ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Κ.Α.:
64-7135.002
ΠΡΟΫΠ: 520.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση 4 παιδικών χαρών του ∆ήµου
Ηρακλείου.»
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισµού παιδικής
χαράς, αστικού εξοπλισµού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσεις και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών
για την αναβάθµιση τεσσάρων (4) παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου
Ηρακλείου, προκειµένου να προσαρµοσθούν στις προδιαγραφές τις ισχύουσας νοµοθεσίας 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). Οι χώροι θα συµµορφώνονται
πλήρως µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της
σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176)
ή άλλου ισοδύναµου προτύπου.
Οι εν λόγω παιδικές χαρές προορίζονται για ψυχαγωγία ανήλικων παιδιών χωρίς την επίβλεψη
προσωπικού.
Ειδικότερα, η συγκεκριµένη προµήθεια αφορά τις εξής παιδικές χαρές του ∆ήµου Ηρακλείου:
Α/Α

1.
2.
3.
4.

ΕΜΒΑ∆Ο (m²)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Παιδική χαρά στις οδούς Ιτάνου και Καλαµά

890

Παιδική χαρά στην οδό Ηροδότου

380

Παιδική χαρά στις οδούς Αναγεννήσεως και Σταδίου

182

Παιδική χαρά στην οδό Ανεµώνης

448

ΣΥΝΟΛΟ

DESPOINA VALYRI

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
DESPOINA VALYRI
Ημερομηνία:
2018.09.18 13:07:09
EEST

1.900
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Η αναβάθµιση των υποδοµών των παιδικών χαρών κρίνεται αναγκαία καθώς παρουσιάζουν
φθορές, ενώ ειδικότερα σε ότι αφορά τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς (όργανα και επιφάνειες
πτώσης) και την καθαυτό οργάνωση των παιδικών χαρών, δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις
της ισχύουσας νοµοθεσίας και τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176) ή ισοδύναµου.
Βασικός στόχος της µελέτης είναι η δηµιουργία τεσσάρων υποδειγµατικών χώρων παιχνιδιού ως
προς την ασφάλεια και τα ποιοτικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά σε σχέση πάντοτε
µε τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής οµάδας. Επιπλέον, η προσβασιµότητα και η ένταξη
δραστηριοτήτων για χρήση των οργάνων παιδικής χαράς και από ΑµεΑ, αποτελεί σηµαντική
παράµετρο του σχεδιασµού, σε µια γενικότερη προσέγγιση που προωθεί τη συµµετοχή όλων των
παιδιών στο παιχνίδι, χωρίς αποκλεισµούς και ανεξαρτήτως των ικανοτήτων τους ή άλλων
διαφοροποιητικών στοιχείων. Όσον αφορά την οργάνωση των παιδικών χαρών, 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 στην ανωτέρω νοµοθεσία. Έλαβε, επίσης,
υπόψη τις Οδηγίες Σχεδιασµού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑµεΑ του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, για την προσβασιµότητα ατόµων µε αναπηρία.
Βασική πρόθεση της µελέτης είναι η διαµόρφωση διακριτών περιοχών παιχνιδιού σε κάθε παιδική
χαρά, έτσι ώστε να διεγείρεται το ενδιαφέρον όλων των επιµέρους ηλικιακών οµάδων και να
ενισχύεται η κοινωνικοποίηση των παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη στοχεύει στην προαγωγή
της εξελικτικής διαδικασίας του παιδιού στην κοινωνική, νοητική, κινητική, δηµιουργική και
συναισθηµατική διάσταση, κάτι το οποίο σηµαίνει την απόκτηση µιας συµπεριφοράς βασιζόµενης
στην ανάπτυξη της αντίληψης, της σκέψης, του αυθορµητισµού και της κινητικότητας. Ειδικότερα,
καθώς το παιχνίδι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα και δικαίωµα όλων των παιδιών και σχετίζεται
άµεσα µε τον αυθορµητισµό, τη δηµιουργικότητα, την ευχαρίστηση και τη διασκέδαση, κάθε χώρος
παιχνιδιού οφείλει να στοχεύει στην κάλυψη των κινητικών, πνευµατικών και ψυχαγωγικών αναγκών
των χρηστών/παιδιών στους οποίους απευθύνεται, µέσα από µια ποικιλία και αρµονική εναλλαγή
λειτουργιών σε µια ισορροπηµένη σχέση και αλληλουχία µεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, οι
παιδικές χαρές πρόκειται να γίνουν τόποι αγαπητοί στα παιδιά, ενώ υπό αυτές τις προϋποθέσεις
µέσα από το παιχνίδι θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα δραστηριοποιούνται και θα
κινητοποιούνται για άσκηση στην ύπαιθρο.
Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα νήπια απαιτείται η ανάπτυξη αισθητηριακών και κινητικών
δεξιοτήτων και η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη της γλώσσας και την κατανόηση του
περιβάλλοντος. Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας απαιτείται η δηµιουργία των κατάλληλων
προϋποθέσεων για την προώθηση του οµαδικού παιχνιδιού και του παιχνιδιού ρόλων, την
καλλιέργεια της φαντασίας τους, ταυτοχρόνως µε την ανάπτυξη των κινητικών τους δεξιοτήτων,
του συγχρονισµού των κινήσεών τους και της ισορρόπησης. Για τα παιδιά σχολικής ηλικίας, στόχος
είναι η ενίσχυση των κινητικών τους δεξιοτήτων, όπως η ευκινησία, η ισορροπία και ο συντονισµός
των κινήσεών τους, η ανάπτυξη παιχνιδιού µε κανόνες αλλά και η κοινωνικοποίηση µέσα από τη
συνεργασία µεταξύ των παιδιών. Καθώς το φάσµα των δεξιοτήτων που πρέπει να ενισχυθεί είναι
ιδιαιτέρως ευρύ, η παρούσα µελέτη καλείται να προσφέρει ποικιλοµορφία στις προκλήσεις
ευκινησίας και συνεργασίας. Ταυτόχρονα επιχειρείται να ενισχυθεί η οµαλή µετάβαση από το
παιχνίδι ρόλων στο παιχνίδι µε κανόνες µέσα από έναν θεµιτό ανταγωνισµό. Σε ότι αφορά τους
εφήβους προστίθεται η ανάγκη για επίδειξη της σωµατικής υπεροχής, της ταχύτητας και της
αντοχής, ενώ ταυτόχρονα απαιτούνται σηµεία κοινωνικοποίησης και συναναστροφής για οµάδες
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χρηστών που µπορούν να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Οι επιλεγµένοι εξοπλισµοί παιδικής χαράς
στοχεύουν να καλύψουν τις παραµέτρους αυτές και να διεγείρουν µε τον παρακινητικό τους
χαρακτήρα, τη συµµετοχή, την κινητικότητα, τον πειραµατισµό, τη µορφολόγηση και την προαγωγή
τόσο της νοητικής όσο και της δηµιουργικής διαµόρφωσης της συµπεριφοράς των παιδιών της
ηλικιακής αυτής οµάδας.
Ταυτόχρονα, στα πλαίσια µιας περιβαλλοντικής κατεύθυνσης η παρούσα µελέτη ακολουθεί τις
αρχές του αειφόρου σχεδιασµού και γενικότερα προτείνεται η ενίσχυση του φυσικού στοιχείου του
περιβάλλοντος χώρου των παιδικών χαρών. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά και οι εξοπλισµοί θα είναι
ανακυκλώσιµα και στο µέτρο του δυνατού θα έχουν παραχθεί από ανακυκλωµένα υλικά.
Πιο συγκεκριµένα, η επιλογή των οργάνων αθλοπαιδιάς υπαίθρου έγινε µε τρόπο που:
• να είναι ως επί το πλείστον προσβάσιµα. Να είναι πολυλειτουργικά, να επιτρέπουν το παιχνίδι σε
όλες τις πλευρές, δηλαδή σε εύρος 360ο, να διαθέτουν στοιχεία που προσφέρουν ποικίλες
ευκαιρίες για παιχνίδι και όπου είναι απαραίτητο να διαθέτουν ειδικά στοιχεία που εξυπηρετούν τα
παιδιά µε ειδικές ανάγκες.
• ιδίως σε ότι αφορά την προσβασιµότητα, να προσφέρουν ευκαιρίες παιχνιδιού σε τρία επίπεδα:
δραστηριότητες προσβάσιµες από το επίπεδο του εδάφους, δραστηριότητες σε ανυψωµένα
επίπεδα και δραστηριότητες σε πολλαπλά επίπεδα. Όταν πρόκειται για παιδιά µε κινητικά
προβλήµατα η πρόσβαση στα υπερυψωµένα επίπεδα να µπορεί να γίνεται µέσω προσβάσιµης
κλίµακας.
• να εξασφαλίζουν την ψυχαγωγία και δραστηριότητα παιδιών διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών
και να είναι σχεδιασµένα µε βάση τις εργοµετρικές, πνευµατικές και ψυχαγωγικές ανάγκες και τις
κινητικές, κοινωνικές, γλωσσικές, µαθησιακές δεξιότητες της ηλικιακής οµάδας στην οποία
απευθύνονται.
• να επηρεάζουν θετικά βασικές δραστηριότητες παιχνιδιού και να προάγουν την εξελικτική
διαδικασία του χρήστη/παιδιού.
• να διεγείρουν µε τον παρακινητικό τους χαρακτήρα, τη συµµετοχή, την κινητικότητα, τον
πειραµατισµό, τη µορφολόγηση και να προάγουν τόσο τη νοητική όσο και τη δηµιουργική
διαµόρφωση συµπεριφοράς.
• να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν την ανάγκη του χρήστη/παιδιού για κοινωνικοποίηση.
• να αποτελούν πρότυπα για τις απαιτήσεις και προδιαγραφές τεχνικής ασφάλειας που ισχύουν
διεθνώς.
• να εστιάζουν στο περιβάλλον, ακολουθώντας τις αρχές του αειφόρου σχεδιασµού.
Οι εξοπλισµοί παιδικής χαράς θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176) ή
ισοδύναµων.
Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης στις παιδικές χαρές προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν ως επί
το πλείστον φυσικά/χαλαρά υλικά και σηµειακά τεχνητά υλικά, τα οποία θα πληρούν τις ισχύουσες
προδιαγραφές. Αναλυτικότερα, οι επιφάνειες πτώσης από φυσικά/χαλαρά υλικά (βότσαλο
κοκκοµετρίας 2-8mm) θα πληρούν τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή
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ισοδύναµου. Το υλικό αυτό διαθέτει αξιοσηµείωτη ικανότητα απορρόφησης κρούσης, επιτρέπει τη
φυσική απορροή των υδάτων, ενώ ταυτόχρονα έχει ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία καθώς ευνοεί την
επαφή όλων των παιδιών µε τα φυσικά υλικά και το ελεύθερο, απρόσµενο και δηµιουργικό παιχνίδι.
Οι επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά (χυτά ελαστικά δάπεδα) θα πληρούν τις προδιαγραφές των
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 ή ισοδύναµων, σύµφωνα
µε το 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). Για τις επιφάνειες
πτώσης από τεχνητά υλικά, εφίσταται η προσοχή στην υποχρέωση τήρησης των παραγράφων 4 και
6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 και ιδιαίτερα στην παράγραφο 4.1.6 «Επικίνδυνες ουσίες».
Τέλος, όπου απαιτούνται, συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη όλα τα στοιχεία εξοπλισµού
και υλικών δαπέδων που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία για την παραλαβή του σήµατος
καταλληλότητας όπως ζώνες όδευσης, επαρκής αριθµός καθισµάτων για τους συνοδούς, βρύση για
πόσιµο νερό, καλάθια απορριµµάτων, χαµηλές περιφράξεις, πόρτες και πινακίδες εισόδου.
Όλα τα υλικά και οι εξοπλισµοί έχουν επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο ώστε κάθε παιδική χαρά να είναι
µοναδική σε λειτουργίες και µορφολογικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, τα υλικά των δαπέδων και οι
υπόλοιποι εξοπλισµοί θα συµπληρώνουν αισθητικά και ποιοτικά τις περιοχές παιχνιδιού
δηµιουργώντας ένα πολυµορφικό δίκτυο παιδικών χαρών εντός των γεωγραφιών ορίων του ∆ήµου.
Αναλυτικότερα, για κάθε παιδική χαρά ισχύουν τα εξής:

1. Παιδική χαρά στις οδούς Ιτάνου και Καλαµά
H παιδική χαρά στις οδούς Ιτάνου και Καλαµά, έχει τριγωνική κάτοψη και ορίζεται από την
βορειοανατολική πλευρά από την οδό Ιτάνου, από την νοτιοανατολική από την οδό Καλαµά ενώ η
τρίτη της πλευρά από πεζόδροµο παράλληλο στην οδό Μονής Πρέβελης. Η παιδική χαρά έχει έκταση
890 m² περίπου και η είσοδος στον χώρο γίνεται από τον πεζόδροµο.
Ο υφιστάµενος εξοπλισµός παιδικής χαράς, που εντοπίζεται σε τρείς περιοχές, παρουσιάζει
σηµαντικές φθορές, δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και δεν διαθέτει κατάλληλες επιφάνειες
πτώσης. Αντίστοιχα παρουσιάζει φθορές και ο αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, κάδοι). Περιµετρικά
του χώρου υπάρχουν διαµορφωµένα παρτέρια τα οποία καλύπτονται από βλάστηση που θα πρέπει
να καθαριστεί στα πλαίσια της αναβάθµισης του χώρου. Εσωτερικά του χώρου υπάρχουν µεγάλα
δέντρα (ευκάλυπτοι, φοίνικες κ.α.) τα οποία θα διατηρηθούν στο σύνολό τους προσφέροντας
σκίαση και χώρους για ελεύθερο παιχνίδι.
Ακολουθώντας τις προδιαγραφές του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για παιδικές χαρές
µεγαλύτερες των 400 m², προβλέπονται εξοπλισµοί και περιοχές παιχνιδιού για τέσσερις ηλικιακές
οµάδες χρηστών που αναφέρονται σε νήπια, παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Οι
εξοπλισµοί θα καλύπτουν τις λειτουργίες της ολίσθησης, της αιώρησης, της αναρρίχησης, της
ισορροπίας, της ταλάντωσης, της περιστροφής, των παιχνιδιών ρόλων ενώ θα δηµιουργούν σηµεία
συνάντησης και πειραµατισµού.
Η παιδική χαρά θα οργανώνεται στις τρείς υφιστάµενες υποπεριοχές παιχνιδιού εκ των οποίων οι
δυο διατηρούνται ως έχει και η τρίτη επεκτείνεται. Στις δυο υποπεριοχές εκατέρωθεν της εισόδου
τοποθετούνται εξοπλισµοί για παιδιά νηπιακής, προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Βασική επιλογή
αποτελεί η τοποθέτηση µιας πολυλειτουργικής κατασκευής µε δυο τσουλήθρες που µπορεί να
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παραλάβει µεγάλο αριθµό παιδιών και διαθέτει προσβάσιµη κλίµακα. Στην νότια πλευρά της παιδικής
χαράς ανάµεσα στα υπάρχοντα δέντρα, και αξιοποιώντας την πυκνή σκίαση, δηµιουργείται η
περιοχή παιχνιδιού νηπίων πάνω σε φυσικό έδαφος. Στα ανατολικά διαµορφώνεται η τρίτη περιοχή
για τα παιδιά σχολικής ηλικίας και τους εφήβους που θα περιλαµβάνει µια πολυλειτουργική διαδροµή
αναρρίχησης και ισορροπίας και εξοπλισµούς περιστροφής.
Οι υφιστάµενες ζώνες όδευσης µε πλακόστρωτο από κυβόλιθο διατηρούνται καθώς διαθέτουν
ελάχιστο πλάτος 1.5µ. και επιτρέπουν την κίνηση ΑµεΑ σε όλο το χώρο της παιδικής χαράς. Οι
επιφάνειες πτώσης των περιοχών παιχνιδιού των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας θα
διαµορφωθούν από φυσικά υλικά και συγκεκριµένα ποταµίσιο βότσαλο κοκκοµετρίας 2-8 mm, χωρίς
σωµατίδια λάσπης και αργίλου. Οι επιφάνειες πτώσης της περιοχής παιχνιδιού παιδιών σχολικής και
εφηβικής ηλικίας θα διαµορφωθούν από χυτά ελαστικά δάπεδα σε κατάλληλα πάχη που θα
ανταποκρίνονται στο κρίσιµο ύψος πτώσης των εξοπλισµών παιδικής χαράς.
Επίσης, η παιδική χαρά θα εξοπλιστεί µε επαρκή αριθµό καθιστικών και κάδων απορριµµάτων,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, βρύση, µεταλλική περίφραξη, πόρτα και πινακίδα
εισόδου.
Τα απαιτούµενα προς προµήθεια υλικά και οι εξοπλισµοί για την Παιδική χαρά στις οδούς Ιτάνου
και Καλαµά φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Α/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

1

Πολυλειτουργική θεµατική σύνθεση νηπίων ή ισοδύναµο

2

Πολυλειτουργική σύνθεση νηπίων µε δυο πύργους, προσβάσιµη κλίµακα
και κατασκευή αναρρίχησης ή ισοδύναµο

3

Ατοµικός περιστροφέας νηπίων ή ισοδύναµο

4

Περιστρεφόµενος δίσκος ισορροπίας ή ισοδύναµο

5

Πολυλειτουργική διαδροµή αναρρίχησης δύο τµηµάτων ή ισοδύναµο

6

Ατοµικός περιστροφέας ή ισοδύναµο

7

Τριθέσια τραµπάλα µε επιφάνεια ισορροπίας ή ισοδύναµο

8

Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα παίδων και ένα κάθισµα τύπου φωλιά
ή ισοδύναµο

9

Επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό, ποταµίσιο βότσαλο 2-8 mm

10

Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 2,60µ ή ισοδύναµο

11

Πλευρικό σενάζ

12

Καθιστικό µε στέψη τσιµεντοκονίας

13

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.20 m ή ισοδύναµο

14

∆ίφυλλη µεταλλική πόρτα εισόδου ύψους 1.20 m ή ισοδύναµο

15

Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναµο
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16

Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων ή ισοδύναµο

17

Προµήθεια και τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος

18

Πινακίδα εισόδου

2. Παιδική χαρά στην οδού Ηροδότου
H παιδική χαρά στην οδό Ηροδότου βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού του ∆ήµου
Ηρακλείου. Η παιδική χαρά έχει έκταση 380 m² περίπου και χωροθετείται εντός του πάρκου που
ορίζεται στα νότια από την οδό ∆ιδούς, ενώ από τα δυτικά και τα ανατολικά από τις οδούς
Αρτεµισίας και Ηροδότου αντίστοιχα. Ο υφιστάµενος εξοπλισµός δεν ανταποκρίνεται τις ισχύουσες
προδιαγραφές ασφαλείας καθώς παρουσιάζει σηµαντικές φθορές, ενώ υπάρχει έλλειψη των
απαιτούµενων επιφανειών πτώσης και απουσιάζουν ζώνες όδευσης και ο απαραίτητος αστικός
εξοπλισµός εντός του χώρου. Για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών της περιοχής, εκτός από την
αναβάθµισή του, ο χώρος της παιδικής χαράς θα επεκταθεί σε τµήµα του πάρκου. Η πρόσβαση στην
παιδική χαρά θα γίνεται µέσω των διαµορφώσεων του πάρκου.
Ακολουθώντας και υπερκαλύπτοντας τις προδιαγραφές του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για
παιδικές χαρές µικρότερες των 400 τ.µ., προβλέπονται εξοπλισµοί για τρείς ηλικιακές οµάδες
χρηστών, για νήπια και για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Οι εξοπλισµοί θα καλύπτουν τις
λειτουργίες της αιώρησης, της ολίσθησης, της αναρρίχησης, της ταλάντωσης, της περιστροφής, των
παιχνιδιών ρόλων και του πειραµατισµού ενώ θα δηµιουργούν σηµεία συνάντησης και
κοινωνικοποίησης για τα παιδιά. Θα δηµιουργηθούν δύο υποπεριοχές παιχνιδιού σε διαφορετικά
επίπεδα: στο επίπεδο προς την οδό Ηροδότου θα διαµορφωθεί η περιοχή παιχνιδιού για τα παιδιά
νηπιακής και προσχολικής, όπου θα διατηρηθεί το υφιστάµενο δέντρο που προσφέρει πυκνή σκιά.
Στο δεύτερο επίπεδο θα τοποθετηθεί µια κατασκευή αναρρίχησης για παιδιά κυρίως σχολικής ηλικίας
και εξοπλισµοί περιστροφής.
Θα τοποθετηθούν δάπεδα για τη διαµόρφωση των απαιτούµενων ζωνών όδευσης, (ελάχιστου
πλάτους 1,50 m), µέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η περιήγηση στο σύνολο των περιοχών
παιχνιδιού, ακόµα και από τους χρήστες αναπηρικού αµαξιδίου. Οι επιφάνειες πτώσης των περιοχών
παιχνιδιού θα διαµορφωθούν από φυσικά υλικά και συγκεκριµένα ποταµίσιο βότσαλο κοκκοµετρίας
2-8 mm, χωρίς σωµατίδια λάσπης και αργίλου. Στον χώρο θα τοποθετηθούν κάδοι απορριµµάτων,
καθιστικά, πινακίδα εισόδου και µία βρύση, ώστε η παιδική χαρά να ακολουθεί τις απαιτήσεις της
νοµοθεσίας.
Τα απαιτούµενα προς προµήθεια υλικά και οι εξοπλισµοί για την παιδική χαρά στην οδό
Ηροδότου, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Α/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

1

Ατοµικός περιστροφέας ή ισοδύναµο

2

Ελατήριο δροµέας ή ισοδύναµο

3

Ελατήριο κεντρί ή ισοδύναµο
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4

Πολυλειτουργικός θόλος αναρρίχησης ή ισοδύναµο

5

Πολυλειτουργική σύνθεση µε προσβάσιµη κλίµακα, καµπυλόµορφη
τσουλήθρα και στύλο πυροσβέστη ή ισοδύναµο

6

Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα νηπίων ή ισοδύναµο

7

Επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό, ποταµίσιο βότσαλο 2-8 mm

8

Πλευρικό σενάζ

9

Ζώνες όδευσης από κυβόλιθο απλό 20x10 ή 10x10

10

Καθιστικό µε στέψη τσιµεντοκονίας

12

Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναµο

13

Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων ή ισοδύναµο

14

Προµήθεια και τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος

15

Προµήθεια και τοποθέτηση σκυροδέµατος

16

Πινακίδα εισόδου

3. Παιδική χαρά στις οδούς Αναγεννήσεως και Σταδίου
H παιδική χαρά στις οδούς Αναγεννήσεως και Σταδίου βρίσκεται στην περιοχή της Νέας
Αλικαρνασσού του ∆ήµου Ηρακλείου εντός διαµορφωµένης πλατείας. Η πλατεία ορίζεται από την
βόρεια πλευρά του από την οδό Αναγεννήσεως, από την νότια από την οδό Σµύρνης ενώ από τα
δυτικά από την οδό Σταδίου. Κύριο χαρακτηριστικό του χώρου αποτελεί η διαµόρφωση µε κερκίδες
στην νότια πλευρά καθώς και το έντονο φυσικό στοιχείο µε δέντρα περιµετρικά που προσφέρουν
άφθονη σκιά. Σήµερα ο χώρος της παιδικής χαράς έχει εγκατεστηµένα λίγα όργανα και απουσιάζει
εντελώς περίφραξη. Πολλές είναι οι φθορές που παρουσιάζονται τόσο στο διαµορφωµένο έδαφος
όσο και στα όργανα, τα οποία επιπλέον δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.
Η παιδική χαρά έχει έκταση 182 m² και η πρόσβαση θα γίνεται µέσω των υφιστάµενων
διαµορφώσεων της πλατείας. Ακολουθώντας και υπερκαλύπτοντας τις προδιαγραφές του ισχύοντος
νοµοθετικού πλαισίου για παιδικές χαρές µικρότερες των 400 τ.µ., προβλέπονται εξοπλισµοί για
τρείς ηλικιακές οµάδες χρηστών, για νήπια και για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Οι
εξοπλισµοί θα καλύπτουν τις λειτουργίες της αιώρησης, της ολίσθησης, της αναρρίχησης, της
ταλάντωσης, της ισορροπίας, των παιχνιδιών ρόλων και του πειραµατισµού ενώ θα δηµιουργούν
σηµεία συνάντησης και κοινωνικοποίησης για τα παιδιά.
Θα διαµορφωθεί µία ενιαία περιοχή παιχνιδιού και ζώνη όδευσης, ελάχιστου πλάτους 1,50 m, που
θα επιτρέπει την πρόσβαση στους εξοπλισµούς της παιδικής χαράς. Οι επιφάνειες πτώσης θα
διαµορφωθούν από φυσικά υλικά και συγκεκριµένα ποταµίσιο βότσαλο κοκκοµετρίας 2-8 mm, χωρίς
σωµατίδια λάσπης και αργίλου. Στον χώρο θα τοποθετηθεί χαµηλή περίφραξη και είσοδος καθώς και
ο απαιτούµενος αστικός εξοπλισµός (κάδοι απορριµµάτων, καθιστικά, πινακίδα και βρύση) ώστε η
παιδική χαρά να ακολουθεί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας.
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Τα απαιτούµενα προς προµήθεια υλικά και οι εξοπλισµοί για την παιδική χαρά στην στις οδούς
Αναγεννήσεως και Σταδίου, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

1

Πολυλειτουργική θεµατική σύνθεση: µικρό καράβι ή ισοδύναµο

2

Τραµπάλα τεσσάρων (4) θέσεων ή ισοδύναµο

3

Ξύλινη κούνια µε ένα κάθισµα παίδων και ένα καθίσµα νηπίων ή ισοδύναµο

4

Επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό, ποταµίσιο βότσαλο 2-8 mm

5

Πλευρικό σενάζ

6

Ζώνες όδευσης από κυβόλιθο απλό 20x10 ή 10x10

7

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.20 m ή ισοδύναµο

8

∆ίφυλλη µεταλλική πόρτα εισόδου ύψους 1.20 m ή ισοδύναµο

9

Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναµο

10

Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων ή ισοδύναµο

12

Πινακίδα εισόδου

4. Παιδική χαρά στην οδό Ανεµώνης
Η παιδική χαρά έχει έκταση 448 m² και ορθογωνική κάτοψη. Ορίζεται από τις οδούς Αγίου
Στεφάνου και Απολλόδωρου από τα βορινή και νότια πλευρά της αντίστοιχα και από την οδό
Ανεµώνης στα δυτικά της, ενώ από την ανατολική της πλευρά θα διαµορφωθεί η είσοδος.
Περιµετρικά του χώρου έχουν φυτευτεί δέντρα που αναµένεται να εξασφαλίσουν επαρκή σκίαση.
Η παιδική χαρά θα οργανώνεται σε τέσσερις υποπεριοχές παιχνιδιού που θα συνδέονται µε µια
ενιαία διαδροµή. Ακολουθώντας και υπερκαλύπτοντας τις προδιαγραφές του ισχύοντος νοµοθετικού
πλαισίου για παιδικές χαρές µεγαλύτερες των 400 m2, προβλέπονται εξοπλισµοί για τρείς ηλικιακές
οµάδες χρηστών, για νήπια και για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Οι εξοπλισµοί θα
καλύπτουν τις λειτουργίες της αιώρησης, της ολίσθησης, της αναρρίχησης, της ταλάντωσης, της
ισορροπίας, της περιστροφής, των παιχνιδιών ρόλων και του πειραµατισµού ενώ θα δηµιουργούν
σηµεία συνάντησης και κοινωνικοποίησης για τα παιδιά.
Θα τοποθετηθούν δάπεδα για τη διαµόρφωση των απαιτούµενων ζωνών όδευσης, (ελάχιστου
πλάτους 1,50 m), που θα επιτρέπουν την κίνηση ΑµεΑ σε όλο το χώρο της παιδικής χαράς. Μέσω
των ζωνών όδευσης θα επιτυγχάνεται η περιήγηση στο σύνολο των τεσσάρων υπο-περιοχών
παιχνιδιού. Οι επιφάνειες πτώσης θα διαµορφωθούν από είτε από φυσικό έδαφος, είτε από φυσικά
υλικά (ποταµίσιο βότσαλο κοκκοµετρίας 2-8 mm, χωρίς σωµατίδια λάσπης και αργίλου), είτε από
χυτά ελαστικά δάπεδα (περιοχή παιχνιδιού παιδιών σχολικής ηλικίας) που θα ανταποκρίνονται στο
κρίσιµο ύψος πτώσης των εξοπλισµών παιδικής χαράς.
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Η παιδική χαρά θα οριοθετηθεί µε χαµηλή περίφραξη. Στον χώρο θα τοποθετηθούν κάδοι
απορριµµάτων, καθιστικά, είσοδος, πινακίδα εισόδου και µία βρύση, ώστε η παιδική χαρά να
ακολουθεί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας.
Τα απαιτούµενα προς προµήθεια υλικά και οι εξοπλισµοί για την παιδική χαρά στην οδό
Ανεµώνης, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

1

Ατοµικός περιστροφέας ή ισοδύναµο

2

Πολυλειτουργική θεµατική σύνθεση µε προσβάσιµη κλίµακα και
στύλο πυροσβέστη ή ισοδύναµο

3

Σύστηµα πολυλειτουργικών επιφανειών για νήπια ή ισοδύναµο

4

Πολυλειτουργική διαδροµή αναρρίχησης µε ένα κόµβο ή ισοδύναµο

5

Ελατήριο δροµέας ή ισοδύναµο

6

Ελατήριο επιτάχυνσης ή ισοδύναµο

7

Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα παίδων ή ισοδύναµο

8

Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα νηπίων ή ισοδύναµο

9

Επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό, ποταµίσιο βότσαλο 2-8 mm

10

Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 2,60µ ή ισοδύναµο

11

Πλευρικό σενάζ

12

Ζώνες όδευσης από κυβόλιθο απλό 20x10 ή 10x10

13

Καθιστικό µε στέψη τσιµεντοκονίας

14

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.20 m ή ισοδύναµο

15

∆ίφυλλη µεταλλική πόρτα εισόδου ύψους 1.20 m ή ισοδύναµο

16

Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναµο

17

Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων ή ισοδύναµο

18

Πινακίδα εισόδου

Η προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση όλων των υλικών και του εξοπλισµού θα
πραγµατοποιηθεί σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η προµήθεια θα εκτελεστεί στις
αντίστοιχες παιδικές χαρές µε ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των
αναφεροµένων στον προϋπολογισµό τιµών και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
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Η συνολική δαπάνη της προµήθειας προϋπολογίσθηκε σε 520.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από το πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ” το ποσό των 337.000,00€ (υπ΄αρ.
32954/2018 απόφαση ένταξης) και το υπόλοιπο ποσό των 183.000,00€ από ίδιους πόρους.
Η πίστωση για το έτος 2018 είναι 50.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό των 470.000,00€ θα
αναλωθεί το έτος 2019 σε βάρος της εξειδικευµένης πίστωσης µε Κ.Α. 64-7135.002
Η προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό άνω των ορίων, µε
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :
CPV
37535200-9
34928400-2
44112200-0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«Εξοπλισµός παιδικής χαράς»
«Αστικός εξοπλισµός»
«Επενδύσεις δαπέδων»

Ο ∆ήµος αποφάσισε να προκηρύξει την εν λόγω προµήθεια για το σύνολο των ειδών που την
απαρτίζουν.
Απώτερος στόχος της παρούσας µελέτης είναι οι παιδικές χαρές να συµµορφώνονται µε την
ισχύουσα νοµοθεσία ως προς την ασφάλεια και την πληρότητα των απαιτούµενων στοιχείων και
εξοπλισµών. Προκειµένου να µπορεί να παραληφθεί το σήµα καταλληλότητας µετά την παράδοση
της προµήθειας, τα επιµέρους είδη της προκηρυσσόµενης σύµβασης αντιµετωπίζονται πως
συνιστούν ένα αδιαίρετο σύνολο. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς και τις
επιφάνειες πτώσης που υπόκεινται σε αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές
περιγράφηκαν ανωτέρω, υποχρεωτικά πραγµατοποιείται έλεγχος της εγκατάστασης τους από
διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος αυτός αφορά τόσο τους εξοπλισµούς
παιδικής χαράς, όσο και τις επιφάνειες πτώσης τους, ως αδιαίρετο σύνολο. Ταυτόχρονα, η
τοποθέτηση και εγκατάσταση του συνόλου των προς προµήθεια ειδών πραγµατοποιείται µε πολύ
συγκεκριµένη χρονική αλληλουχία. Ο ένας ανάδοχος είναι ο µοναδικός υπεύθυνος συντονισµού,
ώστε να επιτευχθεί η παράλληλη εκτέλεση των επιµέρους σταδίων της προµήθειας, και κυρίως,
προκειµένου να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα σε ζητήµατα ασφάλειας. Κάτω απ’ αυτές τις
συνθήκες, η επιτυχής και εµπρόθεσµη εκτέλεση αυτού του τύπου σύµβασης προϋποθέτει ισχυρό
κεντρικό συντονισµό και παρακολούθηση, αντί της διαίρεσης.
Η παρούσα προµήθεια ορίζει διάρκεια σύµβασης εκατόν είκοσι (120) ηµερών.
Τα χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης.
Η επιλογή του εξοπλισµού έγινε µετά από έρευνα αγοράς, ως προς τη διαθεσιµότητα του
εξοπλισµού και τα χαρακτηριστικά του, το κόστος και τη συµµόρφωση µε τα ισχύοντα πρότυπα.
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Ηράκλειο, 31 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Κ.Α.:
64-7135.002
ΠΡΟΫΠ: 520.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%

2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/A

1

2

3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

Πολυλειτουργική θεµατική σύνθεση
νηπίων ή ισοδύναµο
Πολυλειτουργική σύνθεση νηπίων µε
δυο πύργους, προσβάσιµη κλίµακα
και κατασκευή αναρρίχησης ή
ισοδύναµο
Ατοµικός περιστροφέας νηπίων ή
ισοδύναµο
Περιστρεφόµενος δίσκος ισορροπίας ή
ισοδύναµο
Πολυλειτουργική διαδροµή
αναρρίχησης δύο τµηµάτων ή
ισοδύναµο

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

∆ΑΠΑΝΗ (€)

τεµ

1

6.100

6.100,00

τεµ

1

41.400

41.400,00

τεµ

1

1.450

1.450,00

τεµ

1

7.900

7.900,00

τεµ

1

45.400

45.400,00

6

Ατοµικός περιστροφέας ή ισοδύναµο

τεµ

4

2.085

8.340,00

7

Τριθέσια τραµπάλα µε επιφάνεια
ισορροπίας ή ισοδύναµο

τεµ

1

3.100

3.100,00

8

Πολυλειτουργική θεµατική σύνθεση
µε προσβάσιµη κλίµακα και στύλο
πυροσβέστη ή ισοδύναµο

τεµ

1

34.000

34.000,00

9

Σύστηµα πολυλειτουργικών
επιφανειών για νήπια ή ισοδύναµο

τεµ

1

3.400

3.400,00

10

Πολυλειτουργική διαδροµή
αναρρίχησης µε ένα κόµβο ή
ισοδύναµο

τεµ

1

23.400

23.400,00

11

Ελατήριο δροµέας ή ισοδύναµο

τεµ

2

1.450

2.900,00
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12

Ελατήριο επιτάχυνσης ή ισοδύναµο

τεµ

1

1.530

1.530,00

13

Ελατήριο κεντρί ή ισοδύναµο

τεµ

1

1.500

1.500,00

14

Πολυλειτουργικός θόλος αναρρίχησης
ή ισοδύναµο

τεµ

1

52.900

52.900,00

15

Πολυλειτουργική σύνθεση µε
προσβάσιµη κλίµακα, καµπυλόµορφη
τσουλήθρα και στύλο πυροσβέστη ή
ισοδύναµο

τεµ

1

29.850

29.850,00

16

Πολυλειτουργική θεµατική σύνθεση:
µικρό καράβι ή ισοδύναµο

τεµ

1

10.700

10.700,00

17

Τραµπάλα τεσσάρων (4) θέσεων ή
ισοδύναµο

τεµ

1

2.155

2.155,00

τεµ

1

4.900

4.900,00

τεµ

1

1.800

1.800,00

τεµ

2

2.200

4.400,00

τεµ

1

2.300

2.300,00

m2

325

132,0

42.900,00

18
19
20
21
22

Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα
παίδων και ένα κάθισµα τύπου φωλιά
ή ισοδύναµο
Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα
παίδων ή ισοδύναµο
Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα
νηπίων ή ισοδύναµο
Ξύλινη κούνια µε ένα κάθισµα παίδων
και ένα κάθισµα νηπίων ή ισοδύναµο
Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος
πτώσης 2,60µ ή ισοδύναµο

23

Επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό,
ποταµίσιο βότσαλο 2-8 mm

m3

274

125,0

34.250,00

24

Πλευρικό σενάζ

m

207

37,0

7.659,00

25

Ζώνες όδευσης από κυβόλιθο απλό
20x10 ή 10x10

m2

177

32,0

5.664,00

26

Καθιστικό µε στέψη τσιµεντοκονίας

m

36

70,0

2.520,00

27

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.20 m
ή ισοδύναµο

m

173

86,0

14.878,00

28

∆ίφυλλη µεταλλική πόρτα εισόδου
ύψους 1.20 m ή ισοδύναµο

τεµ

3

1.500,0

4.500,00

29

Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναµο

τεµ

4

650,0

2.600,00

30

Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων ή
ισοδύναµο

τεµ

11

250,0

2.750,00

31

Προµήθεια και τοποθέτηση
κηπευτικού χώµατος

m3

55

25,6

1.408,00
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32

Προµήθεια και τοποθέτηση
σκυροδέµατος

m3

5

160,0

800,00

33

Πινακίδα εισόδου

τεµ

4

500,0

2.000,00

34

Προετοιµασία χώρων, αποξήλωση και
αποµάκρυνση υφιστάµενου
εξοπλισµού

κατ'
αποκοπή

1

5.400,0

5.400,00

35

Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης
από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου
και πιστοποίησης

τεµ

4

250,0

1.000,00

36

Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών
πτώσης από διαπιστευµένο φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης

τεµ

4

400,0

1.600,00

ΣΥΝΟΛΟ

419.354,00
ΦΠΑ
24% &

100.646,00

στρογγυλ.

ΣΥΝΟΛΟ

520.000,00

Ηράκλειο, 31 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Κ.Α.:
64-7135.002
ΠΡΟΫΠ: 520.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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 ζώνες όδευσης) και
λοιπών υλικών για την αναβάθµιση τεσσάρων (4) παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών
ορίων του ∆ήµου, 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.
• οι αποξηλώσεις, η αποκοµιδή και απόρριψη των υφιστάµενων εξοπλισµών παιδικής χαράς,
και του προς αντικατάσταση αστικού εξοπλισµού.
• η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας κατά την εγκατάσταση των ειδών της
προµήθειας.
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 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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.
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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).
Όσον αφορά τους εξοπλισµούς παιχνιδότοπων των Άρθρων 1-21, πέραν των
ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει:
•
•

να πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 “Εξοπλισµός και
δάπεδα παιχνιδότοπων” (ΕΛΟΤ EN 1176) ή άλλου ισοδύναµου.
να έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί µε Κωδικό Σειράς Παραγωγής από φορέα ελέγχου και
πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό και να φέρουν στο πιστοποιητικό τους τον
Κωδικό Παραγωγής και την πιστοποίηση συµµόρφωσης µε το παραπάνω πρότυπο ή
ισοδύναµό του (άρθρο 4, §1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο §2 και §3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014
(Υ.Α. 27934/2014), συµπληρωµατικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α.
28492/2009).

