm θα υπάρχει πρόσβαση για αναπηρικό 
καροτσάκι μέσω δύο ράμπων. Η πρώτη ράμπα θα καταλήγει σε ένα τετράγωνο πατάρι όπου 
στην δεξιά πλευρά θα υπάρχει μία γέφυρα με αιωρούμενα πατήματα, ευθεία θα υπάρχει μία 
ξύλινη γέφυρα χωρίς κουπαστές και αριστερά ένα πάνελ δραστηριοτήτων. Ευθεία της γέφυρας 
θα υπάρχει ένα δεύτερο τετράγωνο πατάρι με τετράριχτο σκέπαστρο. Σε αυτό αριστερά θα 
υπάρχει ένα τριγωνικό πατάρι σε ύψος 900mm με μία τσουλήθρα με ανοξείδωτη σκάφη, ευθεία 
θα υπάρχει ένα σχοινί αναρρίχησης και δεξιά μία δεύτερη  γέφυρα που θα καταλήγει σε ένα 
τρίτο πατάρι. Ευθεία αυτού θα υπάρχει η δεύτερη ράμπα, δεξιά θα υπάρχει ένα πλέγμα 
συρματόσκοινου επενδεδυμένου με πολυπροπυλένιο που θα καταλήγει σε ένα τέταρτο 
τετράγωνο πατάρι. Το τρίτο επίπεδο θα βρίσκεται σε ύψος 2000mm. H πρόσβαση σε αυτό θα 
γίνεται από έναν κάθετο τοίχο αναρρίχησης που θα βρίσκεται στον τέταρτο πύργο και θα 
καταλήγει σε ένα τετράγωνο πατάρι με τετράρριχτο σκέπαστρο. Αριστερά και ευθεία αυτού του 
παταριού θα υπάρχουν δύο πάνελ δραστηριοτήτων και δεξιά μία γέφυρα με κουπαστές, που στο 
κάτω μέρος θα στερεώνονται πλαστικές λαβές αναρρίχησης. Ευθεία της γέφυρας θα υπάρχει το 
έκτο τετράγωνο πατάρι με τετράρριχτο σκέπαστρο όπου δεξιά και αριστερά  θα υπάρχουν πάνελ 
δραστηριοτήτων και ευθεία μία τσουλήθρα με ανοξείδωτη σκάφη.  
Η πλατφόρμα πύργου 1110X1110mm θα  αποτελείται από: 

• Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής 95χ45 mm. και μήκους 920 mm 
• Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου πάχους 21 mm 
• Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95mm 

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 95x45 mm θα ενώνονται μεταξύ τους μέσω μεταλλικών 
συνδέσμων, σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο.  Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα εφαρμόζεται ένα 
κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21 mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η 
στερέωση του στο πλαίσιο, γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα 
υποστυλώματα διατομής 95x95 mm με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 
Η τσουλήθρα αποτελείται από: 

• Μία μεταλλική σκάφη 
• Δύο πλευρικά προστατευτικά  
• Ένα προστατευτικό εξόδου 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
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Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει πλάτος 530mm. Το μήκος ολίσθησης θα διαφοροποιείται 
ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης 1700mm για πλατφόρμα σε ύψος 90εκ., 
και 4100mm για πλατφόρμα σε ύψος 200εκ.) 
Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm και θα βιδώνεται στα δύο 
πλαϊνά προστατευτικά τα οποία κατασκευάζονται από HPL  πάχους 18χιλ. 
Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από πλάκα HPL πάχους 12χιλ. Θα 
αποτελείται από δύο κομμάτια που τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης εισόδου της 
τσουλήθρας και στο πάνω μέρος τους θα τοποθετείται μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από 
σωλήνα διαμέτρου 1” βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά.  
Η δραστηριότητα θα συνδέει την πλατφόρμα του τρίτου πύργου ύψους 250 mm, με την 
πλατφόρμα ύψους 250 mm, του τέταρτου πύργου. Θα αποτελείται από πλέγμα, που 
κατασκευάζεται με συρματόσχοινο διαμέτρου Φ16, επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. Θα 
έχει κάτοψη μήκους 2100 mm και πλάτους 920 mm. Πάνω από τη δραστηριότητα θα κρέμονται 
οι πλαστικές λαβές οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες στη γέφυρα με κουπαστές. 
Η γέφυρα με κουπαστές θα συνδέει τις πλατφόρμες ύψους 2000 mm από το έδαφος. Το δάπεδο 
της θα κατασκευάζεται από οριζόντιες σανίδες μήκους 920 mm, πλάτους 140 mm, και πάχους 
45 mm, οι οποίες θα στηρίζονται σε δύο πλαϊνά ξύλα διαστάσεων 2100x95x45 mm. 
Στις δύο διαμήκεις πλευρές της γέφυρας θα τοποθετούνται προστατευτικά πάνελ σε όλο το 
μήκος, από HPL πάχους 12 mm., ύψους 700 mm. Κάτω από το δάπεδο της γέφυρας θα 
κρέμονται χειρολαβές ανάρτησης. 
Η γέφυρα με αιωρούμενα πατήματα θα  έχει μήκος 2000 mm και πλάτος 920 mm.  Θα 
αποτελείται από: 
α) δύο παράλληλες δοκούς-κουπαστές, διατομής, 120Χ45 mm, οι οποίες θα συνδέονται στους 
δύο στύλους κάθε πύργου, σε ύψος 800 mm, πάνω από κάθε πλατφόρμα. 
β) Από πέντε ξύλινα πατήματα, 95x95 τα οποία είναι αναρτημένα από τις δοκούς με 
συρματόσχοινα 
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 
1176:2008 και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
και ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. 
Ο εξοπλισμός θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για 
την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής 
Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο 
FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους. 
 
25.  Σύνθετο όργανο με πλατφόρμες  στην παιδική χαρά στην Πλατεία Ήρωος Μάτση 
Το όργανο θα  αποτελείται από: 

• Δύο πύργους ασκεπείς,  
• Μία αντλία νερού 
• Ένα κανάλι εναλλακτικής τροφοδότησης νερού προς τα δύο κανάλια με εμπόδια ροής. 
• Δύο κανάλια με εμπόδια για μερική παρεμπόδιση ροής και αλλαγές στην κατεύθυνση της. 

Το όργανο θα   έχει πλάτος 3.380mm, μήκος 4.260 mm και μέγιστο ύψος 2400 mm. 
Τα τμήματα του θα  είναι: 
1) Μεγάλος Πύργος Ασκεπής 
Η κάτοψη του πύργου θα  αποτελείται: 
α) Από ένα παραλληλόγραμμο με μεγάλη πλευρά μήκους 1400 mm και μικρή πλευρά 1060 mm.  
β) Από ένα ορθογώνιο τρίγωνο κάθετων πλευρών διάστασης 1060 mm και 1090 mm. Η πλευρά 
με μήκος 1.060 mm εφάπτεται στην αντίστοιχη πλευρά του παραλληλογράμμου. 
Ο πύργος θα  κατασκευάζεται από 2 ξύλινους στύλους, διατομής 95x95 mm και ύψους 900 mm 
και 3 ξύλινους στύλους, διατομής 95x95 mm και ύψους 520 mm. 
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Ο πύργος θα   έχει μία πλατφόρμα, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ξυλεία διατομής 
120x45mm επάνω σε πλαίσιο από ξύλινες δοκούς διατομής 95Χ45 mm. Το ύψος του δαπέδου 
της πλατφόρμας από το δάπεδο του χώρου του οργάνου θα  είναι  450 mm.  
Η κάτοψη του πύργου θα   αποτελείται από ένα ορθογώνιο τρίγωνο κάθετων πλευρών 
διάστασης 910 mm. 
Ο πύργος θα  κατασκευάζεται από 3 ξύλινους στύλους, διατομής 95x95 mm και ύψους 900 mm 
και 3 ξύλινους στύλους, διατομής 95x95 mm και ύψους 520 mm. 
Ο πύργος έχει μία πλατφόρμα, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ξυλεία διατομής 
120x45mm επάνω σε πλαίσιο από ξύλινες δοκούς διατομής 95Χ45 mm, συνδεδεμένες στους 
στύλους του πύργου. Το ύψος του δαπέδου της πλατφόρμας από το δάπεδο του χώρου του 
οργάνου θα είναι  450 mm.  
Το θεματικό όργανο αποτελείται από: 
α) Μία χειροκίνητη τρόμπα άντλησης νερού,  
β) Μία δεξαμενή νερού, πλάτους 780 mm, μήκους 1200 mm και βάθους 160 mm. Η δεξαμενή 
θα εδράζεται σε πλατφόρμα διαστάσεων 1400 mm μήκος και 1000 mm πλάτος. H πλατφόρμα 
θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 3 mm, επενδυμένη με αντιολισθητικό 
υλικό και θα στηρίζεται περιμετρικά επάνω σε πλαίσιο από ξύλινες δοκούς διατομής 95Χ45 mm. 
Θα στηρίζεται δε σε δύο στύλους του μεγάλου πύργου, ύψους 900 m και σε δύο άλλους 
αντίστοιχους στύλους διατομής 95x95 mm και ύψους 900 mm συνδεδεμένες στους στύλους του 
πύργου. Το ύψος της πλατφόρμας από το δάπεδο του χώρου του οργάνου θα είναι  800 mm.  
γ) τρία κανάλια νερού, διαστάσεων πλάτους 450 mm, μήκους 1240 mm και βάθους 50 mm. Τα 
κανάλια θα στηρίζονται σε έξι ξύλινους στύλους, διατομής 95x95 mm και ύψους 520 mm. 
 
26. Οκταθέσια τραμπάλα ελατηρίου στην παιδική χαρά στην Πλατεία Ηρώος Μάτση 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

• 2 βάσεις πάκτωσης 
• 4 ελατήρια ταλάντωσης 
• 1 κυρίως σώμα 
• 2 καθιστικά 
• 1 χρωματιστό πάνελ (καθιστικό ΑΜΕΑ) 
• 4 διακοσμητικά πανέλα 

Ολόκληρη η τραμπάλα θα αποτελείται από ενιαίο μεταλλικό σώμα από δοκούς ορθογωνικής 
διατομής και δύο συστήματα πάκτωσης στο έδαφος. 
 Σώμα και συστήματα πάκτωσης θα συνδέονται αρθρωτά και το κάθε ένα θα φέρει ζεύγος 
ελατηρίων.  
Πάνω στο σώμα θα είναι συγκολλημένες οι ποδολαβές της τραμπάλας.  
Τα καθίσματα θα είναι αντικριστά και μεταξύ τους θα τοποθετείται τρίτο χρωματιστό πάνελ το 
οποίο θα λειτουργεί ως επιπλέον κάθισμα για άτομα με ειδικές ανάγκες.  
Τα αντικριστά καθίσματα θα συγκρατούνται στη μεταλλική βάση με βίδες. Στα πλαϊνά κάθε 
καθιστικού θα τοποθετούνται διακοσμητικά πάνελ μορφής ζώων. Ανάμεσά τους θα τοποθετείται 
σωλήνας μίας ίντσας, η οποία και θα λειτουργεί ως χειρολαβή της τραμπάλας. 
 
27. Διθέσια κούνια νηπίων  και μίας θέσης για ΑΜΕΑ στην παιδική χαρά  στην Πλατεία  
     Ήρωος Μάτση 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

• Δύο (2) οριζόντιες ξύλινες δοκούς. 
• Έξι (6) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα ανά δύο,  σε σχήμα «Λ». 
• Δύο (2) καθίσματα νηπίων, κλειστά 

• Ένα κάθισμα ΑΜΕΑ 
Η κούνια τριών θέσεων, με δύο θέσεις νηπίων και μία θέση AMEA θα έχει γενικές διαστάσεις 
4.750 x 1.520 mm και ύψος 2.400 mm. Θα αποτελείται από δύο οριζόντιες ξύλινες δοκούς, 
διατομής 95x120 mm, οι οποίες θα καταλήγουν σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους 4 χιλ. Η 
στήριξη των οριζοντίων δοκών θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα 
υποστυλώματα διατομής 95Χ95 mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. 
Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα 
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έχει κρίκους διατομής 6 mm., εν θερμώ γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν παγίδευση 
δακτύλου. 
Στη μεγάλη οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις 
των προτύπων ΕΝ 1176, ενώ στη μικρή δύο. 
Τα καθίσματα των νηπίων θα είναι κλειστά, και θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με 
ενίσχυση αλουμινίου. Θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα Β του ΕΝ 1176-
2:2008. 
Το κάθισμα AMEA θα έχει μορφή αρκουδάκι (και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες), από 
περιστροφικά χυτευμένο πολυαιθυλένιο. Το πολυαιθυλένιο θα είναι 100% ανακυκλώσιμο και θα 
είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα Β του ΕΝ 1176-2:2008. 
 
28. Μεταλλική κούνια τύπου φωλιάς στην παιδική χαρά στην Πλατεία Ήρωος Μάτση 
Το όργανο θα αποτελείται από : 

• Μία οριζόντια ξύλινη δοκό, 
• Τέσσερα κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ», 
• Ένα κάθισμα «φωλιά» , αναρτημένο με αλυσίδες. 