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συµπληρωµατικό και τροποποιητικό του
ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει µε την προσφορά το
πιστοποιητικό συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 ή άλλο ισοδύναµο.
Στην περίπτωση εξοπλισµού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας
άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ
2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συµπληρωµατικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α.
28492/2009).
Επιπλέον, οι εξοπλισµοί παιδικής χαράς θα πρέπει να 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 την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ. Ειδικότερα,
όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.1.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες
γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, η Υπηρεσία είναι δυνατόν να ζητήσει συµπληρωµατικά κατά
τις προκαταρκτικές διαδικασίες την υποβολή πληροφοριών για κάθε εξοπλισµό.
Όλοι οι εξοπλισµοί παιδικής χαράς θα φέρουν σε εµφανές σηµείο ενηµερωτική σήµανση στην
οποία θα αναγράφονται:
α) Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή του
εισαγωγέα ή του διανοµέα.
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. κωδικός αριθµός) και έτος κατασκευής.
γ) Τον αριθµό και τη χρονολογία του εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναµού του.
Τα
•
•
•

κριτήρια ποιότητας των εξοπλισµών παιδικής χαράς, αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
προσβασιµότητα για άτοµα µε αναπηρίες και σχεδιασµό για όλους τους χρήστες
παιδαγωγικές παράµετροι σχεδιασµού
βέλτιστη λειτουργικότητα, ελκυστική εµφάνιση, µακροχρόνια λειτουργική και αισθητική
ανθεκτικότητα
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

µέριµνα για τους χρήστες όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την υφή των επιφανειών, τη
µετάδοση της θερµότητας, τις στρογγυλεµένες άκρες, κλπ.
εργοµετρικές παράµετροι σχεδιασµού ανά ηλικιακή οµάδα
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
εστίαση στο περιβάλλον
µετά τη λήξη της διάρκειας ζωής των εξοπλισµών, τα υλικά θα πρέπει να µπορούν να
αποσυναρµολογούνται µε ευκολία και να ανακυκλώνονται
τα υλικά κατασκευής να µην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες για τους χρήστες και για το
περιβάλλον
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις για τη µετάδοση ουσιών σύµφωνα µε το πρότυπο EN71-3 ή
ισοδύναµο, τα πρότυπα ασφάλειας προϊόντων και την περιβαλλοντική νοµοθεσία σχετικά µε
τις περιεχόµενες επιβλαβείς ουσίες.

Επισηµαίνεται ότι ο εξοπλισµός παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος ώστε να
εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη διάρκεια ζωής µε την ελάχιστη δυνατή συντήρηση και µετά τη λήξη της
διάρκειας ζωής του να είναι εύκολη η αποσυναρµολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών του, τα
οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα πρέπει να έχουν
βελτιστοποιηθεί για να διασφαλίζουν το µικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιµέρους συνδετικά στοιχεία των εξοπλισµών παιδικής χαράς θα
είναι κατασκευασµένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο µε
ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατοµές των
χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν
µελετηθεί, µε ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες
καιρικές συνθήκες. Επίσης, όλες οι βίδες (κοχλίες) που θα χρησιµοποιηθούν στους εξοπλισµούς
παιδικής χαράς θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωµατισµούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν
διακοσµητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασµένα από ειδικής σύστασης χυτό
πολυαµίδιο και θα είναι σταθεροποιηµένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση
βαρέων µετάλλων.
Για τη θεµελίωση των εξοπλισµών παιδικής χαράς, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα
θεµελίωσης είτε σε επιφάνεια πτώσης από χαλαρά υλικά, είτε σε επιφάνεια πτώσης από τεχνητά
υλικά.
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού παιδικής χαράς θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή
ισοδύναµου προτύπου.
Για την αξιολόγηση των προσφορών των εξοπλισµών παιδικής χαράς των Άρθρων 1-21 θα
πρέπει να κατατεθούν αντιπροσωπευτικά δείγµατα υλικών εις διπλούν, αναλυτικά ως εξής:
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1. ∆είγµα επιφάνειας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm, µε δυο
εξωτερικές στρώσεις και εσωτερική στρώση 15mm από 100% ανακυκλωµένο και
ανακυκλώσιµο υλικό. Βλ. ενδεικτικά άρθρα 1, 2, 5, 7-17 της παρούσας µελέτης.
2. ∆είγµατα συρµατόσχοινων µε διάµετρο Ø22mm, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο
14 της παρούσας µελέτης.
Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά του Άρθρου 22, πέραν των
ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει:
Να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και
ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 ή άλλων ισοδύναµων, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014)
συµπληρωµατικό και τροποποιητικό του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Εφίσταται η προσοχή
στην υποχρέωση τήρησης των παραγράφων 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 και
ιδιαίτερα στην παράγραφο 4.1.6 «Επικίνδυνες ουσίες».
Για την αξιολόγηση των προσφορών των χυτών ελαστικών δαπέδων του Άρθρου 22 θα πρέπει να
κατατεθούν αντιπροσωπευτικά δείγµατα υλικών εις διπλούν, αναλυτικά ως εξής:
• ∆είγµα διαστάσεων 10x20 cm περίπου, για κρίσιµο ύψος πτώσης 1,00 m. ∆εδοµένου ότι
χρησιµοποιούνται οι ίδιες πρώτες ύλες, ζητείται δείγµα ενδεικτικά για κρίσιµο ύψος πτώσης
1,00 m. και για όχι 2,60 m. που προβλέπεται στη µελέτη.
Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από χαλαρά/φυσικά υλικά του Άρθρου 23, πέραν
των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει:
Να πληρούν τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου και
συγκεκριµένα του Πίνακα 4, τόσο ως προς το µέγεθος των κόκκων, όσο και ως προς την
περιεκτικότητα σε σωµατίδια λάσπης και αργίλου.
Για την αξιολόγηση των προσφορών της επιφάνειας πτώσης από φυσικό υλικό, ποταµίσιο
βότσαλο 2-8 mm του Άρθρου 23, θα πρέπει να κατατεθούν αντιπροσωπευτικά δείγµατα υλικών εις
διπλούν, αναλυτικά ως εξής:
• ∆είγµα ποταµίσιου βότσαλου 2-8 mm ποσότητας 0,015 m3 περίπου.
Όσον αφορά τα είδη των άρθρων:
• 1-21: θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη εγγύηση δυο ετών από την κατασκευάστρια εταιρεία
και να παρέχονται ανταλλακτικά για µια δεκαετία.
• 22: θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη εγγύηση δυο ετών από την κατασκευάστρια εταιρεία.
• 27-30: θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη εγγύηση δυο ετών από την κατασκευάστρια
εταιρεία.
Τονίζεται ότι, η συµµόρφωση της εγκατάστασης των εξοπλισµών παιδικής χαράς και των
επιφανειών πτώσης µε τα σχετικά πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας, θα ελεγχθεί 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 (Α∆Α: ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του Υπουργείου
Εσωτερικών, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). Η δαπάνη για
την έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο σύµφωνα µε το Άρθρο 35 της παρούσας
µελέτης.

18/69

Επιπρόσθετα, µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των επιφανειών πτώσης από τεχνητά και
φυσικά υλικά, θα γίνει δειγµατοληπτικός έλεγχος προκειµένου να επαληθευτούν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των προµηθευόµενων ειδών και η συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας µελέτης. Η δαπάνη των πρόσθετων ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο σύµφωνα µε το Άρθρο
36 της παρούσας µελέτης.
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Γ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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, το φυσικό τους έδαφος και τις απαιτήσεις ασφαλείας των εξοπλισµών παιδικής
χαράς και των επιφανειών πτώσης, συνέταξε τη µελέτη οργάνωσης και λειτουργίας των χώρων και
προτείνει βάσει αυτών την προµήθεια των παρακάτω εξοπλισµών παιδικής χαράς, αστικού
εξοπλισµού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσης και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών ή ισοδύναµων
µε αυτά:
Άρθρο 1.

Πολυλειτουργική θεµατική σύνθεση νηπίων ή ισοδύναµο

Η “Πολυλειτουργική θεµατική σύνθεση νηπίων” θα απευθύνεται σε χρήστες ηλικίας από 1 έτους
και άνω θα είναι σχεδιασµένη για την ασφαλή προσβασιµότητα και συµµετοχή παιδιών µε
αναπηρίες.
Πρόκειται για µια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους
χρήστες/παιδιά επιλογές παιχνιδιού και σωµατικές και πνευµατικές δραστηριότητες, που θα µπορούν
να αναπτυχθούν τόσο σε ατοµικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Επιπλέον, θα ευνοεί τη συµµετοχή
όλων των παιδιών στο παιχνίδι και θα δίνει τις ίδιες ευκαιρίες και προκλήσεις, ακόµα και στα παιδιά
µε κινητικά προβλήµατα που κινούνται µε αναπηρικό αµαξίδιο, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να
προσεγγίσουν όλες τις δραστηριότητες καθώς αυτές θα αναπτύσσονται στο επίπεδο του εδάφους.
Οι βασικές λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η αναρρίχηση, το παιχνίδι ρόλων και το παιχνίδι
πειραµατισµού, οι οποίες θα αναπτύσσονται σε επίπεδο 360ο περιµετρικά της κατασκευής. Με
αφορµή την ποικιλία των θεµατικών ενοτήτων, διαφορετικών σε κάθε όψη των επιµέρους
κατασκευών, θα δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη πολυδιάστατου
παιχνιδιού ρόλων, ενώ ταυτόχρονα θα διαµορφώνονται περιοχές χαλάρωσης και συναναστροφής.
Πιο συγκεκριµένα, η σύνθεση θα συγκροτείται από τέσσερις πλευρές µε διαφορετικές
δραστηριότητες που θα δηµιουργούν ένα περίκλειστο «καταφύγιο» εσωτερικά. Οι δραστηριότητες
θα είναι προσβάσιµες και από τις εξωτερικές όψεις της κατασκευής. Αναλυτικότερα η µια όψη θα
έχει θεµατική µορφή καµηλοπάρδαλης, η δεύτερη θα διαµορφώνεται από έναν πάγκο, η τρίτη θα
έχει θεµατική µορφή δενδρόσπιτου µε διαδραστικά εξαρτήµατα και η τέταρτη θα είναι
διαµορφωµένη από µια κεκλιµένη κατασκευή αναρρίχησης από συρµατόσχοινα. Γενικότερα, οι
περιµετρικές επιφάνειες θα διαθέτουν ενσωµατωµένα εξαρτήµατα τα οποία, θα παρέχουν επιπλέον
ερεθίσµατα και κίνητρα για δηµιουργικό παιχνίδι. Η ποικιλία αυτή θα ενισχύει τις κοινωνικές και
σωµατικές δεξιότητες των χρηστών/παιδιών της εν λόγω ηλικιακής οµάδας, θα εγείρει τη φαντασία
τους, θα εξωτερικεύει συναισθήµατα συνεργατικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει τη χρήση
της γλώσσας και θα βοηθά στην κατανόηση του κόσµου.
Ο δοµικός σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και θα
συντίθεται από δυο ειδικά κατασκευασµένα καµπυλόµορφα πλαίσια από σωλήνες διατοµής Ø38 x 2
mm.
Όλες οι πλευρικές επιφάνειες, οι διακοσµητικές θεµατικές επιφάνειες και οι επιφάνειες που θα
διαµορφώνουν τον πάγκο θα είναι κατασκευασµένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας, πάχους 19mm, µε δυο στρώσεις διαφόρων χρωµατισµών και εσωτερική στρώση 15mm
από 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό. Ο χρωµατισµός τους θα έχει πραγµατοποιηθεί
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µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιηµένες έναντι της
υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο
αποχρωµατισµός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή
από µύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα έχουν µικρές
απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισµός τους θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής
υφής τους. Θα έχουν επίσης τρύπες/κενά ή ανάγλυφα στοιχεία, σε ποικίλα γεωµετρικά σχήµατα
ανάλογα µε τη θεµατολογία που αναπαριστούν, τα οποία θα προκαλούν σε πολυδιάστατες
δραστηριότητες µέσω της αφής και της αναπαριστώµενης χρήσης. Θα διαθέτουν επιπλέον
εξαρτήµατα, όπως αναδιπλούµενες τάπες από ελαστικό υλικό πολυουρεθάνης που θα καλύπτουν
τρύπες, ενισχύοντας το διαδραστικό παιχνίδι και από τις δυο πλευρές. Επίσης, στην επιφάνεια
µορφής δενδρόσπιτου θα είναι ενσωµατωµένα κινητά εξαρτήµατα τα οποία θα κινούνται στα
διαµορφωµένα κενά. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασµένα είτε από πολυαµίδιο, είτε από
πολυπροπυλένιο, είτε από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19mm
(όπως παραπάνω).
Η κεκλιµένη κατασκευή αναρρίχησης θα είναι διαµορφωµένη από πλέγµα από συρµατόσχοινα, το
οποίο θα είναι αναρτηµένο από µια επιφάνεια πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (όπως
παραπάνω) και από τα πλαίσια υποστήριξης. Τα συρµατόσχοινα θα έχουν διατοµή Ø16 mm και θα
είναι κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο µε εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα
είναι επεξεργασµένα µεταξύ τους επαγωγικά προκειµένου να δηµιουργηθεί µια ισχυρή σύνδεση που
θα οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι ενδιάµεσοι σύνδεσµοι µεταξύ των
συρµατόσχοινων θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι από πολυαµίδιο µε έγχυση έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η µέγιστη αντοχή τους. Θα έχουν στρογγυλεµένες ακµές και στην περίπτωση
βανδαλισµού θα είναι δυνατή η µεµονωµένη επί τόπου αντικατάστασή τους. Στις απολήξεις των
συρµατόσχοινων θα είναι ενσωµατωµένοι σύνδεσµοι από αλουµίνιο, οι οποίοι θα συνδέονται µε το
δοµικό σκελετό είτε µέσω αρθρωτών ένσφαιρων συνδέσµων είτε µέσω αρθρωτών συνδέσµων από
πολυαµίδιο και υψηλής αντοχής αλουµίνιο κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

481 cm x 416 cm
181 cm x 115 cm
136 cm
56 cm

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά µικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα
απαιτούµενα εργαλεία.
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Άρθρο 2.

Πολυλειτουργική σύνθεση νηπίων µε δυο πύργους, προσβάσιµη κλίµακα και
κατασκευή αναρρίχησης ή ισοδύναµο

Η “Πολυλειτουργική σύνθεση νηπίων µε δυο πύργους, προσβάσιµη κλίµακα και κατασκευή
αναρρίχησης” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω και θα είναι
σχεδιασµένη για την ασφαλή προσβασιµότητα και συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες.
Πρόκειται για µια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους
χρήστες/παιδιά απεριόριστες επιλογές παιχνιδιού, σωµατικές και πνευµατικές δραστηριότητες, που
θα µπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατοµικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Επιπρόσθετα θα
προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες εξάσκησης, διασκέδασης, ψυχαγωγίας και πειραµατισµού,
µέσα από δραστηριότητες αναρρίχησης, ολίσθησης, ισορροπίας, αιώρησης και παιχνιδιού ρόλων,
όπως επίσης θα παρέχει και σηµεία ανάπαυσης. Οι δραστηριότητες θα αναπτύσσονται σε επίπεδο
360ο περιµετρικά της κατασκευής, ενώ θα είναι προσβάσιµες και από το επίπεδο του εδάφους κάτι
το οποίο θα επιτρέπει την παροχή ίσων ευκαιριών και προκλήσεων σε όλα τα παιδιά, ακόµα και σε
εκείνα µε κινητικά προβλήµατα που κινούνται µε αναπηρικό αµαξίδιο. Επιπλέον, ακόµα και τα παιδιά
µε κινητικά προβλήµατα θα έχουν τη δυνατότητα να ανέβουν στον ένα πύργο του εξοπλισµού,
µέσω της ειδικά σχεδιασµένης προσβάσιµης κλίµακας που θα διαθέτει επιπλέον χώρο για ένα
βοηθό/συνοδό για τα άτοµα ΑµεΑ, ενώ τα ευρύχωρα πατήµατα θα µπορούν εναλλακτικά να
χρησιµοποιηθούν και ως επίπεδα παιχνιδιού. Το σύνολο της κατασκευής θα είναι εργοµετρικά
σχεδιασµένο για τους χρήστες ηλικίας 2 ετών και άνω.
Πιο συγκεκριµένα, η πολυλειτουργική σύνθεση θα συγκροτείται από δυο πύργους που θα
συνδέονται µεταξύ τους µε κατασκευή κατακόρυφης αναρρίχησης. Ο ένας πύργος θα διαθέτει
διάφορα υπερυψωµένα επίπεδα, ένα από τα οποία θα είναι ηµιστεγασµένο. Η άνοδος στον πύργο θα
πραγµατοποιείται µέσω της προσβάσιµης κλίµακας και εναλλακτικά µέσω µιας κεκλιµένης κλίµακας
αναρρίχησης από συρµατόσχοινα και της κατασκευής κατακόρυφης αναρρίχησης. Θα διαθέτει
καµπυλόµορφη τσουλήθρα, η οποία θα είναι προσβάσιµη από το ανώτερο υπερυψωµένο επίπεδο
του πύργου. Θα διαθέτει επίσης δυο εξαρτήµατα παιχνιδιού «κιάλια» τα οποία θα είναι προσβάσιµα
από τα υπερυψωµένα επίπεδα. Κάτω από τα υπερυψωµένα επίπεδα θα είναι διαµορφωµένος πάγκος
µε ενσωµατωµένα στοιχεία για παιχνίδι µε τα φυσικά υλικά, όπως επίσης και ένας κοίλος επιδαπέδιος
πάγκος. Θα υπάρχουν επίσης εξαρτήµατα παιχνιδιού, όπως προπέλα και λεκάνη, τα οποία θα είναι
προσβάσιµα από το επίπεδο του εδάφους. Ο δεύτερος πύργος θα διαθέτει ένα υπερυψωµένο
επίπεδο µε εξάρτηµα παιχνιδιού σε σχήµα χοάνης και κεκλιµένη επιφάνεια αναρρίχησης και διπλή
ευθύγραµµη τσουλήθρα. Κάτω από το υπερυψωµένο επίπεδο θα είναι τοποθετηµένη µια αιώρα.
Ο δοµικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από 13 κατακόρυφες δοκούς υποστήριξης,
ποικίλου µήκους, οι οποίες θα συνδέονται µεταξύ τους µε διαφόρων ειδών συνδετικά στοιχεία. Οι
δοκοί υποστήριξης θα είναι κατασκευασµένες από προγαλβανισµένες χαλύβδινες σωλήνες διατοµής
Ø101,6 x 2,5 mm, οι οποίες θα είναι καλυµµένες από µια στρώση πολυουρεθάνης πάχους 3mm. Η
στρώση αυτή θα είναι σταθεροποιηµένη έναντι των υπεριωδών ακτινών, χωρίς τη χρήση
σταθεροποιητικών ουσιών µε βαρέα µέταλλα. Οι σωλήνες θα έχουν υποστεί επεξεργασία
ηλεκτροστατικής βαφής µε πούδρα προκειµένου να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή επικόλληση
µεταξύ των δυο υλικών. Η στρώση πολυουρεθάνης θα καλουπώνεται απευθείας στις δοκούς
υποστήριξης µε έγχυση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή πρόσφυσή της στο χάλυβα,
αποτρέποντας τον βανδαλισµό λόγω αποκόλλησης και δηµιουργώντας µια οµοιόµορφη και ιδιαίτερα
φιλική προς τα παιδιά επιφάνεια. Ανά διαστήµατα των 100mm θα υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένες
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εσοχές στο υλικό της πολυουρεθάνης, που θα επιτρέπουν την ορθή και εύκολη τοποθέτηση
δακτυλίων, οι οποίοι θα συγκρατούν τους επιµέρους συνδέσµους των υπόλοιπων εξαρτηµάτων της
κατασκευής. Οι κορυφές των δοκών υποστήριξης, θα σφραγίζονται στο ανώτερο σηµείο µε
προστατευτικές τάπες από ειδικής σύστασης χυτό πολυαµίδιο. Η θεµελίωση των δοκών, είτε
πάκτωση στο έδαφος είτε επιφανειακή θεµελίωση, θα γίνεται µε ρυθµιζόµενα και εύκολα
αποσπώµενα ερείσµατα, τα οποία θα είναι ειδικά κατασκευασµένα από εν θερµώ γαλβανισµένο
χάλυβα πάχους 2,5mm, µε ενσωµατωµένα στοιχεία επέκτασης από αλουµίνιο και συναρµολογηµένα
κατά τέτοιο τρόπο µε τις δοκούς υποστήριξης, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή
σταθερότητα της συνδεσµολογίας των δυο στοιχείων.
Οι υπόλοιπες εγκάρσιες δοκοί, οι δευτερεύουσες δοκοί στήριξης του στεγάστρου και οι µπάρες
ασφαλείας θα είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένους χαλύβδινους σωλήνες διατοµών
Ø48.3 x 3.2mm και Ø38 x 2mm, ανάλογα µε τις δοµικές απαιτήσεις.
Οι δακτύλιοι, οι οποίοι θα είναι ενσωµατωµένοι στις εσοχές των στύλων υποστήριξης, θα είναι
κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής διαστάσεων 1.25 x 30 mm µε
ενσωµατωµένα περικόχλια 8mm. Κάθε δακτύλιος θα µπορεί να παραλαµβάνει µέχρι πέντε επιµέρους
συνδέσµους από εν ψυχρώ συγκολληµένο ανοξείδωτο χάλυβα. Οι πρόσθετοι σύνδεσµοι θα µπορούν
να ολισθαίνουν πάνω στο δακτύλιο έτσι ώστε να µπορούν να δηµιουργούνται πολλαπλές συνδέσεις
στο ίδιο ύψος της δοκού υποστήριξης. Οι επιµέρους σύνδεσµοι και οι αρθρωτοί σύνδεσµοι (πχ των
κατασκευών από συρµατόσχοινα) που θα είναι προσαρτηµένοι στους δακτυλίους, θα είναι
κατασκευασµένοι από υψηλής αντοχής χυτό αλουµίνιο κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους ή από
ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι πλευρικές πολυλειτουργικές επιφάνειες (κυρτές ή επίπεδες) θα είναι κατασκευασµένες µε
χύτευση µε εµφύσηση από χυτό πολυαιθυλένιο διπλού τοιχώµατος, πάχους 35 mm. Ο χρωµατισµός
τους θα έχει πραγµατοποιηθεί µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Οι
επιφάνειες αυτές θα είναι σταθεροποιηµένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση
βαρέων µετάλλων, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός τους. Θα είναι, επίσης,
ιδιαίτερα ανθεκτικές σε χαµηλές θερµοκρασίες και στην κρούση και θα έχουν µικρές απαιτήσεις
συντήρησης, ενώ ο καθαρισµός τους θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους.
Γενικότερα, οι πλευρικές αυτές επιφάνειες θα έχουν τρύπες/κενά και ανάγλυφα στοιχεία σε ποικίλα
γεωµετρικά σχήµατα, τα οποία θα προκαλούν σε πολυδιάστατες δραστηριότητες µέσω της αφής.
Οι υπόλοιπες πλευρικές επιφάνειες ασφαλείας (πχ στην είσοδο της τσουλήθρας) και όλες οι
δευτερεύουσες επιφάνειες (πχ η επιφάνεια του πάγκου µε τα διαδραστικά εξαρτήµατα) θα είναι
κατασκευασµένες, από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19mm µε δυο
εξωτερικές στρώσεις διαφόρων χρωµατισµών πάχους 2mm και εσωτερική στρώση πάχους 15mm,
από 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό. Ο χρωµατισµός τους θα έχει πραγµατοποιηθεί
µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του (όπως παραπάνω).
Ο κοίλος επιδαπέδιος πάγκος θα είναι κατασκευασµένος από χυτό πολυαιθυλένιο µε χύτευση εκ
περιστροφής. Ο χρωµατισµός του θα έχει πραγµατοποιηθεί δια µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια
της επεξεργασίας του (όπως παραπάνω).
Τα δάπεδα των υπερυψωµένων επιπέδων, τα διάφορα πλατύσκαλα και τα σκαλοπάτια/επιφάνειες
της προσβάσιµης κλίµακας θα είναι κατασκευασµένα από στρωµατοποιηµένες επιφάνειες υψηλής
πίεσης, µε επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό και συνολικό πάχος 18 mm περίπου για τα
δάπεδα και τα σκαλοπάτια/επιφάνειες της προσβάσιµης κλίµακας και 22 mm για το πρώτο
πλατύσκαλο ηµικυκλικής µορφής. Το υλικό αυτό θα είναι οµοιογενές και χρησιµοποιείται σε σηµεία
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του εξοπλισµού που εκτίθενται σε εκτεταµένη φθορά, καθώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά,
στην αποσύνθεση και στην προσβολή από µύκητες. Για τη διευκόλυνση της ανάβασης στις
επιφάνειες αυτές θα υπάρχουν κατάλληλα διαµορφωµένες εγκοπές εξωτερικών διαστάσεων 27,5 x
82,5 mm και οπές Ø27 mm περίπου. Τα ρίχτια των πατηµάτων της προσβάσιµης κλίµακας θα είναι
καλυµµένα από ειδικά κατασκευασµένες επιφάνειες από χυτό πολυανθρακικό υλικό, οι οποίες θα
διαθέτουν ανοίγµατα σε διάφορα σχήµατα.
Τα δάπεδα θα στηρίζονται µε σύστηµα πλαισίων µε ειδικά κατασκευασµένα προφίλ από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα.
H ευθύγραµµη διπλή τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από χυτό πολυαιθυλένιο µε χύτευση
εκ περιστροφής. Η αρθρωτή καµπυλόµορφη τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από
πολυαιθυλένιο µε τη µέθοδο κατεργασίας χύτευση εκ περιστροφής και θα αποτελείται από πέντε
τµήµατα ηµικυκλικής διατοµής, µε κυλινδρικής µορφής τελείωµα των πλευρικών τοιχωµάτων, τα
οποία θα συνδέονται µεταξύ τους µε ειδικούς συνδέσµους από αλουµίνιο.
Η κατακόρυφη αναρριχητική κατασκευή θα είναι διαµορφωµένη από πλέγµα συρµατόσχοινων τα
οποία θα δηµιουργούν ανοίγµατα σε διάφορα γεωµετρικά σχήµατα. Τα συρµατόσχοινα θα έχουν
διατοµή Ø16 mm και θα είναι κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο µε εσωτερική ενίσχυση από
γαλβανισµένο χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα είναι επεξεργασµένα µεταξύ τους επαγωγικά προκειµένου
να δηµιουργηθεί µια ισχυρή σύνδεση που θα οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι
ενδιάµεσοι σύνδεσµοι των συρµατόσχοινων θα είναι κατασκευασµένοι από πολυαµίδιο µε έγχυση,
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η µέγιστη αντοχή τους. Στο κέντρο περίπου του πλέγµατος θα υπάρχουν
δυο αναρτηµένα σφαιρικά έγχρωµα εξαρτήµατα που θα εµπλουτίζουν τη διαδικασία της
αναρρίχησης και θα είναι κατασκευασµένα από πολυαµίδη. Στις απολήξεις των συρµατόσχοινων θα
είναι ενσωµατωµένοι σύνδεσµοι από ανοξείδωτο χάλυβα µε στρογγυλεµένες ακµές. Στην περίπτωση
καταστροφής από βανδαλισµό θα είναι δυνατή η µεµονωµένη επί τόπου αντικατάστασή τους. Θα
αναρτώνται από τις δοκούς υποστήριξης µέσω κατάλληλα διαµορφωµένων αρθρωτών συνδέσµων
από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι αναρτήσεις από την εγκάρσια δοκό θα πραγµατοποιούνται µέσω
κατάλληλα διαµορφωµένων συνδέσµων από πολυαµίδη.
Το κάθισµα της αιώρας θα είναι ειδικά κατασκευασµένο από συνθετικό ελαστικό υλικό µαύρου
χρώµατος, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα εύκαµπτο και θα δίνει τη δυνατότητα προσαρµογής στη
µορφή του σώµατος σύµφωνα µε το αυτοβάρος του χρήστη/παιδιού. Το υλικό αυτό θα είναι
σταθεροποιηµένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων. Το
κάθισµα θα είναι αναρτηµένο από τις δοκούς υποστήριξης µε ειδικά κατασκευασµένες αναρτήσεις
από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα, αλουµίνιο και συνθετικό ελαστικό υλικό και έγχρωµο
συρµατόσχοινο το οποίο θα είναι κατασκευασµένο όπως παραπάνω. Για την αποφυγή της
ανατροπής, το κάθισµα θα είναι στερεωµένο στο έδαφος µέσω αρθρωτού συνδέσµου και αλυσίδας,
η οποία θα είναι κατασκευασµένη από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. Η αλυσίδα θα πληροί τις
απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναµου των προτύπων ISO1834 – ISO1835 ή άλλου
ισοδύναµου προτύπου.
Ο πάγκος παιχνιδιού θα διαθέτει διαδραστικά εξαρτήµατα, όπως κόσκινο και µπολ για
δηµιουργικό παιχνίδι µε φυσικά υλικά. Το κόσκινο θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο
χάλυβα. Το µπολ θα είναι κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο.
Το εξάρτηµα παιχνιδιού σε σχήµα χοάνης θα είναι κατασκευασµένο από χυτό πολυανθρακικό
υλικό. Θα είναι προσαρτηµένο σε µια από τις δοκούς υποστήριξης µέσω συστήµατος υποστήριξης
από χάλυβα. Τα εξαρτήµατα παιχνιδιού “κιάλια” θα είναι ειδικά κατασκευασµένα από συνθετικό
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ελαστικό υλικό και θα είναι προσαρτηµένα στις δοκούς υποστήριξης µέσω συστήµατος υποστήριξης
από ανοξείδωτο χάλυβα και πολυαµίδη. Το εξάρτηµα παιχνιδιού «προπέλα», το οποίο θα είναι
προσαρτηµένο σε µια από τις δοκούς υποστήριξης, θα είναι προσβάσιµο από το επίπεδο του
εδάφους. Θα είναι ειδικά κατασκευασµένο από χυτό πολυανθρακικό υλικό και θα διαθέτει στοιχείο
στήριξης από πολυαµίδη και ανοξείδωτο χάλυβα που θα επιτρέπει την περιστροφή του. Το εξάρτηµα
παιχνιδιού σε σχήµα λεκάνης θα είναι κατασκευασµένο από χυτό πολυανθρακικό υλικό και θα είναι
προσαρτηµένο σε µια από τις δοκούς υποστήριξης.
Η κεκλιµένη κλίµακα αναρρίχησης θα είναι διαµορφωµένη από πλέγµα συρµατόσχοινων και θα
διαθέτει τρία οριζόντια πατήµατα. Τα συρµατόσχοινα θα είναι κατασκευασµένα όπως παραπάνω.
Στην απόληξή τους στο έδαφος θα υπάρχει ειδικά διαµορφωµένος σύνδεσµος µε αλυσίδα, ο οποίος
θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Η αλυσίδα θα πληροί τις απαιτήσεις του
προτύπου DIN766, ισοδύναµου των προτύπων ISO1834 – ISO1835 ή άλλου ισοδύναµου προτύπου.
Η κεκλιµένη επιφάνεια αναρρίχησης θα έχει συνολικό πάχος 22 mm και θα είναι κατασκευασµένη
από στρωµατοποιηµένη επιφάνεια υψηλής πίεσης µε επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό,
όπως παραπάνω. Στην κεκλιµένη επιφάνεια αναρρίχησης θα υπάρχουν έγχρωµες ενσωµατωµένες
λαβές αναρρίχησης σε διάφορα χρώµατα, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από χυτό πολυαµίδιο
και θα είναι σταθεροποιηµένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής,
χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

963
613
356
201

cm x 963 cm
cm x 628 cm
cm
cm

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

Άρθρο 3.

Ατοµικός περιστροφέας νηπίων ή ισοδύναµο

Ο “Ατοµικός περιστροφέας νηπίων” θα απευθύνεται σε χρήστες/ παιδιά ηλικίας από 2 ετών και
άνω και θα είναι σχεδιασµένος για την ασφαλή προσβασιµότητα και συµµετοχή παιδιών µε
αναπηρίες.
Πρόκειται για όργανο περιστροφής, που τίθεται σε κίνηση µε το αυτοβάρος του σώµατος του
χρήστη, ενεργοποιώντας το συντονισµό των κινήσεών του. Προσφέρεται τόσο για ατοµικό όσο και
για οµαδικό παιχνίδι, καθώς θα µπορεί να υποδεχθεί περισσότερα από ένα άτοµα, όρθια ή καθιστά.
Θα καλύπτει τις βασικές λειτουργίες της περιστροφής, της συνάντησης και του πειραµατισµού που
προωθούν την ανάπτυξη της αίσθησης της ισορροπίας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της
αλληλεπίδρασης και ενισχύουν την κοινωνικοποίηση. Η πλατφόρµα και ο κεντρικός στύλος θα είναι
προσαρµοσµένα στα εργοµετρικά µεγέθη της ηλικιακής οµάδας δύο ετών και άνω, προκειµένου να
εξασφαλίζεται µια πιο ασφαλής λαβή για τα πόδια και τα χέρια.
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Θα αποτελείται από µια επιφάνεια µορφής δίσκου, στην οποία θα µπορεί να ανεβαίνει ο χρήστης,
και από έναν τοξοειδή στύλο που θα είναι τοποθετηµένος στο κέντρο της επιφάνειας και θα
λειτουργεί ως χειρολαβή. Θα διαθέτει ενσωµατωµένο µηχανισµό στήριξης και περιστροφής. Η
επιφάνεια θα είναι τοποθετηµένη σε απόσταση περίπου 20 cm από την τελικά διαµορφωµένη
επιφάνεια του εδάφους.
Η κυκλική επιφάνεια θα είναι κατασκευασµένη από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας, πάχους 22 mm, σε χρωµατισµό της επιλογή της υπηρεσίας. Θα διαθέτει κατάλληλα
διαµορφωµένο χείλος µε καµπυλωµένα άκρα και ανάγλυφα στοιχεία για τη µέγιστη πρόσφυση. Ο
χρωµατισµός της επιφάνειας θα έχει πραγµατοποιηθεί µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιηµένη χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων έναντι της
υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός της και θα είναι, επίσης,
ιδιαίτερα ανθεκτική στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση
ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα έχει µικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισµός
της θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής της.
Ο τοξοειδής στύλος θα είναι κατασκευασµένος από σωλήνα από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα
διαστάσεων Ø38 x 4 mm. Στην κορυφή του στύλου θα υπάρχει αντιολισθητική χειρολαβή
κατασκευασµένη από ειδικής σύστασης συνθετικό ελαστικό υλικό θερµοπλαστικής πολυουρεθάνης
µαύρου χρώµατος και θα είναι σταθεροποιηµένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη
χρήση βαρέων µετάλλων. Εσωτερικά θα διαθέτει πλαστικό ένθετο από πολυπροπυλένιο και ενίσχυση
µε χαλύβδινη ράβδο.
Η κατασκευή θα στηρίζεται σε ειδικά κατασκευασµένη βάση έδρασης η οποία θα είναι
διαµορφωµένη από εν θερµώ γαλβανισµένο χαλύβδινο κύλινδρο διαστάσεων Ø101,6 x 2,9 mm. Η
συναρµογή της βάσης έδρασης µε την επιφάνεια και τον τοξοειδή στύλο, θα πραγµατοποιείται µέσω
ειδικά κατασκευασµένου συνδέσµου που θα διαθέτει εσωτερικό µηχανισµό περιστροφής, ο οποίος
δεν θα είναι προσβάσιµος από τους χρήστες. Ο µηχανισµός αυτός θα είναι κατασκευασµένος από
ηλεκτρο-γαλβανισµένο χάλυβα και θα διαθέτει ένσφαιρο τριβέα (ρουλεµάν/κουζινέτο) ο οποίος δεν
θα απαιτεί λίπανση. Τέλος, στο πάνω µέρος θα καλύπτεται µε στοιχείο κωνικής µορφής από χυτό
ελαστοµερές υλικό πολυουρεθάνης.
Ενδεικτικές διαστάσεις
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

Ø 340 cm
Ø 40 cm
103 cm
100 cm

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά µικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα
απαιτούµενα εργαλεία.
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Άρθρο 4.

Περιστρεφόµενος δίσκος ισορροπίας ή ισοδύναµο

Ο “Περιστρεφόµενος ∆ίσκος Ισορροπίας” θα απευθύνεται σε χρήστες/ παιδιά ηλικίας από 6 ετών
και άνω και θα είναι σχεδιασµένος για την ασφαλή προσβασιµότητα και συµµετοχή παιδιών µε
αναπηρίες.
Πρόκειται για όργανο αθλοπαιδιάς υπαίθρου που συνδυάζει δραστηριότητες ισορροπίας και
περιστροφής. Τίθεται σε κίνηση από έναν ή/και περισσότερους χρήστες, κατά την προσπάθειά τους
να ισορροπήσουν περπατώντας πάνω του ή ακόµα και να περιστρέφουνε µε διαφορετική ταχύτητα,
ανάλογα µε το ρυθµό περπατήµατος και το αυτοβάρος του σώµατος του χρήστη. Ενεργοποιεί κατ’
αυτόν τον τρόπο το συντονισµό των κινήσεων και τις δεξιότητες ισορρόπησης, ενώ προάγει το
οµαδικό παιχνίδι.
Θα αποτελείται από µια έγχρωµη επιφάνεια, σε σχήµα δακτυλίου µε καµπυλωµένα άκρα, η οποία
θα συντίθεται από επτά επιµέρους τµήµατα. Η επιφάνεια αυτή θα έχει τη δυνατότητα να
περιστρέφεται µέσω ειδικής κατασκευής. Θα έχει εξωτερικές διαστάσεις διαµέτρου Ø206 cm και
πλάτος 28 cm, ενώ θα είναι τοποθετηµένη υπό κλίση 10Ο και θα στηρίζεται µε ειδικό σύστηµα
περιστροφής σε πέντε (5) χαλύβδινες δοκούς. Θα διαθέτει, επίσης, επτά συνδετήρια έγχρωµα
στοιχεία, τα οποία θα είναι ισοµερώς κατανεµηµένα στην περίµετρό της.
Η επιφάνεια του περιστρεφόµενου δακτυλίου θα είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο µε τη
µέθοδο κατεργασίας χύτευση εκ περιστροφής. Ο χρωµατισµός της θα έχει πραγµατοποιηθεί δια
µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του, ενώ θα έχει υποβληθεί σε µέγιστη
σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση σταθεροποιητικών ουσιών µε βαρέα
µέταλλα, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός της. Το υλικό αυτό θα διατηρεί τις
ιδιότητές του σε θερµοκρασιακό εύρος από -30°C έως 60°C, θα έχει υψηλή αντοχή στις κρούσεις και
στους βανδαλισµούς, όπως επίσης θα είναι ανθεκτικό στην αποσύνθεση, στην προσβολή από
µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη θερµοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτει. Η
επιφάνεια αυτή θα διαθέτει κατάλληλα διαµορφωµένο χείλος µε καµπυλωµένα άκρα, όπως επίσης
και ανάγλυφα στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερή πρόσφυση του χρήστη.
Ο δοµικός σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. Θα
συντίθεται από σύστηµα µε εσωτερικό µηχανισµό στήριξης και περιστροφής, το οποίο θα στηρίζεται
σε πέντε δοκούς υποστήριξης, κυκλικής διατοµής Ø60,3 mm µε πάχος τοιχώµατος 4,5 mm. Κάθε
δοκός υποστήριξης θα έχει διαφορετικό µήκος, ώστε να διαµορφώνεται η επιθυµητή κλίση του
περιστρεφόµενου δακτυλίου. Η θεµελίωσή τους θα πραγµατοποιείται είτε µε πάκτωση στο έδαφος,
είτε επιφανειακά. Στην περίπτωση που η θεµελίωση θα πραγµατοποιείται επιφανειακά, οι δοκοί
υποστήριξης θα διαθέτουν στις απολήξεις τους χαλύβδινα ελάσµατα.
Ο εσωτερικός µηχανισµός κύλισης και περιστροφής, δεν θα είναι προσβάσιµος από τους χρήστες.
Θα συντίθεται από εξαρτήµατα και από επιφάνεια σε σχήµα δακτυλίου που θα είναι κατασκευασµένα
από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. Θα διαθέτει επίσης, δεκατέσσερις ειδικά κατασκευασµένους
τροχίσκους µε ρουλεµάν που δεν θα απαιτούν λίπανση. Οι τροχίσκοι/στροφείς θα είναι
κατασκευασµένοι από ελαστοµερές υλικό και τα ρουλεµάν από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα συνδετικά
εξαρτήµατα και οι φορείς των τροχίσκων θα είναι κατασκευασµένα από ειδικής σύστασης χυτό
πολυαµίδιο.
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Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

Ø 606 cm
Ø 206 cm
60 cm
100 cm

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

Άρθρο 5.