Η κούνια φωλιά με ένα κάθισμα θα `έχει γενικές διαστάσεις 3.230x1.520 mm με ύψος  2.400 
mm. Θα αποτελείται από μία οριζόντια δοκό διατομής 95x120 mm, η οποία θα καταλήγει σε 
μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους 4mm. Η στήριξη της ενιαίας δοκού θα επιτυγχάνεται 
εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95x95 mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. 
Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα 
έχει κρίκους διατομής 6 mm, εν θερμώ γαλβανισμένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 
Στην οριζόντια δοκό τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα διπλής κίνησης σύμφωνα με τις 
αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. Το καθένα θα φέρει άξονα με σπείρωμα, ο οποίος θα 
βιδώνεται στην ξύλινη δοκό και θα πακτώνεται μέσω περικοχλίων. Επιπλέον, θα υπάρχει 
μεταλλική άρθρωση που θα επιτρέπει την εμπρόσθια και την πίσω κίνηση στον χρήστη. Τέλος, 
σε αυτό θα προσαρτάται περιστροφικό κράτημα αλυσίδας, ώστε να δίνει ελευθερία στην 
περιστροφική κίνηση και την δυνατότητα επαναφοράς των αλυσίδων στην αρχική κατάσταση 
τους.  
Το κάθισμα φωλιά θα κατασκευάζεται από ένα μεταλλικό στεφάνι, επενδυμένο με σχοινί 
πολυπροπυλενίου, και από το δίχτυ που θα δημιουργεί τη θέση καθίσματος. Η ανάρτηση στο 
σκελετό πραγματοποιείται δια μέσω αλυσίδων. 
 
29. Συμπληρωματική περίφραξη 
Περίφραξη διαστάσεων 2000 Χ 80 Χ 1000 mm. Οι κάθετοι δοκοί θα κατασκευαστούν από 
κοιλοδοκό 50 X 50 X 2 mm. Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι θα είναι από κοιλοδοκό 30 Χ 30 Χ 1,5 mm  
ενώ τα κάθετα κιγκλιδώματα θα κατασκευαστούν από επιλεγμένη σουηδική ξυλεία πάχους 28 
mm μήκους 840 mm. Τα διάκενα μεταξύ των κάθετων σανιδιών θα είναι  60 mm.  
Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. Σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται  η συσσώρευση νερού. Τα χρώματα 
και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν για την βαφή πρέπει να είναι μη τοξικά, να μην 
περιέχουν βαρέα μέταλλα, να προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες και να είναι σύμφωνα με 
το πρότυπο EN 927-2. 
Όλοι οι μεταλλικοί  σύνδεσμοι  θα είναι γαλβανισμένοι. 
 
30. Περίφραξη γηπέδου 
Προμήθεια περίφραξης γηπέδου  με συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής διαστάσεων 2,5 cm και 
βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.  
Η περίφραξη θα είναι ύψους 4 έως 5 μ όμοια με την υφιστάμενη και στην ίδια θέση με αυτήν. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια θύρας σχεδίου και χαρακτηριστικών όμοιων με την 
υφιστάμενη προς αντικατάσταση της υπάρχουσας κατεστραμμένης  
 
31. Σταμπωτό δάπεδο 
Σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131 
ποιότητας S500s και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωμο, με επίπαση 
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σκληρυντικού χρώματος, και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια, H επιφάνεια 
εφαρμογής οριοθετείται με χωροστάθμιση και είναι απόλυτα επιπεδωμένη με τις απαραίτητες 
κλίσης απορροής ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες τοπικές εξάρσεις ή υφέσεις της υπόβασης. 
Περιλαμβάνεται η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και τυχόν άλλες κατασκευές), η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του 
σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) 
και η τελική επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας. 
Η αποτύπωση του επιλεγμένου σχεδίου θα γίνεται με την εισπίεση των ειδικων καλουπιών στην 
επιφάνεια του σκυροδέματος. 
Μετά την πάροδο 12 ωρών θα κόβονται οι αρμοί διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. 
Ακολούθως θα γίνεται πλύσιμο με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του 
πλεονάζοντος χρώματος αρμών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας. 
Για την προστασία της τελικής επιφάνειας προβλέπεται μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό 
βερνίκι (sealer) με ανάλωση 200 ml/m2. 
 
32. Εξοπλισμός για το πάρκο σκύλων 
Περιλαμβάνονται: 

• Τραμπάλα 
• Εμπόδια 
• Τραπέζι - Πάγκος εκγύμνασης 
• Ρόδα 

 
α. Τραμπάλα 
Το όργανο θα έχει γενικές διαστάσεις 2000 x 600 mm και θα αποτελείται από μία ξύλινη 
επιφάνεια και τον μηχανισμό ταλάντωσης. Ο φορέας θα κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης πάχους 18 mm και θα έχει στρογγυλεμένες ακμές. Θα στηρίζεται σε μεταλλική βάση 
τύπου Η, η οποία θα κατασκευάζεται από σωλήνα διατομής Ø 2΄΄. Σε αυτή θα είναι 
τοποθετημένος ο περιστρεφόμενος μηχανισμός που θα επιτρέπει την ελεγχόμενη κίνηση του 
φορέα. 
 
β. Εμπόδια 
Τα εμπόδια θα έχουν διάφορες διαστάσεις μήκους και ύψους. Το κάθε ένα θα αποτελείται από 
δύο υποστυλώματα και τεμάχια ξυλείας. Οι ορθοστάτες θα κατασκευάζονται από μεταλλικές 
κοιλοδοκούς διατομής 50 x 50 mm, οι οποίες θα πακτώνονται στο έδαφος.  Σε αυτές θα 
τοποθετούνται τεμάχια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15mm μέσω κοχλιών και περικοχλίων 
ασφαλείας. 
 
γ. Τραπέζι - Πάγκος εκγύμνασης 
Το όργανο θα έχει γενικές διαστάσεις 2500 x 600 mm και θα αποτελείται από ένα πατάρι και δύο 
ράμπες. 
Το πατάρι θα κατασκευάζεται από πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm, το οποίο θα 
στηρίζεται σε ξύλινο σκελετό κατασκευασμένο από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης. 
Οι ράμπες θα αποτελούνται από πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm και θα 
τοποθετούνται υπό κλίση. Αυτές θα συνδέονται με την πλατφόρμα μέσω μεταλλικών 
συνδέσμων και κοχλιών. 
 
δ. Ρόδα 
Η δραστηριότητα ρόδα ποικίλει σε διαστάσεις ύψους. Θα αποτελείται από μία ρόδα και τα 
στηρίγματα. Ένας σιδηροσωλήνας διατομής Ø1΄΄ διαμορφωμένος κατάλληλα, ώστε να έχει 
διάταξη ανάποδου U, πακτώνεται στο έδαφος. Κάθετα σε αυτόν θα συγκολλείται σωλήνας ίδιας 
διατομής και θα πακτώνεται στο έδαφος για επιπλέον στήριξη. Στην διάταξη τύπου 
ανεστραμμένου U μέσω μεταλλικών συνδέσμων τοποθετείται η ρόδα η οποία θα κατασκευάζεται 
από HPL και έχεις εσωτερικό άνοιγμα τουλάχιστον 500mm. 
 
33. Όργανο έκτασης ποδιών εκγύμνασης ενηλίκων 
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Όργανο έκτασης ποδιών, εκγύμνασης και ενδυνάμωσης μυών κάτω άκρων, μέσης και κοιλιακών. 
 
34. Όργανο βάδισης εκγύμνασης ενηλίκων 
Όργανο stepper, αερόβιας γυμναστικής, βάδισης, βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και 
των πνευμόνων με εξάσκηση μυών κάτω άκρων, μέσης και κοιλιακών. 
 
35.  Όργανο έλξεως ώμων εκγύμνασης ενηλίκων 
Όργανο έλξεων ώμων, εκγύμνασης των μυών των ώμων, στήθους και ωμοπλάτης, κοιλιακών, 
καθώς και των άνω άκρων. 
 
36.  Όργανο ποδηλάτου εκγύμνασης ενηλίκων 
Όργανο ποδηλάτου, εκγύμνασης κάτω άκρων, μέσης και κοιλιακών. 
 
37. Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών εκγύμνασης ενηλίκων 
Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών, αεροβικής εκγύμνασης των μυών των κάτω άκρων, 
κοιλιακών και μέσης. 
 
38. Όργανο παράλληλων μπαρών εκγύμνασης ενηλίκων 
Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών, αεροβικής εκγύμνασης των μυών των κάτω άκρων, 
κοιλιακών και μέσης. 
 
39.  Όργανο πάγκος κοιλιακών εκγύμνασης ενηλίκων 
Όργανο πάγκου κοιλιακών, εκγύμνασης μυών κοιλιακών, μέσης και πλάτης, βελτίωσης της 
λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων. 
 
40. Όργανο βάδισης αέρος εκγύμνασης ενηλίκων 
Όργανο βάδισης αέρος, αερόβιας εκγύμνασης όλων των μυών, βελτίωσης της λειτουργίας της 
καρδιάς και των πνευμόνων με εξάσκηση μυών κάτω άκρων. 
 
41.  Εργασίες διαμόρφωσης - Τοποθέτησης 
(Αφορά τις απαιτούμενες εργασίες στο επιλέξιμο για χρηματοδότηση τμήμα του 
προϋπολογισμού) 
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

• Όλες οι εργασίες διαμόρφωσης του φυσικού εδάφους για την εφαρμογή της μελέτης 
σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας και τα σχέδια της μελέτης. 

• Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη και σωστή τοποθέτηση του 
σταθεροποιημένου δαπέδου και του δαπέδου ασφαλείας, ώστε αυτά αφενός μεν να 
εγκιβωτίζονται αφετέρου δε να εδράζονται στην κατάλληλη υπόβαση, ώστε η κατασκευή 
να είναι ασφαλής και έντεχνη. Περιλαμβάνονται οι κάθε είδους υποβάσεις και βάσεις 
έδρασης σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας και τα σχέδια της 
μελέτης. 

• Οι πάσης φύσεως εργασίες επισκευών υφιστάμενων οικοδομικών στοιχείων σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή, τα τεύχη της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

• Οι εργασίες μετακίνησης υφιστάμενων περιφράξεων και οι επισκευές αυτών σε νέες 
θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

• Οι εργασίες αποξήλωσης και αποκομιδής υφιστάμενων κατασκευών που δεν παραμένουν 
στην υπό ανάπλαση περιοχή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

• Οι εργασίες τοποθέτησης με τρόπο έντεχνο και ασφαλή των υπό προμήθεια ειδών και 
εξοπλισμού. 

• Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
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2. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
42.  Προμήθεια ειδών για τις εποχιακές εκδηλώσεις του Δήμου 
Περιλαμβάνει ξύλινες κατασκευές, που θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Δήμου σε 
εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα. Θα περιλαμβάνονται τρεις τύποι κατασκευών, και στο 
σύνολο εφτά κατασκευές.  
Ο πρώτος τύπος θα έχει γενικές διαστάσεις 6Χ2,5Χ3 μέτρα, θα αποτελείται από τρία δίρριχτα 
σκέπαστρα, δύο διαμορφωμένα τοιχία όπου θα περιλαμβάνει μία πόρτα και παράθυρα, και ένα 
υπερυψωμένο ξύλινο πατάρι. Εσωτερικά θα υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι για την 
διευκόλυνση των τελούμενων εκδηλώσεων. Το σκέπαστρο της κατασκευής θα καλύπτεται από 
τεχνητό χλοοτάπητα, προσδίδοντας την απαιτούμενη θεματικότητα στην κατασκευή και τα 
υλικά της κατασκευής θα είναι μασίφ ξυλεία και κόντρα πλακέ θαλάσσης. 
Ο δεύτερος τύπος θα έχει γενικές διαστάσεις 4,2Χ2Χ3,5 μέτρα, θα αποτελείται από μία ξύλινη 
πλατφόρμα ύψους 60 εκατοστών, από ένα ξύλινο σπιτάκι με καμπύλο, δίρριχτο σκέπαστρο και 
από μία βεράντα. Το σπιτάκι θα κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και μασίφ ξυλεία, 
θα αποτελείται από πόρτα, παράθυρα και από το σκέπαστρο, καλυμμένο από ασφαλτικό υλικό. 
Μπροστά από το σπιτάκι θα διαμορφώνεται το μπαλκόνι, αποτελούμενο από ξύλινα κάγκελα και 
μία ξύλινη σκάλα. Η όλη κατασκευή θα κατασκευαστεί από μασίφ ξυλεία και κόντρα πλακέ 
θαλάσσης. 
Ο τρίτος τύπος κατασκευής θα περιλαμβάνει ένα μεγάλο δίρριχτο σκέπαστρο με καμπύλες 
ύψους περίπου 2,8 μέτρα καλυμμένη με ασφαλτικό υλικό, δύο μεγάλες προσόψεις από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης, διαμορφωμένες κατάλληλα, από μία διαμορφωμένη πόρτα, που η μορφή της 
θα παρομοιάζει την μορφή φλόγας και από παράθυρα. Η κατασκευή θα έχει γενικές διαστάσεις 
3Χ2Χ3,5 μέτρα. 
Περιμετρικά του χώρου θα τοποθετηθεί ξύλινη περίφραξη ύψους ένα μέτρο. Τα υποστυλώματα 
θα γίνουν από σύνθετη μασίφ ξυλεία διατομής 95Χ95, τα πλαίσια της περίφραξης θα είναι δύο 
μέτρα και θα αποτελούνται από δύο οριζόντια ξύλινα τεμάχια διατομής 95Χ45 χιλιοστά και από 
κάθετα ξύλινα τεμάχια Πέυκης εμποτισμένα. Στην όλη περίφραξη θα υπάρχει και μία ξύλινη 
πόρτα.  
 