Πολυλειτουργική διαδροµή αναρρίχησης δύο τµηµάτων ή ισοδύναµο

Η “Πολυλειτουργική διαδροµή αναρρίχησης δύο τµηµάτων” θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από
6 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασµένη για την ασφαλή προσβασιµότητα και συµµετοχή παιδιών
µε αναπηρίες
Πρόκειται για µία σύνθετη κατασκευή αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά
απεριόριστες επιλογές παιχνιδιού, διαφορετικές δυνατότητες εξάσκησης, διασκέδασης και
ψυχαγωγίας, µέσα από δραστηριότητες αναρρίχησης, ισορροπίας, ταλάντωσης, ενώ ταυτόχρονα θα
διαµορφώνονται και σηµεία ανάπαυσης. Οι δραστηριότητες θα αναπτύσσονται σε όλη την περίµετρο
(360ο) της κατασκευής, ενώ θα είναι προσβάσιµες και από το επίπεδο του εδάφους, κάτι το οποίο θα
επιτρέπει την παροχή ίσων ευκαιριών και προκλήσεων σε όλα τα παιδιά, ακόµα και σε εκείνα µε
κινητικά προβλήµατα που κινούνται µε αναπηρικό αµαξίδιο. Το σύνολο της κατασκευής θα είναι
εργοµετρικά σχεδιασµένο για χρήστες ηλικίας 6 ετών και άνω. Θα συντίθεται από τρεις
πολυλειτουργικούς κόµβους που θα συνδέουν δυο βασικές διαδροµές αναρρίχησης· µια οριζόντια
κλίµακα αιώρησης και µια διαδροµή αναρρίχησης µε αναρτηµένα συρµατόσχοινα µε χρωµατιστές
σφαίρες, αναρτηµένη ανεµόσκαλα και κατακόρυφη τριγωνική επιφάνεια αναρρίχησης. Ο ένας
κόµβος εισόδου/εξόδου από και προς τη διαδροµή αναρρίχησης θα διαθέτει τριγωνικό πλαίσιο
ταλάντευσης, τριγωνική επιφάνεια ταλάντευσης, δοκό κύλισης και ταλάντωσης και καµπύλη
ανεµόσκαλα. Ο δεύτερος κόµβος εισόδου/εξόδου θα διαθέτει καµπύλο τοίχο αναρρίχησης, κοίλο
κάθισµα αιώρησης και δυο κεκλιµένες αναρριχητικές κλίµακες από συρµατόσχοινα. Ο κεντρικός
κόµβος θα διαθέτει ένα επιπλέον κοίλο κάθισµα αιώρησης και πάνω από αυτό, σε κατάλληλη
απόσταση, ένα τριγωνικό πλαίσιο ταλάντευσης.
Ο δοµικός σκελετός της σύνθετης αυτής κατασκευής θα είναι κατασκευασµένος από εν θερµώ
γαλβανισµένους χαλύβδινους σωλήνες διαστάσεων Ø101,6 x 2,9 mm για τις δοκούς υποστήριξης, Ø
60,3 x 4,5 mm για τις καµπύλες δοκούς της διαδροµής αναρρίχησης και του τοίχου αναρρίχησης και
Ø38 x 4 mm για τα δευτερεύοντα σκέλη στήριξης. Οι διατοµές αυτές θα διασφαλίζουν τη δοµική
αρτιότητα της κατασκευής. Η θεµελίωση των δοκών υποστήριξης, είτε πάκτωση στο έδαφος είτε
επιφανειακή θεµελίωση, θα γίνεται µε ειδικά κατασκευασµένες δοκοθήκες από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα. Στην περίπτωση πάκτωσης στο έδαφος και όπου απαιτείται, οι δοκοθήκες θα
ενισχύονται και θα σταθεροποιούνται µε ράβδους από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα.
Οι δοκοί υποστήριξης θα διαθέτουν στην απόληξή τους προστατευτικά στοιχεία (τάπες), οι οποίες
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θα είναι κατασκευασµένες από πυρήνα πολυαµίδιου, µε επικάλυψη από µαλακό µαύρο
θερµοπλαστικό ελαστικό. Τα υλικά αυτά θα διατηρούν τις ιδιότητές τους σε ακραίες θερµοκρασίες
και θα έχουν υποβληθεί σε µέγιστη σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση
σταθεροποιητικών ουσιών µε βαρέα µέταλλα.
Η συναρµογή των κύριων στοιχείων του δοµικού σκελετού της κατασκευής και των αναρτηµένων
εξαρτηµάτων, θα πραγµατοποιείται µέσω ειδικά κατασκευασµένων σφαιρικών συνδέσµων οι οποίοι
θα είναι ενσωµατωµένοι στις δοκούς υποστήριξης. Οι σφαιρικοί σύνδεσµοι θα συντίθεται από
πυρήνα ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος από προφίλ αλουµινίου, µε τη µέθοδο χύτευσης µε
εξώθηση, και πολυπροπυλένιο. Ο πυρήνας θα καλύπτεται από µία επιφανειακή στρώση µαλακού
χυτού θερµοπλαστικού ελαστοµερούς υλικού µαύρου χρώµατος. Κάθε σφαιρικός σύνδεσµος θα
διαθέτει έξι σηµεία συνδεσµολογίας τα οποία, αν δεν χρησιµοποιούνται, θα καλύπτονται από
πλαστικές τάπες µαύρου χρώµατος κατασκευασµένες από πολυαµίδιο.
Οι επιµέρους σύνδεσµοι που θα είναι προσαρτηµένοι στους σφαιρικούς συνδέσµους προκειµένου
να συνδέουν τα υπόλοιπα τµήµατα του δοµικού σκελετού µεταξύ τους, θα είναι κατασκευασµένοι
από χυτό αλουµίνιο ειδικού κράµατος για εξωτερικούς χώρους. Η συναρµογή των καµπύλων δοκών
και των δευτερευόντων σκελών στήριξης θα γίνεται µέσω κατάλληλα διαµορφωµένων ένσφαιρων
συνδέσµων από αλουµίνιο ή από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα, που θα είναι προσαρτηµένοι στην
απόληξη των σωλήνων.
Στην περίπτωση αρθρωτών συνδέσµων, όπως για παράδειγµα στην ανάρτηση του κοίλου
καθίσµατος αιώρησης και του τριγωνικού πλαισίου ταλάντευσης, πάνω στους σφαιρικούς
συνδέσµους θα είναι ενσωµατωµένο ειδικά κατασκευασµένο εξάρτηµα ηµισφαιρικού σχήµατος από
πυροσυσσωµατωµένο ανοξείδωτο χάλυβα µε επίστρωση θερµοπλαστικού ελαστοµερούς συνθετικού
υλικού µαύρου χρώµατος. Οι κατάλληλα διαµορφωµένοι στροφείς, οι οποίοι θα εισέρχονται εντός
των αρθρωτών συνδέσµων και θα βοηθούν στη συνδεσµολογία του εξοπλισµού µε δυνατότητα
κίνησης, θα διαθέτουν ρουλεµάν από χαλκό. Τα υπόλοιπα στοιχεία του συνδέσµου της ανάρτησης
θα είναι κατασκευασµένα από υψηλής αντοχής χυτό αλουµίνιο κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους
και από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα.
Η οριζόντια κλίµακα αιώρησης θα µπορεί να λειτουργήσει είτε για οµαδικό είτε για ατοµικό
παιχνίδι και θα επιτρέπει την αιωρούµενη µετακίνηση των χρηστών από τον ένα κόµβο του
εξοπλισµού προς το άλλο. Θα έχει µήκος περίπου 3,50 m και θα συντίθεται από δυο καµπύλες
διαµήκεις δοκούς πάνω στις οποίες θα είναι ενσωµατωµένα οκτώ καµπύλα στοιχεία αιώρησης, δυο
χαλύβδινα και έξι εύκαµπτα. Τα εύκαµπτα καµπύλα στοιχεία αιώρησης θα είναι διαµορφωµένα µε
πυρήνα από χάλυβα, ο οποίος θα είναι επικαλυµµένος από αντιολισθητική µαύρη πολυουρεθάνη. Θα
είναι αναρτηµένα από τις καµπύλες διαµήκεις δοκούς µέσω συρµατόσχοινων και αρθρωτών
συνδέσµων µε ρουλεµάν περιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουµίνιο και πολυακετάλη. Τα
σταθερά καµπύλα στοιχεία αιώρησης θα είναι κατασκευασµένα από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα
και θα διαθέτουν στην απόληξή τους ενσωµατωµένο σφαιρικό σύνδεσµο. Από τις καµπύλες
διαµήκεις δοκούς θα είναι αναρτηµένες δυο κατασκευές κατακόρυφης αναρρίχησης, η µια µε
τριγωνικό πλαίσιο ταλάντευσης και η άλλη θα αποτελείται από έναν στύλο αναρρίχησης. Η
κατασκευή αναρρίχησης µε τριγωνικό πλαίσιο ταλάντευσης, θα διαθέτει µεσαίου µεγέθους
χρωµατιστή σφαίρα από πολυαµίδιο µε προεξέχοντα ηµισφαιρικά στοιχεία που θα βοηθούν στην
σταθερή πρόσφυση του χρήστη. Θα είναι αναρτηµένη από δυο σηµεία της δοκού µε σύστηµα
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ανάρτησης από συρµατόσχοινο και αρθρωτούς συνδέσµους. Μέσω ενός τρίτου συρµατόσχοινου
πάνω στο οποίο θα είναι ενσωµατωµένη η χρωµατιστή σφαίρα η κατασκευή αυτή θα πακτώνεται
στο έδαφος. Ο στύλος αναρρίχησης θα διαθέτει ηµισφαιρικές λαβές/πατήµατα και θα είναι
στερεωµένος πάνω στην καµπύλη διαµήκη δοκό υπό κλίση µέσω σφαιρικού συνδέσµου. Ο στύλος
θα είναι κατασκευασµένος από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και οι λαβές αναρρίχησης από µαύρη
πολυουρεθάνη µε πυρήνα από πολυαµίδη.
Το δεύτερο τµήµα της διαδροµής αναρρίχησης θα συντίθεται από δυο καµπύλες διαµήκεις δοκούς
από τις οποίες θα είναι αναρτηµένα τα συρµατόσχοινα, η ανεµόσκαλα και κατακόρυφη τριγωνική
επιφάνεια αναρρίχησης. Τα αναρτηµένα συρµατόσχοινα θα έχουν προσαρτηµένες χρωµατιστές
σφαίρες/δισκία σε τρία διαφορετικά µεγέθη και σε διάφορα χρώµατα που λειτουργικά θα αποτελούν
λαβές για την αναρρίχηση. Οι µικρές σφαίρες θα είναι κατασκευασµένες από πολυουρεθάνη µαύρου
χρώµατος και χαλύβδινο πυρήνα. Οι µεσαίου µεγέθους χρωµατιστές σφαίρες θα έχουν προεξέχοντα
ηµισφαιρικά στοιχεία και θα είναι κατασκευασµένες από πολυαµίδιο, ενώ οι µεγαλύτερες από
πολυαιθυλένιο. Η αναρτηµένη ανεµόσκαλα θα είναι διαµορφωµένη από έναν κατακόρυφα
τοποθετηµένο σωλήνα, από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα, και ένα από τα αναρτηµένα
συρµατόσχοινα. Θα συνδέονται από τέσσερα οριζόντια πατήµατα από συρµατόσχοινα. Θα διαθέτει
τέσσερα οριζόντια πατήµατα. Όπου απαιτείται, τα οριζόντια συρµατόσχοινα τα οποία εκτίθενται σε
εκτεταµένη φθορά θα είναι επικαλυµµένα µε χυτό ελαστοµερές υλικό πολυουρεθάνης µαύρου
χρώµατος. Τέλος, κατά µήκος της διαδροµής αναρρίχησης θα υπάρχει ενσωµατωµένη κατακόρυφη
τριγωνική επιφάνεια αναρρίχησης µε λαβές/σφήνες αναρρίχησης. Η επιφάνεια θα είναι αναρτηµένη
από τη µια κορυφή της µε σύστηµα ανάρτησης από συρµατόσχοινο και αρθρωτό σύνδεσµο και θα
στηρίζεται κατά µήκος της µιας της πλευράς σε έναν κατακόρυφο σωλήνα, που θα είναι
στερεωµένος στην καµπύλη διαµήκη δοκό µέσω σφαιρικού συνδέσµου. Η επιφάνεια θα είναι
κατασκευασµένη από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19mm, µε δυο
εξωτερικές στρώσεις διαφόρων χρωµατισµών πάχους 2mm και εσωτερική στρώση πάχους 15mm,
από 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό. Οι λαβές/σφήνες αναρρίχησης θα είναι
κατασκευασµένες από πυρήνα πολυαµιδίου, ο οποίος θα είναι καλυµµένος µε µαύρο συνθετικό
ελαστικό πολυουρεθάνης. Τόσο η επιφάνεια, όσο και οι λαβές/σφήνες αναρρίχησης θα είναι
σταθεροποιηµένες, χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας για
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Ο καµπύλος τοίχος αναρρίχησης θα είναι κατασκευασµένος από επιφάνεια πολυαιθυλενίου
πάχους 15 mm µε ένα επιφανειακό στρώµα πάχους 3 mm από θερµοπλαστικό ελαστικό µε
αντιολισθητικές ιδιότητες. Η αντιολισθητική αυτή επιφάνεια θα διασφαλίζει το ασφαλές παιχνίδι σε
αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα διαθέτει λαβές/σφήνες αναρρίχησης κατασκευασµένες από πυρήνα
πολυαµιδίου, ο οποίος θα είναι καλυµµένος µε µαύρο συνθετικό ελαστικό πολυουρεθάνης. Οι
λαβές/σφήνες θα είναι σταθεροποιηµένες, χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων, έναντι της
υπεριώδους ακτινοβολίας για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Στην κορυφή του καµπύλου τοίχου αναρρίχησης θα υπάρχει κρεµαστή αντιολισθητική χειρολαβή
µε ειδικά σχεδιασµένο σχήµα και διάµετρο. Η χειρολαβή θα είναι κατασκευασµένη από συνθετικό
ελαστικό υλικό θερµοπλαστικής χυτευτής πολυουρεθάνης µαύρου χρώµατος, η οποία θα είναι
σταθεροποιηµένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων.
Εσωτερικά θα διαθέτει χαλύβδινο πυρήνα και θα είναι αναρτηµένη από το δοµικό σκελετό µέσω
αρθρωτού συνδέσµου από αλυσίδα, η οποία θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα.
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Οι κεκλιµένες αναρριχητικές κλίµακες µε τρία πατήµατα, που θα βρίσκονται εκατέρωθεν του
καµπύλου τοίχου αναρρίχησης, θα είναι διαµορφωµένες από πλέγµα συρµατόσχοινων µε τρία
πτήµατα. Όπου απαιτείται, τα οριζόντια συρµατόσχοινα τα οποία εκτίθενται σε εκτεταµένη φθορά
θα είναι επικαλυµµένα µε χυτό ελαστοµερές υλικό πολυουρεθάνης µαύρου χρώµατος. Στην απόληξη
των συρµατόσχοινων στο έδαφος θα υπάρχει ειδικά διαµορφωµένος σύνδεσµος από αλουµίνιο και
εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και αλυσίδα, η οποία θα είναι κατασκευασµένη από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα. Το σηµείο συναρµογής του συρµατόσχοινου µε την αλυσίδα θα είναι
επικαλυµµένο µε χυτό στοιχείο πολυουρεθάνης.
Τα κοίλα καθίσµατα αιώρησης θα είναι αναρτηµένα από τέσσερα σηµεία είτε µε αλυσίδα είτε µε
συρµατόσχοινο και µέσω ειδικά σχεδιασµένου συστήµατος αρθρωτών συνδέσµων. Το κάθε κάθισµα
θα είναι κατασκευασµένο από χυτό πολυαιθυλένιο µε χύτευση εκ περιστροφής και θα διαθέτει οπές
αποστράγγισης.
Η τριγωνική επιφάνεια ταλάντευσης θα είναι αναρτηµένη µε αρθρωτούς συνδέσµους και αλυσίδες
από τρία σηµεία του δοµικού σκελετού. Θα συντίθεται από ένα περιµετρικό πλαίσιο και µια
τριγωνική επιφάνεια µε καµπύλες πλευρές, η οποία θα διαθέτει οπές σε διάφορα σχήµατα. Η
επιφάνεια θα είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο πάχους 15 mm µε ένα επιφανειακό στρώµα
πάχους 3 mm από θερµοπλαστικό ελαστικό µε αντιολισθητικές ιδιότητες. Η αντιολισθητική αυτή
επιφάνεια θα διασφαλίζει το ασφαλές παιχνίδι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το πλαίσιο θα είναι
κατασκευασµένο από χυτό χάλυβα που θα έχει υποστεί επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής µε
πούδρα και θα φέρει επικάλυψη από µαύρη πολυουρεθάνη. Η επιφάνεια πολυουρεθάνης θα διαθέτει
ανάγλυφα στοιχεία ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερή πρόσφυση του χρήστη.
Το τριγωνικό πλαίσιο ταλάντευσης θα είναι επίσης αναρτηµένο µε αρθρωτούς συνδέσµους και
αλυσίδες από τρία σηµεία του δοµικού σκελετού. Θα είναι κατασκευασµένο όπως και το παραπάνω
πλαίσιο της τριγωνικής επιφάνειας ταλάντευσης.
Η δοκός κύλισης και ταλάντωσης θα είναι τοποθετηµένη υπό κλίση και στερεωµένη σε µια από τις
δοκούς υποστήριξης του δοµικού σκελετού. Θα συντίθεται από µια έγχρωµη επιφάνεια, σε σχήµα
τεθλασµένης γραµµής, η οποία θα έχει καµπυλωµένα άκρα και ανάγλυφα στοιχεία προκειµένου να
αναπτυχθούν αντιολισθητικές ιδιότητες. Η επιφάνεια αυτή θα είναι κατασκευασµένη από
πολυαιθυλένιο µε τη µέθοδο κατεργασίας χύτευση εκ περιστροφής. Θα είναι στερεωµένη πάνω σε
σωλήνα διατοµής Ø76,1 mm, ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος από εν θερµώ γαλβανισµένο
χάλυβα. Ο σωλήνας θα στηρίζεται στο έδαφος µέσω κατακόρυφης δοκού υποστήριξης από εν
θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα, διαστάσεων Ø101,6 x 2,9 mm, που θα διαθέτει εσωτερικό µηχανισµό
στήριξης/κίνησης µε πυρήνα από ορείχαλκο. Ο παραπάνω µηχανισµός δεν θα είναι προσβάσιµος από
τους χρήστες/παιδιά και θα επιτρέπει την ταλάντωση της δοκού.
Η καµπύλη ανεµόσκαλα θα είναι διαµορφωµένη από δυο σωλήνες καµπύλης µορφής και διατοµής
Ø38 mm που θα στηρίζονται µεταξύ τους µέσω των πατηµάτων. Τα πατήµατα θα είναι
κατασκευασµένα από σωλήνες διατοµής Ø25 mm. Όλοι οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από
εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και θα είναι µεταξύ τους συγκολληµένοι αυτογενώς. Η καµπύλη
ανεµόσκαλα θα αγκυρώνει στο έδαφος σε δυο σηµεία, ενώ η απόληξη των φορέων της θα
στηρίζεται µέσω σφαιρικών συνδέσµων στην ίδια δοκό υποστήριξης.
Όλα τα συρµατόσχοινα θα είναι µαύρου χρώµατος µε διάµετρο Ø16 mm και θα είναι
κατασκευασµένα από πολυαµίδη µε εσωτερική ενίσχυση από γαλβανισµένο χάλυβα. Τα υλικά αυτά
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θα είναι επεξεργασµένα µεταξύ τους επαγωγικά προκειµένου να δηµιουργηθεί µια ισχυρή σύνδεση
που θα οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι ενδιάµεσοι σύνδεσµοι των συρµατόσχοινων
θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο µε στρογγυλεµένες ακµές και
θα συναρµολογούνται µε πριτσίνια υπό υψηλή πίεση. Σε όλες τις απολήξεις των συρµατόσχοινων θα
είναι ενσωµατωµένοι σύνδεσµοι από αλουµίνιο διπλής κωνικότητας µε στρογγυλεµένες ακµές. Η
ανάρτηση των παραπάνω συνδέσµων των συρµατόσχοινων από το δοµικό σκελετό, είτε από τους
αρθρωτούς συνδέσµους είτε από τους επιµέρους συνδέσµους, θα γίνεται µέσω στοιχείων από εν
θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και αλουµίνιο, αντίστοιχα. Στις απολήξεις των αναρτηµένων
συρµατόσχοινων στο έδαφος οι σύνδεσµοι από αλουµίνιο θα καταλήγουν σε εξάρτηµα από θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα και αλυσίδα. Για όλους τους παραπάνω συνδέσµους, στην περίπτωση
καταστροφής από βανδαλισµό θα είναι δυνατή η µεµονωµένη επί τόπου αντικατάστασή τους.
Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασµένες είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναµου των
προτύπων ISO1834 – ISO1835 ή άλλου ισοδύναµου προτύπου. Οι αλυσίδες ανάρτησης των
επιµέρους κατασκευών του εξοπλισµού, που θα λειτουργούν και ως χειρολαβές, θα έχουν
ενσωµατωµένα µέσα στα διάκενα τους ειδικά κατασκευασµένα στοιχεία από πολυαµίδη,
προκειµένου να αποτρέπεται η παγίδευση των δακτύλων.
Ο χρωµατισµός των επιφανειών και στοιχείων από πολυαιθυλένιο θα έχει πραγµατοποιηθεί δια
µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Οι επιφάνειες αυτές θα έχουν υποβληθεί
σε µέγιστη σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση σταθεροποιητικών
ουσιών µε βαρέα µέταλλα, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός τους. Τα υλικά αυτά θα
διατηρούν τις ιδιότητές του σε θερµοκρασιακό εύρος από -30°C έως 60°C, θα έχουν υψηλή αντοχή
στις κρούσεις και στους βανδαλισµούς, όπως επίσης θα είναι ανθεκτικά στην αποσύνθεση, στην
προσβολή από µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη θερµοκρασίας ανάφλεξης που
διαθέτουν.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

1325 cm x 1193 cm
1026 cm x 823 cm
265 cm
257 cm

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

Άρθρο 6.

Ατοµικός περιστροφέας ή ισοδύναµο

Ο “Ατοµικός περιστροφέας (α)” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω
και θα είναι σχεδιασµένος για την ασφαλή προσβασιµότητα και συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες.
Πρόκειται για µία κατασκευή περιστροφής, η οποία θα προσφέρεται τόσο για ατοµικό όσο και για
οµαδικό παιχνίδι, καθώς µπορεί να υποδεχθεί ταυτόχρονα περισσότερους από έναν χρήστη. Θα
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τίθεται σε κίνηση µε το αυτοβάρος του σώµατος του χρήστη, ενεργοποιώντας το συντονισµό των
κινήσεών του. Ανάλογα µε τις δυνατότητες του εκάστοτε χρήστη/παιδιού θα µπορεί να προσφέρει
τόσο µία “ευχάριστη” και “ήρεµη” περιστροφή όσο και µία περιστροφή µε υψηλή ταχύτητα και
πρόκληση.
Θα συντίθεται από µια επιφάνεια τριγωνικής µορφής, στην οποία θα µπορεί να ανεβαίνει ο
χρήστης και από ένα στύλο σε σχήµα τεθλασµένης γραµµής, ο οποίος θα είναι τοποθετηµένος
κατακόρυφα στο κέντρο της επιφάνειας και θα λειτουργεί ως χειρολαβή. Θα διαθέτει ενσωµατωµένο
µηχανισµό περιστροφής και στήριξης. Η επιφάνεια θα είναι τοποθετηµένη σε απόσταση περίπου 30
cm από την τελική στάθµη του διαµορφωµένου εδάφους.
Η επιφάνεια τριγωνικής µορφής θα είναι κατασκευασµένη από χυτό χάλυβα που έχει υποστεί
επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής µε πούδρα και θα φέρει επικάλυψη από µαύρη πολυουρεθάνη
µε αντιολισθητικές ιδιότητες. Η επιφάνεια θα διαθέτει κατάλληλα διαµορφωµένο χείλος µε
καµπυλωµένα άκρα και ανάγλυφα στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερή πρόσφυση του
χρήστη/παιδιού. Θα διαθέτει επίσης οπές αποστράγγισης.
Η «τριγωνική» επιφάνεια θα στηρίζεται σε ένα στύλο από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα
διαστάσεων Ø101,6 x 2,9 mm. Ο στύλος αυτός θα θεµελιώνεται µε πάκτωση στο έδαφος µέσω
ειδικά συγκολληµένων πλαισίων από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. Ο στύλος σχήµατος
τεθλασµένης γραµµής που λειτουργεί ως χειρολαβή θα είναι κατασκευασµένος από σωλήνα από εν
θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα διαστάσεων Ø38 x 4 mm. Η συναρµογή των στύλων µεταξύ τους θα
πραγµατοποιείται µέσω ειδικά κατασκευασµένου συνδέσµου που θα διαθέτει εσωτερικό µηχανισµό
περιστροφής, ο οποίος δεν θα είναι προσβάσιµος από τους χρήστες. Ο µηχανισµός αυτός θα είναι
κατασκευασµένος από ηλεκτρο-γαλβανισµένο χάλυβα και θα διαθέτει ένσφαιρο τριβέα
(ρουλεµάν/κουζινέτο) ο οποίος δεν θα απαιτεί λίπανση. Τέλος, θα καλύπτεται µε στοιχείο κωνικής
µορφής από το ίδιο υλικό της τριγωνικής επιφάνειας, δηλαδή από χυτό ελαστοµερές υλικό
πολυουρεθάνης.
Ο στύλος σε σχήµα τεθλασµένης γραµµής θα διαθέτει στην κορυφή πράσινο προστατευτικό
στοιχείο που λειτουργεί ως χειρολαβή και θα είναι ειδικά σχεδιασµένο και κατασκευασµένο από χυτό
πολυαµίδιο.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

Ø351 cm
44 cm x 45 cm
169 cm
100 cm

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά µικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα
απαιτούµενα εργαλεία.
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Άρθρο 7.

Τριθέσια τραµπάλα µε επιφάνεια ισορροπίας ή ισοδύναµο

Η “Τριθέσια τραµπάλα µε επιφάνεια ισορροπίας” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3
ετών και άνω.
Πρόκειται για µια πολυλειτουργική τραµπάλα που συνδυάζει δραστηριότητες ταλάντωσης,
ισορροπίας, αλλά και παιχνιδιού ρόλων, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση της από
περισσότερους των τριών χρήστες. Θα αποτελείται από τρία έγχρωµα καθίσµατα που θα στηρίζονται
σε δοκούς που θα τέµνονται πάνω από το σύστηµα ταλάντωσης, το οποίο θα έχει τρία ελατήρια.
Στο κέντρο του συστήµατος ταλάντωσης και πάνω από τις δοκούς θα είναι τοποθετηµένη µια
επιφάνεια καµπυλοειδούς σχήµατος, η οποία θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επιφάνεια ισορροπίας,
ακόµα και κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης της τραµπάλας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αναπτύσσεται
ένα διαδραστικό και διασκεδαστικό παιχνίδι το οποίο θα στηρίζεται στην επικοινωνία και
αλληλεπίδραση των χρηστών. Όλα τα στοιχεία θα είναι τοποθετηµένα σε κατάλληλες αποστάσεις και
ύψη, σύµφωνα µε τα εργοµετρικά µεγέθη της ηλικιακής οµάδας στην οποία απευθύνεται.
Ο δοµικός σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από τρεις οριζόντια τοποθετηµένους σωλήνες από
εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα διατοµής περίπου Ø76 mm και συνολικού µήκους 970mm. Στο ένα
τους άκρο θα διαθέτουν αυτογενώς συγκολληµένο έλασµα στο οποίο θα είναι προσαρτηµένο το
κάθισµα της τραµπάλας. Η συναρµογή των ελατηρίων µε τις χαλύβδινες δοκούς θα
πραγµατοποιείται µέσω ειδικά κατασκευασµένου συστήµατος τριών δοκοθηκών από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα που θα συνδέονται µεταξύ τους µε ένα έλασµα ίδιου υλικού. Στο κέντρο κάθε
δοκοθήκης θα είναι προσαρτηµένο ένα ελατήριο. Μέσω αυτού του συστήµατος τριών ελατηρίων θα
µεταφέρεται η ταλάντωση στις κεντρικές δοκούς.
Τα καθίσµατα της τραµπάλας θα έχουν καµπυλόµορφο σχήµα και θα είναι κατασκευασµένα από
ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 19mm, µε δυο εξωτερικές στρώσεις
διαφόρων χρωµατισµών, πάχους 2 mm, και εσωτερική στρώση 15mm από 100% ανακυκλωµένο και
ανακυκλώσιµο υλικό. Ο χρωµατισµός των επιφανειών θα έχει πραγµατοποιηθεί µέσω του υλικού
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιηµένες έναντι της υπεριώδους
ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός
τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες, στην
ανάφλεξη, στην κρούση ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα έχουν µικρές απαιτήσεις
συντήρησης, ενώ ο καθαρισµός τους θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους.
Οι χειρολαβές θα είναι κατασκευασµένες από µια χαλύβδινη δοκό ελλειψοειδούς µορφής,
διατοµής Ø38,00 mm, η οποία θα είναι ενσωµατωµένη στην κάθε µια δοκό. Θα διαθέτει οριζόντιο
χαλύβδινο τµήµα επίσης κυλινδρικής διατοµής Ø38,00 mm στα άκρα του οποίου θα είναι
προσαρτηµένες ειδικές χειρολαβές από αντιολισθητικό υλικό. Συγκεκριµένα, οι χειρολαβές αυτές θα
είναι κατασκευασµένες από συνθετικό ελαστικό υλικό θερµοπλαστικής χυτευτής πολυουρεθάνης
µαύρου χρώµατος, η οποία θα είναι σταθεροποιηµένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη
χρήση βαρέων µετάλλων. Εσωτερικά θα διαθέτουν χαλύβδινο πυρήνα και ελαστοµερείς ενισχύσεις
από πολυπροπυλένιο. Η ανάγλυφη επιφάνεια καθώς και η µορφή των χειρολαβών θα προσφέρουν
σταθερή πρόσφυση και ασφάλεια.
Η επιφάνεια ισορροπίας στο κέντρο της δοκού θα έχει επίσης καµπυλόµορφο σχήµα και θα είναι
κατασκευασµένη από στρωµατοποιηµένη επιφάνεια υψηλής πίεσης µε επικάλυψη από χυτευτό
αντιολισθητικό υλικό συνολικού πάχους περίπου 18 mm. Θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στη φθορά,
στην αποσύνθεση και την προσβολή από µύκητες.
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Τα ελατήρια θα είναι κατασκευασµένα από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατοµής, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 10270 – 1 ή άλλου ισοδύναµου. Θα έχουν υποστεί σκλήρυνση
δια της εκτόξευσης σφαιριδίων χάλυβα µε σκοπό την αποτροπή σχηµατισµού ρωγµών και θραύσης
(λόγω καταπόνησης) και θα διαθέτουν κλάση ανταπόκρισης σε διάβρωση “C4” (σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 12944 – 2 ή άλλο ισοδύναµο). Η αντοχή, καθώς και η αναµενόµενη διάρκεια ζωής του
κάθε ελατηρίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί δειγµατοληπτικά, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του
ελατηρίου για περισσότερο από 5 χρόνια συνεχούς χρήσης. Στη βάση κάθε ελατηρίου θα είναι
προσαρµοσµένοι είτε ειδικοί σφιγκτήρες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από ειδικής σύστασης
χυτό πολυαµίδιο είτε ειδικά διαµορφωµένοι σύνδεσµοι ελατηρίων, προκειµένου να αποτρέπεται ο
εγκλωβισµός των χεριών και των ποδιών.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

405 cm x 388 cm
178 cm x 204 cm
78 cm
100 cm

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

Άρθρο 8.

Πολυλειτουργική θεµατική σύνθεση µε προσβάσιµη κλίµακα και στύλο πυροσβέστη ή
ισοδύναµο