43.  Δάπεδο ασφαλείας 4cm 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500mm και 
θα έχει βάρος 24 kg/m2 περίπου. 
Οι πλάκες θα έχουν κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και οι άνω στρώσεις θα έχουν υποστεί ειδική 
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά 
λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει 
εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η 
καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια των πλακιδίων θα είναι 
διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 
εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001, 14001, 50001 & OHSAS 18001. 
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης 
(1.700mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης 
συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1 & EN 1177:2008, ΕΝ 71-3 από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. Τα δάπεδα ασφαλείας να συνοδεύονται από Έκθεση 
ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό 
ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 
 
44.  Δάπεδο ασφαλείας πάχους 5cm 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500mm και 
θα έχει βάρος 33 kg/m2 περίπου. 
Οι πλάκες θα έχουν κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και οι άνω στρώσεις θα έχουν υποστεί ειδική 
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά 
λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 15/22 

εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η 
καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια των πλακιδίων θα είναι 
διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 
εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001, 14001, 50001 & OHSAS 18001. 
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης 
(1.700mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης 
συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1 & EN 1177:2008, ΕΝ 71-3 από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. Τα δάπεδα ασφαλείας να συνοδεύονται από Έκθεση 
ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό 
ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 
 
45.  Επίστηλος κάδος απορριμμάτων 
Ο κάδος αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και 
εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 3mm 
και διαστάσεων 950x40mm διαμορφωμένες σε κυκλική στεφάνη διαμέτρου 300mm και 
τοποθετημένες παράλληλα καθ' ύψος.  
Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα διατομής 45Χ30mm και μήκους 520mm. 
Ο μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζμένη λαμαρίνα πάχους 0,80mm, έχει 
διάμετρο Φ300mm και ύψος 465mm. 
 
46. Ξυλεία για επενδύσεις σε καθιστικά από σκυρόδεμα 
Σε υφιστάμενη επιφάνεια κατασκευασμένη από τσιμέντο, θα γίνει τοποθέτηση εμποτισμένη 
ξυλείας πεύκης αρκτικού κύκλου. Η διατομή αυτής είναι 150Χ50mm και μέσω κοχλιών και 
μεταλλικών συνδέσμων βιδώνεται, με απώτερο σκοπό να δημιουργηθεί καθιστικό. 
 
 
 
47. Πέργκολα [3] (Πλατεία Φιλίας) 
Η πέργκολα θα είναι κατασκευασμένη από ξυλεία πεύκου και θα αποτελείται από σύνθετους 
ορθοστάτες διατομής 140x140 mm, μήκους 2500 mm που θα τοποθετούνται ανά δύο μέτρα, 
και δύο οριζόντια ξύλα στην οροφή του σκέπαστρου διατομής 50x150 mm, στα οποία θα 
στηρίζονται τα ξύλα που θα αποτελούν την οροφή της πέργολας τα οποία θα είναι διατομής 
50x100 mm. Στο πάνω μέρος της οροφής θα τοποθετηθούν κυψελωτά πολυκαρβουνικά φύλλα 
10mm.  Η πέργκολα θα πακτώνεται στο έδαφος σε μεταλλικές γαλβανισμένες βάσεις.  
Οι διαστάσεις της πέργκολας  θα είναι περίπου  μήκος 15,00 m, πλάτος 8,00m και ύψος 2,70 m. 
 
48.  Περίφραξη παιδικής χαράς πλατείας Φιλίας 
Περίφραξη παιδικής χαράς αποτελούμενη από οριζόντιες εμποτισμένες σανίδες πεύκης, διατομής 
90Χ20mm και μήκους 1000mm. Οι σανίδες θα βιδωθούν σε μεταλλικά υποστυλώματα τύπου 
«Γ» τα οποία είναι συγκολλημένα μεταξύ τους και πακτωμένα στο τσιμέντο. 
Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. Τα χρώματα και τα βερνίκια 
που θα χρησιμοποιηθούν για την βαφή πρέπει να είναι μη τοξικά, να μην περιέχουν βαρέα 
μέταλλα, να προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες και να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 
927-2. 
Όλοι οι μεταλλικοί  σύνδεσμοι  θα είναι γαλβανισμένοι. 
 
49. Τετραθέσια τραμπάλα ελατηρίου σε σχήμα νούφαρο στην παιδική χαρά στην  
      Πλατεία Φιλίας 
Το όργανο αποτελείται από: 

• 1 βάση πάκτωσης 
• 1 ελατήριο ταλάντωσης 
• 1 βάση καθιστικού 
• 4 καθίσματα 
• 1 χρωματιστό πάνελ με χειρολαβές 
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Το σύστημα θα απαρτίζεται από φορέα και βάση. Ο φορέας θα αποτελείται από τη βάση 
καθιστικού η οποία  κατασκευάζεται από HPL πάχους 18 mm και από τα τέσσερα καθίσματα HPL 
πάχους 12 mm. Το σχήμα θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζει νούφαρο και να 
εξυπηρετεί τέσσερα παιδιά. Στο κέντρο θα υπάρχει μία λαβή μορφής λουλουδιού από HPL 
πάχους 12 mm, που θα τοποθετείται σε απόσταση από το διαμορφωμένο φορέα, μέσω 
μεταλλικού αποστάτη.  Στο κέντρο, ο φορέας θα συνδέεται με τη βάση. 
Η βάση θα αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 
mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.  
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 
1176:2008 και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
και ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. 
Ο εξοπλισμός θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για 
την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής 
Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο 
FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους. 
 
50. Τραμπάλα ελατηρίου σε σχήμα αεροπλανάκι στην παιδική χαρά στην Πλατεία  
      Φιλίας 
Το ταλαντευόμενο (ελατηριωτή τραμπάλα) μιας θέσης θα αποτελείται από την θέση, το 
ελατήριο και την βάση θεμελίωσης. Η θέση θα αποτελείται από δύο πλαϊνά HPL 12 mm μορφής 
αεροπλανάκι,  τρεις σωλήνες αποστάτες και μία επιφάνεια καθίσματος. 
Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου 200 mm. με σύρμα διαμέτρου 20 mm με βάσεις στα 
δύο άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. Στην κάτω βάση θα 
στερεώνεται η βάση θεμελίωσης. 
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 
1176:2008 και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
και ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. 
Ο εξοπλισμός θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για 
την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής 
Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο 
FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους. 
 
51. Τετραθέσια κούνια νηπίων  στην παιδική χαρά στην Πλατεία Φιλίας 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

• Δύο (2) οριζόντιες ξύλινες δοκούς. 
• Έξι (6) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ». 
• Τέσσερα (4) καθίσματα νηπίων, κλειστά. 