Η “Πολυλειτουργική Θεµατική Σύνθεση µε Προσβάσιµη Κλίµακα και Στύλο Πυροσβέστη” θα
απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασµένη για την
ασφαλή προσβασιµότητα και συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες.
Πρόκειται για µια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους
χρήστες/παιδιά απεριόριστες επιλογές παιχνιδιού, σωµατικές και πνευµατικές δραστηριότητες, που
θα µπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατοµικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Επιπλέον, θα ευνοεί
τη συµµετοχή όλων των παιδιών στο παιχνίδι και θα δίνει τις ίδιες ευκαιρίες και προκλήσεις, ακόµα
και στα παιδιά µε κινητικά προβλήµατα, τα οποία είτε θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις
δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται στο επίπεδο του εδάφους, είτε να ανέβουν στο ένα
υπερυψωµένο επίπεδο του εξοπλισµού µέσω της ειδικά σχεδιασµένης προσβάσιµης κλίµακας. Οι
βασικές λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η ολίσθηση, η αναρρίχηση, το παιχνίδι ρόλων και το
παιχνίδι πειραµατισµού, οι οποίες θα αναπτύσσονται σε 360ο περιµετρικά της κατασκευής, τόσο στο
επίπεδο του εδάφους όσο και σε ένα υπερυψωµένο επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, η κατασκευή θα
αποτελείται από ένα υπερυψωµένο επίπεδο, µε ποικίλες δυνατότητες πρόσβασης και εξόδου. Θα
διαθέτει δυο όψεις µε διαφορετικό θεµατικό περιεχόµενο: από τη µία θα συνθέτει την εικόνα ενός
σπιτιού και από την άλλη ένα πυροσβεστικό όχηµα. Με αφορµή την ποικιλία των θεµατικών
ενοτήτων, θα δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολυδιάστατου
παιχνιδιού ρόλων, ενώ ταυτόχρονα θα διαµορφώνονται περιοχές χαλάρωσης και συναναστροφής.
Πιο συγκεκριµένα, η πολυλειτουργική σύνθεση θα αναπτύσσεται τόσο στο επίπεδο του εδάφους
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όσο και σε ένα υπερυψωµένο επίπεδο (σε ύψος 120 cm, περίπου από την τελική στάθµη του
διαµορφωµένου εδάφους). Το υπερυψωµένο επίπεδο θα είναι προσβάσιµο µέσω ειδικά
σχεδιασµένης κλίµακας για χρήση ακόµα και από άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, µε ειδικά
διαµορφωµένη κουπαστή που θα διευκολύνει την ανάβαση. Η κλίµακα αυτή θα διαθέτει επιπλέον
χώρο για ένα βοηθό/συνοδό για τα άτοµα ΑµεΑ ενώ τα ευρύχωρα ορθογώνια πατήµατα θα µπορούν
εναλλακτικά να χρησιµοποιηθούν και ως επίπεδα παιχνιδιού. Το υπερυψωµένο επίπεδο θα είναι
επίσης προσβάσιµο µέσω καµπύλης επιφάνειας αναρρίχησης, ενώ η έξοδος θα µπορεί να γίνει µέσω
τσουλήθρας και ελικοειδούς στύλου πυροσβέστη. Στο υπερυψωµένο επίπεδο θα είναι διαµορφωµένο
ένα µικρό µπαλκόνι, το οποίο θα προσφέρεται είτε για στάση και παρατήρηση είτε για την
πρόσβαση του ελικοειδούς στύλου πυροσβέστη. Γενικότερα, οι χώροι που θα διαµορφώνονται κάτω
από το υπερυψωµένο επίπεδο, θα µπορούν να λειτουργούν ως ελεύθεροι χώροι παιχνιδιού και
ανάπαυσης, µε διαµορφωµένους πάγκους και καθιστικό. Θα διαθέτουν, επίσης, ενσωµατωµένα
εξαρτήµατα στις διάφορες επιφάνειες σε όλα τα υπερυψωµένα επίπεδα αλλά και τα προσβάσιµα από
το έδαφος, τα οποία θα παρέχουν επιπλέον ερεθίσµατα και κίνητρα για δηµιουργικό παιχνίδι. Η
ποικιλία αυτή θα ενισχύει τις κοινωνικές και σωµατικές δεξιότητες των χρηστών/παιδιών της εν λόγω
ηλικιακής οµάδας, θα εγείρει τη φαντασία τους, θα εξωτερικεύει συναισθήµατα συνεργατικότητας,
ενώ ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει τη χρήση της γλώσσας και θα βοηθά στην κατανόηση του κόσµου.
Ο δοµικός σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και θα
συντίθεται από ειδικά κατασκευασµένα καµπυλόµορφα πλαίσια από σωλήνες διατοµής Ø48,3 mm
για τα κυρίως πλαίσια υποστήριξης και Ø38 x 2 mm για τα βοηθητικά.
Όλες οι πλευρικές προστατευτικές επιφάνειες, οι διακοσµητικές θεµατικές επιφάνειες και οι
επιφάνειες των πάγκων, της πλάτης και του καθίσµατος που θα είναι διαµορφωµένα κάτω από το
υπερυψωµένο επίπεδο, θα είναι κατασκευασµένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας, πάχους 19mm, µε δυο στρώσεις διαφόρων χρωµατισµών και εσωτερική στρώση 15mm
από 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό. Ο χρωµατισµός τους θα έχει πραγµατοποιηθεί
µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιηµένες έναντι της
υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο
αποχρωµατισµός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή
από µύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα έχουν µικρές
απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισµός τους θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής
υφής τους. Θα έχουν επίσης τρύπες/κενά ή ανάγλυφα στοιχεία, σε ποικίλα γεωµετρικά σχήµατα
ανάλογα µε τη θεµατολογία που αναπαριστούν, (π.χ. στο σπίτι, ένα παράθυρο, ένα λουλούδι και
ένας θάµνος που αναπαριστούν την αυλή του σπιτιού, ή στο πυροσβεστικό όχηµα µια σκάλα, ρόδες
κ.α.), τα οποία θα προκαλούν σε πολυδιάστατες δραστηριότητες µέσω της αφής και της
αναπαριστώµενης χρήσης και παράλληλα θα λειτουργούν ως βοηθητικές χειρολαβές ανάβασης. Θα
διαθέτουν επιπλέον εξαρτήµατα, όπως έγχρωµο περιστρεφόµενο δίσκο, ο οποίος θα ενισχύει το
διαδραστικό παιχνίδι καθώς η περιστροφή θα µπορεί να ενεργοποιηθεί και από τις δύο πλευρές. Ο
έγχρωµος µοχλός περιστροφής που θα βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά, θα είναι κατασκευασµένος
από ειδικά διαµορφωµένο σύνδεσµο από πολυπροπυλένιο και από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας, πάχους 19mm (όπως παραπάνω). Η επιφάνεια του περιστρεφόµενου δίσκου θα
είναι κατασκευασµένη από στρωµατοποιηµένη επιφάνεια υψηλής πίεσης. Θα διαθέτουν επίσης
εξαρτήµατα και κατασκευές διαδραστικού παιχνιδιού, όπως τιµόνι, και διάφορα άλλα στοιχεία τα
οποία θα κινούνται στα διαµορφωµένα κενά των επιφανειών. Ως επί το πλείστον τα στοιχεία αυτά
θα είναι κατασκευασµένα είτε από πολυαµίδιο είτε από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής
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πυκνότητας, πάχους 19mm (όπως παραπάνω).
To δάπεδο του υπερυψωµένου επιπέδου, οι επιφάνειες των αναβαθµών της προσβάσιµης
κλίµακας και ο πάγκος - πάτηµα που θα είναι ενσωµατωµένος στην µια όψη της δεύτερης
κατασκευής, θα είναι κατασκευασµένα από στρωµατοποιηµένες επιφάνειες υψηλής πίεσης, µε
επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό και θα έχουν συνολικό πάχος 18 mm περίπου, µε
καµπυλωµένες άκρες. Το υλικό αυτό θα είναι οµοιογενές και χρησιµοποιείται σε σηµεία του
εξοπλισµού που εκτίθενται σε εκτεταµένη φθορά, καθώς θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά,
στην αποσύνθεση και στην προσβολή από µύκητες.
Η καµπύλη επιφάνεια αναρρίχησης καθώς και το καµπύλο δάπεδο στην απόληξη της
προσβάσιµης κλίµακας, θα είναι κατασκευασµένα από επιφάνεια πολυαιθυλενίου πάχους 15 mm µε
ένα επιφανειακό στρώµα πάχους 3 mm από θερµοπλαστικό ελαστικό µε αντιολισθητικές ιδιότητες. Η
καµπύλη επιφάνεια αναρρίχησης θα έχει επίσης τρύπες/κενά σε ποικίλα γεωµετρικά σχήµατα
(κύκλος, τετράγωνο, ηµισέληνος, κ.α.) και θα διαθέτει ενσωµατωµένες λαβές/ σφήνες αναρρίχησης.
Οι λαβές/σφήνες αναρρίχησης θα είναι κατασκευασµένες από πυρήνα πολυαµιδίου ο οποίος θα είναι
καλυµµένος µε µαύρο συνθετικό ελαστικό πολυουρεθάνης. Θα είναι σταθεροποιηµένες, χωρίς τη
χρήση βαρέων µετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι
παραπάνω επιφάνειες θα στηρίζονται πλευρικά στο δοµικό σκελετό, µέσω ειδικού συνδέσµου/ λάµας
από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα, ο οποίος θα είναι συγκολληµένος αυτογενώς στους σωλήνες.
Στο ανώτερο σηµείο της καµπύλης επιφάνειας αναρρίχησης θα είναι τοποθετηµένη χειρολαβή από
συρµατόσχοινο που θα συνδέεται µε το δοµικό σκελετό µε κατάλληλο αρθρωτό ένσφαιρο
σύνδεσµο. Ο σύνδεσµος αυτός θα είναι κατασκευασµένος από υψηλής αντοχής χυτό αλουµίνιο
κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Η χειρολαβή θα εδράζεται στην καµπύλη επιφάνεια
αναρρίχησης µε βάση από πολυαµίδιο. Το συρµατόσχοινο θα έχει διατοµή Ø16 mm και θα είναι
κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο µε εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα είναι
επεξεργασµένα µεταξύ τους επαγωγικά προκειµένου να δηµιουργηθεί µια ισχυρή σύνδεση που θα
οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά.
H ευθύγραµµη τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από χυτό πολυαιθυλένιο µε χύτευση εκ
περιστροφής.
Ο ελικοειδής στύλος πυροσβέστη θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων
Ø38 x 2mm. Θα είναι αναρτηµένος από ηµικυκλικής µορφής σωλήνα από εν θερµώ γαλβανισµένο
χάλυβα, ίδιων διαστάσεων.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

840
359
285
237

cm x 659 cm
cm x 432 cm
cm
cm

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά µικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα
απαιτούµενα εργαλεία.
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Άρθρο 9.

Σύστηµα πολυλειτουργικών επιφανειών για νήπια ή ισοδύναµο

Το «Σύστηµα πολυλειτουργικών επιφανειών για νήπια» θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας
από 1 έτους και άνω και θα είναι σχεδιασµένο για την ασφαλή προσβασιµότητα και συµµετοχή
παιδιών µε αναπηρίες.
Πρόκειται για µια πολυλειτουργική σύνθεση, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά
απεριόριστες επιλογές παιχνιδιού και πνευµατικών δραστηριοτήτων, που θα µπορούν να
αναπτυχθούν τόσο σε ατοµικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι βασικές λειτουργίες που θα
καλύπτει είναι το παιχνίδι ρόλων και το παιχνίδι πειραµατισµού. Οι δραστηριότητες αυτές θα
αναπτύσσονται σε επίπεδο 360ο περιµετρικά της κατασκευής, ενώ θα είναι προσβάσιµες από το
επίπεδο του εδάφους, κάτι το οποίο θα επιτρέπει την παροχή ίσων ευκαιριών και προκλήσεων σε
όλα τα παιδιά, ακόµα και σε εκείνα µε κινητικά προβλήµατα που κινούνται µε αναπηρικό αµαξίδιο. Οι
πολυλειτουργικές επιφάνειες/όψεις θα είναι διαµορφωµένες µε διάφορα αφαιρετικά µοτίβα. Με
αφορµή τις απεικονίσεις της αφαιρετικής αυτής (θεµατικής) ενότητας, θα δηµιουργούνται οι
κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη πολυδιάστατου παιχνιδιού φαντασίας και ρόλων,
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ των χρηστών/παιδιών. Ταυτόχρονα θα διαµορφώνονται
περιοχές χαλάρωσης (ανάπαυσης) και συναναστροφής, καθώς και ελεύθεροι χώροι παιχνιδιού. Το
σύνολο της κατασκευής θα είναι εργοµετρικά σχεδιασµένο για τους χρήστες/παιδιά ηλικίας από 1
έτους και άνω.
Πιο συγκεκριµένα, η σύνθεση θα αποτελείται από τρεις διαδραστικές θεµατικές επιφάνειες σε
σειρά. Τα στοιχεία αυτά θα συνδέονται µεταξύ τους δηµιουργώντας έτσι περιοχές παιχνιδιού που
οργανώνονται κατά µήκος µιας διαδροµής. Η ποικιλία των στοιχείων θα ενισχύει τις κοινωνικές και
σωµατικές δεξιότητες των χρηστών/παιδιών της εν λόγω ηλικιακής οµάδας, θα εγείρει τη φαντασία
τους και θα ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα και τη χρήση της γλώσσας. H πρώτη επιφάνεια θα
περιλαµβάνει πάγκο/κάθισµα και διακοσµητική επιφάνεια σε µορφή δέντρου µε έγχρωµα
διαδραστικά εξαρτήµατα, κινητές σφαίρες - φρούτα. Η δεύτερη θεµατική επιφάνεια θα έχει
µετακινούµενες θήκες για χαλαρά υλικά (άµµο/βότσαλα κλπ.). Η τρίτη θεµατική επιφάνεια θα έχει
άνοιγµα/πόρτα µε ξεχωριστή επιφάνεια κλειδαριάς, θα διαθέτει εξάρτηµα παιχνιδιού σε σχήµα
χοάνης και διαδραστικό εξάρτηµα κινούµενης σφαίρας.
Πρόκειται για µια ευέλικτη κατασκευή µε πλήρη αρθρωτή δοµή. Ο δοµικός σκελετός της θα
συντίθεται από τέσσερις (4) µεταλλικές δοκούς υποστήριξης κυλινδρικής µορφής σε διάφορα µήκη.
Οι δοκοί θα έχουν κυκλική διατοµή Ø101,6 x 2,0 mm. Θα είναι κατασκευασµένες από
προγαλβανισµένες χαλύβδινες σωλήνες οι οποίες θα έχουν υποστεί επεξεργασία ηλεκτροστατικής
βαφής µε πούδρα, και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στη θραύση και θα
απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Στο ανώτερο σηµείο τους θα καλύπτονται µε τάπες από ειδικής
σύστασης χυτό πολυαµίδιο. Η θεµελίωση των δοκών, είτε πάκτωση στο έδαφος είτε επιφανειακή
θεµελίωση, θα πραγµατοποιείται µε ειδικά διαµορφωµένο σύστηµα από δοκοθήκες, οι οποίες θα
είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και εύκολα αποσυναρµολογούµενες. Θα
συντίθενται από ένα χαλύβδινο έλασµα κυλινδρικής µορφής µε επαρκείς διαστάσεις για την
παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχει µελετηθεί και θα διαθέτουν εσωτερικά της βάσης έδρασης
ειδικά κατασκευασµένο στήριγµα αλουµινίου. Η διακοσµητική επιφάνεια µε µορφή δένδρου θα
συνδέεται µε µια από τις δοκούς υποστήριξης µέσω ενός σωλήνα από εν θερµώ γαλβανισµένο
χαλύβδινο σωλήνα διατοµής Ø38 x 2mm.
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Όλες οι θεµατικές επιφάνειες καθώς και οι επιφάνειες του πάγκου/καθίσµατος θα είναι
κατασκευασµένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm, µε δυο
στρώσεις διαφόρων χρωµατισµών, πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση 15 mm από 100%
ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό. Ο χρωµατισµός τους θα έχει πραγµατοποιηθεί µέσω του
υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιηµένες έναντι της υπεριώδους
ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός
τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες, στην
ανάφλεξη, στην κρούση ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα έχουν µικρές απαιτήσεις
συντήρησης, ενώ ο καθαρισµός τους θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους.
Οι επιφάνειες αυτές θα διαθέτουν τρύπες/κενά σε ποικίλα γεωµετρικά σχήµατα, τα οποία θα
προκαλούν σε πολυδιάστατες δραστηριότητες µέσω της αφής.
Τα µετακινούµενα έγχρωµα διαδραστικά εξαρτήµατα που θα είναι τοποθετηµένα στις θεµατικές
επιφάνειες θα είναι κατασκευασµένα είτε από πολυαµίδιο, είτε από πολυπροπυλένιο. Το εξάρτηµα
παιχνιδιού σε σχήµα χοάνης θα είναι κατασκευασµένο από χυτό πολυανθρακικό υλικό. H κλειδαριά
θα είναι κατασκευασµένη από εύκαµπτο συνθετικό ελαστικό υλικό µαύρου χρώµατος. Θα µπορεί να
δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη µετακίνησης/αναδίπλωσης της όταν θα επιθυµεί να διασχίσει το
άνοιγµα της πόρτας.
Οι σύνδεσµοι που θα συγκρατούν τις διαδραστικές θεµατικές επιφάνειες µε τις δοκούς
υποστήριξης θα είναι κατασκευασµένοι από χυτό αλουµίνιο ειδικής σύνθεσης και αντοχής,
κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους µε επικάλυψη από πολυαµίδιο.
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

526 cm x 424 cm
229 cm x 133 cm
107 cm
29 cm

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά µικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα
απαιτούµενα εργαλεία.
Άρθρο 10.