Η κούνια τεσσάρων θέσεων νηπίων θα έχει διαστάσεις 5.790Χ1.520 mm. και ύψος 2.400 mm. 
Θα αποτελείται από δύο οριζόντιες ξύλινες δοκούς, διατομής 95Χ120 mm., οι οποίες θα 
καταλήγουν σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους 4 χιλ.. Η στήριξη των  δοκών θα 
επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. 
Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα 
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έχει κρίκους διατομής 6 mm., εν θερμώ γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν παγίδευση 
δακτύλου. 
Σε κάθε οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των 
προτύπων ΕΝ 1176. 
Τα καθίσματα νηπίων θα είναι κλειστά και θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με 
ενίσχυση αλουμινίου. Θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα Β του ΕΝ 1176-
2:2008. 
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 
1176:2008 και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
και ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. 
Ο εξοπλισμός διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 
τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής 
Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο 
FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους. 
 
52. Τετραθέσια κούνια παίδων  στην παιδική χαρά στην Πλατεία Φιλίας 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

• Δύο (2) οριζόντιες ξύλινες δοκούς. 

• Έξι (6) κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα ανά δύο,  σε σχήμα «Λ». 
• Τέσσερα (4) καθίσματα παίδων. 

Η κούνια τεσσάρων θέσεων παίδων θα έχει διαστάσεις 5.790Χ1.520 mm. και ύψος 2400 mm. 
Θα αποτελείται από δύο οριζόντιες ξύλινες δοκούς, διατομής 95Χ120 mm., οι οποίες θα 
καταλήγουν σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους 4 mm. Η στήριξη των οριζοντίων δοκών θα 
επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων  θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. 
Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα 
έχει κρίκους διατομής 6 mm., εν θερμώ γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν παγίδευση 
δακτύλου. 
Σε κάθε οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των 
προτύπων ΕΝ 1176. 
Τα καθίσματα των παίδων θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. 
Είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα Β του ΕΝ 1176-2:2008. 
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 
1176:2008 και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
και ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. 
Ο εξοπλισμός διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 
τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής 
Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο 
FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους. 
 
53. Σύνθετο όργανο  με μία τσουλήθρα στην παιδική χαρά στην Πλατεία Φιλίας 
Το σύνθετο θα αποτελείται από:  

• Τρείς (3) πύργους με κάτοψη τεταρτημόριου κύκλου 
• Ένα (1) τετράγωνο πύργο με σπιτάκι και καθιστικό  
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• Μία (1) σκάλα ανόδου  
• Μία (1) τσουλήθρα νηπίων  
• Μία (1) σήραγγα 
• Πάνελ δραστηριοτήτων με μορφή λουλούδι  
• Τρία (3) προστατευτικά πτώσεων με θεματικές δραστηριότητες  
• Ένα (1) κάγκελο μεταλλικό, τύπου άβακα.  

 
Το ημικυκλικό σύνθετο θα παρέχει ποικίλες δραστηριότητες και η θεματολογία του θα είναι ο 
κήπος.  Θα είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 1 ετών και άνω, καθώς και για χρήση από 
άτομα με ειδικές ανάγκες.  
Οι πλατφόρμες πύργων θα κατασκευάζονται από αντιολισθηρό κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους 
21 mm, το οποίο θα διαμορφώνεται σε ημικυκλικά και ορθογώνια σχήματα .  
Ο πύργος με σπιτάκι θα αποτελείται από τρία πάνελ HPL, τα οποία συνδεόμενα υπό γωνία 
μεταξύ τους θα σχηματίζουν τα τοιχώματα, ενώ θα φέρουν ειδικά διαμορφωμένα ανοίγματα και 
πρόσθετα πάνελ, που θα δίνουν την εικόνα των παραθύρων με παντζούρια, από το ίδιο υλικό. 
 Την κατασκευή θα συμπληρώνει μονόριχτη στέγη, υπό κλίση, η οποία θα κατασκευάζεται 
επίσης από HPL.  
H στέγη θα στηρίζεται πάνω στους στύλους του πύργου, (οι οποίοι θα είναι κυκλικής διατομής, 
από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης), μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων, από ανοξείδωτο 
χάλυβα.  
Η σκάλα ανόδου θα αποτελείται από πλαϊνά – κουπαστές και σκαλοπάτια από HPL, με 
μεταλλικές βάσεις από γαλβανισμένο χάλυβα, για την πάκτωση της στο έδαφος.  
Τα σκαλοπάτια θα είναι ημικυκλικά και θα φέρουν ειδική αντιολισθητική επιφάνεια, προς 
αποφυγή ατυχημάτων. 
 Στην άλλη πλευρά η σκάλα θα συνδέεται στο πρώτο καμπυλοειδές πατάρι, σε δύο στύλους, 
κυκλικής διατομής από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, σε ύψος 600mm από το έδαφος.  
Η τσουλήθρα νηπίων θα αποτελείται από: 

• Μία μεταλλική σκάφη 
• Δύο πλευρικά προστατευτικά  
• Ένα θεματικό προστατευτικό εξόδου 

 
Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος 530mm.  
Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm και θα βιδώνεται στα δύο 
πλαϊνά προστατευτικά τα οποία θα κατασκευάζονται από HPL  πάχους 18χιλ. 
Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από πλάκα HPL πάχους 12χιλ. Θα 
αποτελείται από δύο κομμάτια που θα τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης εισόδου της 
τσουλήθρας και στο πάνω μέρος τους θα τοποθετείται μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από 
σωλήνα διαμέτρου 1” βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά.  
Η σήραγγα θα κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο, έχει γραμμωτή εξωτερική επιφάνεια και 
άνοιγμα Φ600mm. Θα βιδώνεται πάνω σε πάνελ από HPL, τα οποία εν συνεχεία θα 
προσαρμόζονται με ειδικούς συνδέσμους στους στύλους  του πύργου.  
 
Θεματικά προστατευτικά πάνελ: Κατασκευάζονται από HPL 
 Συγκεκριμένα, το σύνθετο θα περιλαμβάνει, ένα ημικυκλικό κάγκελο με κάθετα στοιχεία, που 
θα αναπαριστά θαλάσσιο φυτικό διάκοσμο ή γρασίδι και ένα πλευρικό προστατευτικό από 
πάνελ, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, με τρόπο που να σχηματίζουν ένα μεγάλο 
λουλούδι, του οποίου το άνθος μπορεί να περιστρέφεται, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα 
για δημιουργικό παιχνίδι. 
 
Το μεταλλικό κάγκελο – άβακας θα κατασκευάζεται από σωλήνα, διατομής Φ33mm, ενώ θα 
φέρει διακοσμητικά στοιχεία, σχηματίζοντας παιχνίδι – άβακα (αριθμητήριο).  
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 
1176:2008 και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
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Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
και ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. 
Ο εξοπλισμός θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για 
την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής 
Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο 
FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους. 
 
54. Παιχνίδι σε μορφή αεροδιαδρόμου στην παιδική χαρά στην Πλατεία Φιλίας 
Ο συγκεκριμένος αεροδιάδρομος θα είναι καθιστού τύπου, το σημείο εκκίνησης θα βρίσκεται σε 
υπερυψωμένο έδαφος και το συρματόσχοινο θα στηρίζεται σε δύο πλαίσια. 
Θα αποτελείται από: 

• Δύο πλαίσια στερέωσης του συρματόσχοινου 
• Δύο συρματόσχοινα ανάρτησης 
• Δύο καθίσματα  
• Δύο βαγονέτα 

Τα πλαίσια θα αποτελούνται από ζεύγος μεταλλικών κοιλοδοκών τα οποία θα συνδέονται μεταξύ 
τους με έναν οριζόντιο μεταλλικό κοιλοδοκό. Στις άκρες του δοκού θα είναι συγκολλημένα δύο 
εκατέρωθεν κομβοελασμάτα. 
Τα συρματόσχοινα θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο ατσάλινο σύρμα και θα 
χρησιμοποιείται ως διάδρομος μεταφοράς των βαγονέτων. Στα δύο άκρα του διαδρόμου 
μεταφοράς θα είναι τοποθετημένα δύο ελατήρια μήκους 50 εκ. το κάθε ένα, βοηθώντας  στην 
ομαλή επιβράδυνση της ταχύτητας του χρήστη. 
Η θέση μεταφοράς του χρήστη με το βαγονέτο θα ολισθαίνει επί του συρματόσχοινου μέσω της 
τροχαλίας κίνησης η οποία θα αποτελείται από τον ειδικό μηχανισμό κίνησης με ρουλεμάν μέσω 
του οποίου περνά το συρματόσχοινο. Το κάθισμα θα κατασκευάζεται από ελαστικό υλικό 
ενισχυμένο με μεταλλικό σκελετό. Μεταξύ του καθίσματος και της τροχαλίας θα υπάρχει 
αλυσίδα πάχους 6 χιλ., επενδεδυμένη με χοντρή πλαστική σωλήνα ασφαλείας, η οποία αλυσίδα 
θα συγκρατεί το κάθισμα. 
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 
1176:2008 και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
και ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. 
Ο εξοπλισμός θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για 
την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής 
Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο 
FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους. 
 
55. Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες στην παιδική χαρά στην Πλατεία Φιλίας 
Το θεματικό όργανο οδήγησης ελικοπτέρου θα αποτελείται από: 

• Δύο πύργους 
• Μία σκάλα ανάβασης 
• Μια κεκλιμένη ράμπα ανάβασης, με συρματόσχοινο 
• Μία γέφυρα 
• Καμπίνα έξι θέσεων 
• Δύο τσουλήθρες 
• Μία  κεντρική έλικα ελικοπτέρου 

 
Το όργανο ελικόπτερο  έχει διαστάσεις: πλάτος 3450 mm, μήκος 8360 mm και ύψος 3810 mm. 
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Θα αποτελείται από δύο πύργους, ένα στη θέση της καμπίνας, και ένα στο πίσω άκρο του 
ουραίου τμήματος. 
Ο πύργος της καμπίνας θα έχει διαστάσεις 2540 mm επί 2490 mm, και στηρίζεται σε 16 στύλους 
διατομής 95X95 mm. Θα έχει πλευρικά προστατευτικά από HPL, σε σχήμα καμπίνας 
ελικοπτέρου. 
Τα πλευρικά προστατευτικά θα έχουν δύο εμπρός παράθυρα ελικοπτέρου και τέσσερα 
στρογγυλά πλευρικά (φινιστρίνια). 
Ο πύργος της καμπίνας θα έχει μία πλατφόρμα. H πλατφόρμα θα είναι κατασκευασμένη από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21 mm, με αντιολισθηρή επένδυση και θα στηρίζεται 
περιμετρικά, επάνω σε πλαίσιο από ξύλινους δοκούς διατομής 95Χ45 mm, συνδεδεμένες στους 
στύλους του πύργου.  
Το ύψος  του δαπέδου της πλατφόρμας, από το δάπεδο του χώρου του οργάνου θα είναι  1470 
mm.  
Στην καμπίνα θα στηρίζεται μία σκάλα ανόδου, με πλευρικά προστατευτικά από HPL.  
Στο εμπρός τμήμα της καμπίνας θα στηρίζονται δύο τσουλήθρες. 
Η καμπίνα θα έχει δύο θέσεις χειριστών, με τιμόνια από HPL, και τέσσερις θέσεις επιβατών και 
θα συνδέεται με τον πύργο του πίσω τμήματος, με γέφυρα. 
Η γέφυρα θα έχει δύο ξύλινες πλευρικές κουπαστές, και στο δάπεδο, κεντρικά κατά πλάτος, έχει 
δοκό ισορροπίας πλάτους 140 mm., η οποία θα περιβάλλεται από προστατευτικό πλέγμα από 
συρματόσχοινο, αναρτημένο στις κουπαστές. Οι κουπαστές θα στηρίζονται στους στύλους των 
πύργων, σε ύψος 700 mm. Η δοκός θα συνδέει τις δύο πλατφόρμες των πύργων. 
Ο πύργος του ουραίου τμήματος θα έχει διαστάσεις 920 mm χ  890 mm, και θα στηρίζεται σε 4 
στύλους διατομής 95X95 mm.  Θα έχει πλευρικά προστατευτικά από HPL, σε σχήμα άκρου 
ουράς ελικοπτέρου, με επικολλημένα σχέδια πίσω έλικας ελικοπτέρου.  
Ο πύργος του ουραίου τμήματος θα έχει μία πλατφόρμα. H πλατφόρμα θα είναι 
κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21 mm, με αντιολισθηρή επένδυση και θα 
στηρίζεται περιμετρικά επάνω σε πλαίσιο από ξύλινους δοκούς διατομής 95Χ45 mm, 
συνδεδεμένες στους στύλους του πύργου.  
Το ύψος  του δαπέδου της πλατφόρμας, από το δάπεδο του χώρου του οργάνου θα είναι  1470 
mm. 
 Στον πύργο του ουραίου τμήματος, απέναντι από την γέφυρα θα στηρίζεται ξύλινη ράμπα 
αναρρίχησης με συρματόσχοινο. 
Στους 4 κεντρικούς στύλους του πύργου της καμπίνας του ελικοπτέρου θα στηρίζεται η κύρια 
έλικα. 
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 
1176:2008 και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
και ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. 
Ο εξοπλισμός θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για 
την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής 
Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο 
FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους. 
 
56. Σύνθετο ταλαντευόμενο όργανο στην παιδική χαρά στην Πλατεία Φιλίας  
Το θεματικό όργανο ξύλινης σχεδίας διάσωσης, που ταλαντώνεται όπως στον ωκεανό θα 
αποτελείται από: 

• Τέσσερις βάσεις ελατηρίων, πακτωμένες στην θεμελίωση. 

• Τέσσερα χαλύβδινα ελατήρια. 
• Μία ξύλινη στέγη 
• Ένα ξύλινο ιστό 
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Το θεματικό όργανο σχεδία θα  έχει διαστάσεις : πλάτος 1700 mm, μήκος 2000 mm και ύψος 
2530 mm. 
Τα ελατήρια θα  είναι στερεωμένα κατακόρυφα, στις τέσσερις πακτωμένες βάσεις, θα έχουν 
ύψος 400 mm, εξωτερική διάμετρο Φ200 mm και θα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινη 
βέργα διαμέτρου Φ 20  mm. Στο πάνω μέρος τους θα υπάρχει στερεωμένη σ’ αυτά, μεταλλική 
βάση, από εν θερμώ γαλβανισμένο έλασμα, πάχους 2,5 mm και μορφής ανεστραμμένου Π. 
Στις βάσεις  αυτές θα βιδώνονται ξύλινοι δοκοί, διατομής 95X120 mm και μήκους 2000 mm.  
Επάνω στις δοκούς θα βιδώνεται το δάπεδο της σχεδίας αποτελούμενο από σανίδες πλάτους 
140 mm και πάχους 45 mm, με διεύθυνση κάθετη προς τις δοκούς. Το σχήμα της σχεδίας, 
περιμετρικά θα διαμορφώνεται με ελαφρές καμπύλες. 
Στην κάτω πλευρά της πλατφόρμας, στο διάστημα ανάμεσα στις ξύλινες δοκούς και παράλληλα 
με αυτές θα βιδώνονται δύο σανίδες πλάτους 120 mm και πάχους 40 mm, σε ίσες αποστάσεις 
μεταξύ τους και μεταξύ την δοκών. 
Στο κέντρο της σχεδίας θα τοποθετείται ξύλινο ιστίο, διαμέτρου Φ 100 mm, και ύψος 2000 mm. 
Πάνω από επιφάνεια της σχεδίας, προς την μία πλευρά θα κατασκευάζεται ξύλινη δίριχτη  
στέγη, κάτοψης 900 mm χ 1450 mm. Ο κορφιάς της στέγης θα βρίσκεται σε ύψος 1300 mm 
πάνω από το δάπεδο της πλατφόρμας. 
Η στέγη θα δημιουργείται από τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής 95Χ45 mm, τοποθετημένες ανά 
δύο, σε σχήμα Λ, δημιουργώντας δύο ζευκτά. Η απόσταση ανάμεσα στα δύο Λ  θα είναι 820 
mm. Στην κορυφή, και σε απόσταση 400 mm από τα κάτω άκρα τους, τα Λ θα ενώνονται 
μεταξύ τους με οριζόντιους δοκούς, διατομής 95Χ45 mm. 
Στην επάνω επιφάνεια που θα δημιουργείται από τα  δύο ζευκτά και τις οριζόντιες δοκούς, θα 
βιδώνονται οριζόντιες σανίδες πλάτους 150 mm και πάχους 20  mm.  
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 
1176:2008 και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
και ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. 
Ο εξοπλισμός θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για 
την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής 
Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο 
FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους. 
 
57. Παιχνίδι με ταλαντευόμενους δίσκους στην παιδική χαρά στην Πλατεία Φιλίας 
Το  όργανο θα  αποτελείται από τρείς δίσκους ταλάντωσης. Ο κάθε ένας δίσκος θα αποτελείται 
από την ξύλινη πλατφόρμα και από την βάση ελατηρίων.  
Η πλατφόρμα θα αποτελείται από ένα κυκλικό δίσκο Ø1000 mm, από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
πάχους 18mm, και από τεμάχια ξυλείας Πεύκης διατομής 95Χ45mm, που θα στερεώνονται πάνω 
στο κόντρα πλακέ. Η βάση θα αποτελείται από έναν μεταλλικό σκελετό από κιλοδοκόβαρέως 
τύπου που στερεώνεται στην κάτω πλευρά του κόντρα πλακέ, από τα τρία ελατήρια Ø100 Χ 
Ø10 που θα στερεώνονται στον μεταλλικό σκελετό και από την βάση πάκτωσης. 
Το παιχνίδι θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω του 1 έτους και θα είναι πιστοποιημένο κατά 
EN 1176:2008. 
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 
1176:2008 και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
και ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. 
Ο εξοπλισμός θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για 
την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 
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Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής 
Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο 
FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους 
 
58. Δραστηριότητα αναρρίχησης στην παιδική χαρά στην Πλατεία Φιλίας 
Η όλη κατασκευή θα αποτελείται από τέσσερα στοιχεία στήριξης, κατασκευασμένα από 
γαλβανισμένο σωλήνα και φύλλα HPL, και από ένα πλέγμα αναρρίχησης, που θα σχηματίζει μία 
καμπύλη επιφάνεια αναρρίχησης κατασκευασμένη από  συρματόσχοινα Φ16 mm και από ένα 
διαμορφωμένο φύλλο ελαστικού, στεραιωμένου στο πλέγμα. Τα στοιχεία στήριξης θα 
τοποθετούνται περιμετρικά σε ίσες αποστάσεις, πακτώνονται στο έδαφος, και σε αυτά θα 
στηρίζεται το αναρριχητικό πλέγμα, δημιουργώντας σε κάτοψη ένα πολύγωνο.  Οι τέσσερεις 
άκρες του πλέγματος πακτώνονται στο έδαφος.  
 
59. Εργασίες διαμόρφωσης - Τοποθέτησης 
(Αφορά τις απαιτούμενες εργασίες στο μη επιλέξιμο για χρηματοδότηση τμήμα του 
προϋπολογισμού) 
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

• Όλες οι εργασίες διαμόρφωσης του φυσικού εδάφους για την εφαρμογή της μελέτης 
σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας και τα σχέδια της μελέτης. 

• Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη και σωστή τοποθέτηση του 
σταθεροποιημένου δαπέδου και του δαπέδου ασφαλείας, ώστε αυτά αφενός μεν να 
εγκιβωτίζονται αφετέρου δε να εδράζονται στην κατάλληλη υπόβαση, ώστε η κατασκευή 
να είναι ασφαλής και έντεχνη. Περιλαμβάνονται οι κάθε είδους υποβάσεις και βάσεις 
έδρασης σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας και τα σχέδια της 
μελέτης. 

• Οι πάσης φύσεως εργασίες επισκευών υφιστάμενων οικοδομικών στοιχείων σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή, τα τεύχη της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

• Οι εργασίες μετακίνησης υφιστάμενων περιφράξεων και οι επισκευές αυτών σε νέες 
θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

• Οι εργασίες αποξήλωσης και αποκομιδής υφιστάμενων κατασκευών που δεν παραμένουν 
στην υπό ανάπλαση περιοχή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

• Οι εργασίες τοποθέτησης με τρόπο έντεχνο και ασφαλή των υπό προμήθεια ειδών και 
εξοπλισμού. 

• Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
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