Πολυλειτουργική διαδροµή αναρρίχησης µε ένα κόµβο ή ισοδύναµο

Η “Πολυλειτουργική διαδροµή αναρρίχησης µε ένα κόµβο” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά
ηλικίας από 6 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασµένη για την ασφαλή προσβασιµότητα και τη
συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες.
Πρόκειται για µία σύνθετη κατασκευή αθλοπαιδιάς, η οποία θα καλύπτει βασικές λειτουργίες,
όπως η αναρρίχηση, η ταλάντωση και η ισορροπία. Θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά
απεριόριστες επιλογές παιχνιδιού, διαφορετικές δυνατότητες εξάσκησης, διασκέδασης και
ψυχαγωγίας, ενώ ταυτόχρονα θα διαµορφώνει και σηµεία ανάπαυσης. Οι δραστηριότητες θα
αναπτύσσονται σε όλη την περίµετρο (360ο) της κατασκευής, ενώ θα είναι προσβάσιµες και από το
επίπεδο του εδάφους, κάτι το οποίο θα επιτρέπει την παροχή ίσων ευκαιριών και προκλήσεων σε
όλα τα παιδιά, ακόµα και σε εκείνα µε κινητικά προβλήµατα που κινούνται µε αναπηρικό αµαξίδιο.
Το σύνολο της κατασκευής θα είναι εργοµετρικά σχεδιασµένο για χρήστες ηλικίας 6 ετών και άνω.
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Θα συντίθεται από ένα πολυλειτουργικό κόµβο που συνδέεται µε µια διαδροµή αναρρίχησης, η οποία
θα διαθέτει αναρτηµένα συρµατόσχοινα µε χρωµατιστές σφαίρες, µια αναρτηµένη ανεµόσκαλα και
µια (κατακόρυφη) τριγωνική επιφάνεια αναρρίχησης. Η διαδροµή αναρρίχησης θα καταλήγει σε ένα
τριγωνικό πλαίσιο ταλάντευσης. Ο κόµβος εισόδου/εξόδου από και προς τη διαδροµή αναρρίχησης
θα διαθέτει ένα καµπύλο τοίχο αναρρίχησης, ένα κοίλο κάθισµα αιώρησης και δυο κεκλιµένες
αναρριχητικές κλίµακες από συρµατόσχοινα.
Ο δοµικός σκελετός της σύνθετης αυτής κατασκευής θα είναι κατασκευασµένος από εν θερµώ
γαλβανισµένους χαλύβδινους σωλήνες διαστάσεων Ø101,6 x 2,9 mm για τις δοκούς υποστήριξης,
Ø60,3 x 4,5 mm για τις καµπύλες δοκούς της διαδροµής αναρρίχησης, του τριγωνικού πλαισίου
ταλάντευσης και του (καµπύλου) τοίχου αναρρίχησης, καθώς και Ø38 x 4 mm για τα δευτερεύοντα
σκέλη στήριξης. Οι διατοµές θα διασφαλίζουν τη δοµική αρτιότητα της κατασκευής. Η θεµελίωση
των δοκών υποστήριξης, είτε πάκτωση στο έδαφος είτε επιφανειακή θεµελίωση, θα γίνεται µε ειδικά
κατασκευασµένες δοκοθήκες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. Στην περίπτωση πάκτωσης στο
έδαφος και όπου απαιτείται, οι δοκοθήκες θα ενισχύονται και θα σταθεροποιούνται µε ράβδους από
εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα.
Οι δοκοί υποστήριξης θα διαθέτουν στην απόληξή τους προστατευτικά στοιχεία (τάπες), οι οποίες
θα είναι κατασκευασµένες από πυρήνα πολυαµίδιου, µε επικάλυψη από µαλακό µαύρο
θερµοπλαστικό ελαστικό. Τα υλικά αυτά θα διατηρούν τις ιδιότητές τους σε ακραίες θερµοκρασίες
και θα έχουν υποβληθεί σε µέγιστη σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση
σταθεροποιητικών ουσιών µε βαρέα µέταλλα.
Η συναρµογή των κύριων στοιχείων του δοµικού σκελετού της κατασκευής και των αναρτηµένων
εξαρτηµάτων, θα πραγµατοποιείται µέσω ειδικά κατασκευασµένων σφαιρικών συνδέσµων οι οποίοι
θα είναι ενσωµατωµένοι στις δοκούς υποστήριξης. Οι (οκτώ) σφαιρικοί σύνδεσµοι θα συντίθεται από
πυρήνα, ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος από προφίλ αλουµινίου, δια της µεθόδου της χύτευσης
µε εξώθηση και πολυπροπυλένιο. Ο πυρήνας των συνδέσµων θα καλύπτεται από µία επιφανειακή
στρώση µαλακού χυτού θερµοπλαστικού ελαστοµερούς υλικού µαύρου χρώµατος. Κάθε σφαιρικός
σύνδεσµος θα διαθέτει έξι σηµεία συνδεσµολογίας τα οποία, αν δεν χρησιµοποιούνται, θα
καλύπτονται από πλαστικές τάπες µαύρου χρώµατος και κατασκευασµένες από πολυαµίδιο.
Οι επιµέρους σύνδεσµοι που θα είναι προσαρτηµένοι στους σφαιρικούς συνδέσµους προκειµένου
να συνδέουν τα υπόλοιπα τµήµατα του δοµικού σκελετού µεταξύ τους, θα είναι κατασκευασµένοι
από χυτό αλουµίνιο ειδικού κράµατος για εξωτερικούς χώρους. Η συναρµογή των καµπύλων δοκών
και των δευτερευόντων σκελών στήριξης θα γίνεται µέσω κατάλληλα διαµορφωµένων ένσφαιρων
συνδέσµων από αλουµίνιο ή από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα, που είναι προσαρτηµένοι στην
απόληξη των σωλήνων.
Στην περίπτωση αρθρωτών συνδέσµων, όπως για παράδειγµα στην ανάρτηση του κοίλου
καθίσµατος αιώρησης, πάνω στους σφαιρικούς συνδέσµους θα είναι ενσωµατωµένο ειδικά
κατασκευασµένο εξάρτηµα ηµισφαιρικού σχήµατος από πυροσυσσωµατωµένο ανοξείδωτο χάλυβα
µε επίστρωση θερµοπλαστικού ελαστοµερούς συνθετικού υλικού µαύρου χρώµατος. Οι κατάλληλα
διαµορφωµένοι στροφείς, οι οποίοι θα εισέρχονται εντός των αρθρωτών συνδέσµων και θα βοηθούν
στη συνδεσµολογία του εξοπλισµού µε δυνατότητα κίνησης, θα διαθέτουν ρουλεµάν από χαλκό. Τα
υπόλοιπα στοιχεία της ανάρτησης θα είναι κατασκευασµένα από υψηλής αντοχής χυτό αλουµίνιο
κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα.
Η διαδροµή αναρρίχησης θα συντίθεται από δυο καµπύλες διαµήκεις δοκούς από τις οποίες θα
είναι αναρτηµένα τα συρµατόσχοινα, η ανεµόσκαλα και η κατακόρυφη τριγωνική επιφάνεια
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αναρρίχησης. Τα αναρτηµένα συρµατόσχοινα θα έχουν προσαρτηµένες χρωµατιστές σφαίρες/δισκία
σε τρία διαφορετικά µεγέθη και σε διάφορα χρώµατα που λειτουργικά θα αποτελούν λαβές για την
αναρρίχηση. Οι µικρές σφαίρες θα είναι κατασκευασµένες από πολυουρεθάνη µαύρου χρώµατος και
χαλύβδινο πυρήνα. Οι µεσαίου µεγέθους χρωµατιστές σφαίρες θα έχουν προεξέχοντα ηµισφαιρικά
στοιχεία και θα είναι κατασκευασµένες από πολυαµίδιο, ενώ οι µεγαλύτερες από πολυαιθυλένιο.
Η αναρτηµένη ανεµόσκαλα θα είναι διαµορφωµένη από έναν κατακόρυφα τοποθετηµένο
σωλήνα, από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και ένα από τα αναρτηµένα συρµατόσχοινα (όπως
περιγράφονται παρακάτω). Θα συνδέονται µεταξύ τους µέσω τεσσάρων οριζόντιων πατηµάτων από
συρµατόσχοινα, τα οποία θα είναι επικαλυµµένα από αντιολισθητική µαύρη πολυουρεθάνη.
Κατά µήκος της διαδροµής αναρρίχησης θα υπάρχει ενσωµατωµένη κατακόρυφη τριγωνική
επιφάνεια αναρρίχησης µε λαβές/σφήνες αναρρίχησης. Η επιφάνεια θα είναι αναρτηµένη από τη µια
κορυφή της µε σύστηµα ανάρτησης από συρµατόσχοινο και αρθρωτό σύνδεσµο και θα στηρίζεται
κατά µήκος της µιας της πλευράς σε έναν κατακόρυφο σωλήνα, που θα είναι στερεωµένος στην
καµπύλη διαµήκη δοκό µέσω σφαιρικού συνδέσµου. Η επιφάνεια αυτή θα είναι κατασκευασµένη
από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm, µε δυο εξωτερικές
στρώσεις διαφόρων χρωµατισµών πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση πάχους 15 mm, από 100%
ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό. Οι λαβές/ σφήνες αναρρίχησης θα είναι κατασκευασµένες
από πυρήνα πολυαµιδίου, ο οποίος θα είναι καλυµµένος µε µαύρο συνθετικό ελαστικό
πολυουρεθάνης. Τόσο η επιφάνεια, όσο και οι λαβές/σφήνες αναρρίχησης θα είναι
σταθεροποιηµένες, χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας για
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Οι ένσφαιροι σύνδεσµοι ανάρτησης όλων των εξαρτηµάτων της κατασκευής (πχ. συρµατόσχοινα,
σωλήνες) θα είναι κατασκευασµένοι είτε από χυτό αλουµίνιο είτε από εν θερµώ γαλβανισµένο
χάλυβα.
Ο καµπύλος τοίχος αναρρίχησης θα είναι κατασκευασµένος από επιφάνεια πολυαιθυλενίου
πάχους 15 mm µε ένα επιφανειακό στρώµα πάχους 3 mm από θερµοπλαστικό ελαστικό µε
αντιολισθητικές ιδιότητες. Η αντιολισθητική αυτή επιφάνεια θα διασφαλίζει το ασφαλές παιχνίδι σε
αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα διαθέτει λαβές/σφήνες αναρρίχησης, οι οποίες θα είναι
κατασκευασµένες από πυρήνα πολυαµιδίου, ο οποίος θα είναι επικαλυµµένος µε µαύρο συνθετικό
ελαστικό πολυουρεθάνης. Οι λαβές/σφήνες θα είναι σταθεροποιηµένες, χωρίς τη χρήση βαρέων
µετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Στην κορυφή του καµπύλου τοίχου αναρρίχησης θα υπάρχει κρεµαστή αντιολισθητική χειρολαβή
µε ειδικά σχεδιασµένο σχήµα και διάµετρο. Η χειρολαβή θα είναι κατασκευασµένη από συνθετικό
ελαστικό υλικό θερµοπλαστικής χυτευτής πολυουρεθάνης µαύρου χρώµατος, η οποία θα είναι
σταθεροποιηµένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων.
Εσωτερικά θα διαθέτει χαλύβδινο πυρήνα και ελαστοµερείς ενισχύσεις από πολυπροπυλένιο. Θα
είναι αναρτηµένη από το δοµικό σκελετό µέσω αρθρωτού συνδέσµου από αλυσίδα, η οποία θα είναι
κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Η ανάγλυφη επιφάνεια καθώς και η µορφή της
χειρολαβής θα προσφέρει σταθερή πρόσφυση και ασφάλεια.
Οι κεκλιµένες αναρριχητικές κλίµακες από συρµατόσχοινα, που θα βρίσκονται εκατέρωθεν του
καµπύλου τοίχου αναρρίχησης και θα είναι διαµορφωµένες από πλέγµα συρµατόσχοινων µε τρία
πατήµατα. Όπου απαιτείται, τα οριζόντια συρµατόσχοινα τα οποία εκτίθενται σε εκτεταµένη φθορά
θα είναι επικαλυµµένα µε χυτό ελαστοµερές υλικό πολυουρεθάνης µαύρου χρώµατος. Στην απόληξη
των συρµατόσχοινων στο έδαφος θα υπάρχει ειδικά διαµορφωµένος σύνδεσµος από αλουµίνιο και
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εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και αλυσίδα. Το σηµείο συναρµογής του συρµατόσχοινου µε την
αλυσίδα θα είναι επικαλυµµένο µε χυτό στοιχείο πολυουρεθάνης.
Το κοίλο κάθισµα αιώρησης θα είναι αναρτηµένο από τέσσερα σηµεία µε συρµατόσχοινο και
µέσω ειδικά σχεδιασµένου συστήµατος αρθρωτών συνδέσµων (όπως περιγράφεται παραπάνω). Το
κάθισµα θα είναι κατασκευασµένο από χυτό πολυαιθυλένιο µε χύτευση εκ περιστροφής και θα
διαθέτει οπές αποστράγγισης.
Το τριγωνικό πλαίσιο ταλάντευσης θα είναι αναρτηµένο µε αρθρωτούς συνδέσµους και αλυσίδες
από τρία σηµεία του δοµικού σκελετού. Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασµένο από χυτό χάλυβα, το
οποίο θα έχει υποστεί επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής µε πούδρα και θα φέρει επικάλυψη από
µαύρη πολυουρεθάνη. Η επιφάνεια της πολυουρεθάνης θα διαθέτει ανάγλυφα στοιχεία ώστε να
επιτυγχάνεται η σταθερή πρόσφυση του χρήστη/παιδιού. Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασµένες από
χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο. Ο δοµικός σκελετός ανάρτησης του τριγωνικού πλαισίου
ταλάντευσης θα αποτελείται από µία δοκό υποστήριξης και δύο σωλήνες καµπύλης µορφής,
κυκλικών διατοµών Ø101,6 x 2,9 mm και Ø60,3 x 4,5 mm, αντίστοιχα. Επάνω σε µία από τις δύο
καµπύλες σωλήνες θα είναι τοποθετηµένη µία ποδολαβή αναρρίχησης από µαύρη πολυουρεθάνη µε
πυρήνα από πολυαµίδιο.
Όλα τα συρµατόσχοινα θα είναι µαύρου χρωµατισµού µε διάµετρο Ø16 mm και θα είναι
κατασκευασµένα από πολυαµίδιο µε εσωτερική ενίσχυση από γαλβανισµένο χάλυβα. Τα υλικά αυτά
θα είναι επεξεργασµένα µεταξύ τους επαγωγικά προκειµένου να δηµιουργηθεί µια ισχυρή σύνδεση
που θα οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι ενδιάµεσοι σύνδεσµοι των συρµατόσχοινων
θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο µε στρογγυλεµένες ακµές και
θα συναρµολογούνται µε πριτσίνια υπό υψηλή πίεση. Σε όλες τις απολήξεις των συρµατόσχοινων θα
είναι ενσωµατωµένοι σύνδεσµοι από αλουµίνιο διπλής κωνικότητας µε στρογγυλεµένες ακµές. Η
ανάρτηση των παραπάνω συνδέσµων των συρµατόσχοινων από το δοµικό σκελετό, είτε από τους
αρθρωτούς συνδέσµους είτε από τους επιµέρους συνδέσµους, θα γίνεται µέσω στοιχείων από εν
θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και αλουµίνιο, αντίστοιχα. Στις απολήξεις των αναρτηµένων
συρµατόσχοινων στο έδαφος, οι ενσωµατωµένοι σύνδεσµοι αλουµινίου θα καταλήγουν σε εξάρτηµα
από θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και αλυσίδα. Για όλους τους παραπάνω συνδέσµους, στην
περίπτωση καταστροφής από βανδαλισµό θα είναι δυνατή η µεµονωµένη επί τόπου αντικατάστασή
τους. Όπου απαιτείται, τα οριζόντια συρµατόσχοινα που εκτίθενται σε εκτεταµένη φθορά θα είναι
επικαλυµµένα µε χυτό ελαστοµερές υλικό πολυουρεθάνης µαύρου χρώµατος.
Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασµένες είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναµου των
προτύπων ISO1834 - ISO1835 ή άλλου ισοδύναµου προτύπου. Οι αλυσίδες ανάρτησης των
επιµέρους κατασκευών, οι οποίες θα λειτουργούν και ως χειρολαβές, θα έχουν ενσωµατωµένα µέσα
στα διάκενα τους ειδικά κατασκευασµένα στοιχεία (πίρους) από πολυαµίδιο, προκειµένου να
αποτρέπεται η παγίδευση των δακτύλων.
Ο χρωµατισµός των επιφανειών και στοιχείων από πολυαιθυλένιο θα έχει πραγµατοποιηθεί δια
µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Οι επιφάνειες αυτές θα έχουν υποβληθεί
σε µέγιστη σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση σταθεροποιητικών
ουσιών µε βαρέα µέταλλα, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός τους. Τα υλικά αυτά θα
διατηρούν τις ιδιότητές τους σε ακραίες θερµοκρασίες, θα έχουν υψηλή αντοχή στις κρούσεις και
στους βανδαλισµούς, όπως επίσης θα είναι ανθεκτικά στην αποσύνθεση, στην προσβολή από
µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη θερµοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτουν.
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Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

1013 cm x 602 cm
712 cm x 302 cm
265 cm
257 cm

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

Άρθρο 11.

Ελατήριο δροµέας ή ισοδύναµο

To “Ελατήριο δροµέας” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω και θα
είναι σχεδιασµένο για την ασφαλή προσβασιµότητα και τη συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες.
Πρόκειται για µία κατασκευή, η οποία θα καλύπτει βασικές λειτουργίες, όπως η ταλάντωση και το
παιχνίδι ρόλων. Θα επιτρέπει τον πειραµατισµό του χρήστη/παιδιού µε την κίνηση και την ισορροπία,
ενώ µε αφορµή την αφαιρετική µορφή θα δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της φαντασίας αλλά και τη χρήσης της γλώσσας.
Η βασική δοµή της κατασκευής θα συντίθεται από το κυρίως σώµα «ωοειδούς» σχήµατος, σε
χρώµα κατ’ επιλογή της υπηρεσίας, το οποίο θα είναι προσαρτηµένο πάνω σε ελατήριο. Οι
ποδολαβές και οι χειρολαβές θα είναι ενσωµατωµένες σε ένα ειδικά κατασκευασµένο σύστηµα
χαλύβδινων σωλήνων, η κεντρική δοκός του οποίου θα έχει τοξοειδή µορφή. Οι χειρολαβές και
ποδολαβές θα είναι τοποθετηµένες σε κατάλληλες αποστάσεις και ύψη, σύµφωνα µε τα εργοµετρικά
µεγέθη της ηλικιακής οµάδας στην οποία απευθύνεται.
Το κυρίως σώµα «ωοειδούς» σχήµατος θα είναι κατασκευασµένο από χυτό πολυαιθυλένιο µε τη
µέθοδο της χύτευσης εκ περιστροφής. Ο χρωµατισµός του θα έχει πραγµατοποιηθεί δια µέσω του
υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του, ενώ θα έχει σταθεροποιηθεί χωρίς τη χρήση βαρέων
µετάλλων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός
του. Η επιφάνεια αυτή, θα είναι εξαιρετικά ανθεκτική, µε υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους
βανδαλισµούς σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30°C έως +60°C), όπως επίσης και ανθεκτική
στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη
θερµοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτει. Η άνετη εργονοµική θέση καθίσµατος θα είναι
διαµορφωµένη ως κοιλότητα στο πάνω µέρος του «ωοειδούς» σχήµατος.
Η συναρµογή του κυρίως σώµατος «ωοειδούς» σχήµατος µε το χαλύβδινο σκελετό των
χειρολαβών και των ποδολαβών, θα πραγµατοποιείται µέσω επιφανειών από ειδικής σύνθεσης
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 19 mm, µε δυο έγχρωµες εξωτερικές στρώσεις πάχους 2
mm και εσωτερική στρώση πάχους 15 mm, από 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό. Οι
επιφάνειες θα έχουν στρογγυλεµένες ακµές και o χρωµατισµός τους θα έχει πραγµατοποιηθεί µέσω
του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Επίσης, θα είναι σταθεροποιηµένες χωρίς τη
χρήση βαρέων µετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο
αποχρωµατισµός τους. Θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από
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µύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα έχουν µικρές
απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισµός τους θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής
υφής τους. Από το ίδιο υλικό θα είναι κατασκευασµένο και το διακοσµητικό στοιχείο της ουράς που
θα υπάρχει στο πίσω µέρος του καθίσµατος.
Ο δοµικός σκελετός των χειρολαβών και των ποδολαβών θα συντίθεται από ένα (1) σωλήνα
ελλειψοειδούς µορφής και δυο (2) ευθύγραµµους οριζόντιους σωλήνες. Ο ένας σωλήνας θα
λειτουργεί ως ποδολαβή, ενώ στον δεύτερο θα είναι προσαρτηµένες οι ειδικά κατασκευασµένες
χειρολαβές. Οι σωλήνες αυτοί θα είναι κατασκευασµένοι από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα,
κυκλικής διατοµής Ø38 mm. Τα διάφορα χαλύβδινα µεµονωµένα τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ
τους µε αυτογενή συγκόλληση. Ο ευθύγραµµος (οριζόντιος) σωλήνας των ποδολαβών θα διαθέτει
τάπες από ειδικής σύστασης χυτό πολυαµίδιο µαύρου χρώµατος.
Οι αντιολισθητικές χειρολαβές θα είναι κατασκευασµένες από συνθετικό ελαστικό υλικό
θερµοπλαστικής χυτευτής πολυουρεθάνης µαύρου χρώµατος, η οποία θα είναι σταθεροποιηµένη
έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων. Εσωτερικά θα διαθέτουν
χαλύβδινο πυρήνα και ελαστοµερείς ενισχύσεις από πολυπροπυλένιο. Η ανάγλυφη επιφάνεια καθώς
και η µορφή των χειρολαβών και των ποδολαβών θα προσφέρουν σταθερή πρόσφυση και
ασφάλεια.
Το ελατήριο θα είναι κατασκευασµένο από χαλύβδινη σωλήνα κυκλικής διατοµής, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 10270 - 1 ή άλλου ισοδύναµου. Θα έχει υποστεί σκλήρυνση
δια της εκτόξευσης σφαιριδίων χάλυβα µε σκοπό την αποτροπή σχηµατισµού ρωγµών και θραύσης
(λόγω καταπόνησης) και θα διαθέτει κλάση ανταπόκρισης σε διάβρωση “C4” (σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 12944 - 2 ή άλλο ισοδύναµο). Η αντοχή, καθώς και η αναµενόµενη διάρκεια ζωής του
ελατηρίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί δειγµατοληπτικά, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του
ελατηρίου για περισσότερο από 5 χρόνια συνεχούς χρήσης. Στη βάση του ελατηρίου θα είναι
προσαρµοσµένοι είτε ειδικοί σφιγκτήρες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από ειδικής σύστασης
χυτό πολυαµίδιο είτε ειδικά διαµορφωµένοι σύνδεσµοι ελατηρίων, προκειµένου να αποτρέπεται ο
εγκλωβισµός των χεριών και των ποδιών. Το κυρίως σώµα θα προσαρτάται στο ελατήριο µέσω
επιφάνειας έδρασης από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα.
Ενδεικτικές διαστάσεις
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

290 cm x 236 cm
71 cm x 36 cm
68 cm
60 cm

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά µικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα
απαιτούµενα εργαλεία.
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Άρθρο 12.

Ελατήριο επιτάχυνσης ή ισοδύναµο

To “Ελατήριο επιτάχυνσης” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω θα
είναι σχεδιασµένο για την ασφαλή προσβασιµότητα και για τη συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες.
Πρόκειται για µία κατασκευή, η οποία θα καλύπτει βασικές λειτουργίες, όπως η ταλάντωση και το
παιχνίδι ρόλων. Θα επιτρέπει τον πειραµατισµό του χρήστη/παιδιού µε την κίνηση και την ισορροπία,
ενώ µε αφορµή την αφαιρετική µορφή θα δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της φαντασίας αλλά και τη χρήσης της γλώσσας.
Η βασική δοµή της κατασκευής θα συντίθεται από το κυρίως σώµα «ωοειδούς» σχήµατος, σε
χρώµα κατ’ επιλογή της υπηρεσίας, το οποίο θα είναι προσαρτηµένο πάνω σε ελατήριο. Οι
χειρολαβές θα είναι κατάλληλα τοποθετηµένες πάνω από ένα σύστηµα σωλήνων το οποίο θα
διαπερνά εγκάρσια το κάθισµα. Οι ποδολαβές θα είναι προσαρτηµένες σε µια ειδικά κατασκευασµένη
επιφάνεια, η οποία θα συνδέεται µε το µπροστινό µέρος του καθίσµατος. Οι χειρολαβές και
ποδολαβές θα είναι τοποθετηµένες σε κατάλληλες αποστάσεις και ύψη, σύµφωνα µε τα εργοµετρικά
µεγέθη της ηλικιακής οµάδας στην οποία απευθύνεται.
Το κυρίως σώµα «ωοειδούς» σχήµατος θα είναι κατασκευασµένο από χυτό πολυαιθυλένιο µε τη
µέθοδο της χύτευσης εκ περιστροφής. Ο χρωµατισµός του θα έχει πραγµατοποιηθεί δια µέσω του
υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του, ενώ θα έχει σταθεροποιηθεί χωρίς τη χρήση βαρέων
µετάλλων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός
του. Η επιφάνεια αυτή, θα είναι εξαιρετικά ανθεκτική, µε υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους
βανδαλισµούς σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30°C έως +60°C), όπως επίσης και ανθεκτική
στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη
θερµοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτει. Η άνετη εργονοµική θέση καθίσµατος θα είναι
διαµορφωµένη ως κοιλότητα στο πάνω µέρος του «ωοειδούς» σχήµατος.
Η επιφάνεια στην οποία είναι προσαρτηµένες οι ποδολαβές, όπως επίσης και το διακοσµητικό
στοιχείο της ουράς στο πίσω µέρος του καθίσµατος, θα είναι κατασκευασµένες από ειδικής
σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm, µε δυο έγχρωµες εξωτερικές
στρώσεις πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση πάχους 15 mm, από 100% ανακυκλωµένο και
ανακυκλώσιµο υλικό. Οι επιφάνειες θα έχουν στρογγυλεµένες ακµές και o χρωµατισµός τους θα έχει
πραγµατοποιηθεί µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Επίσης, θα είναι
σταθεροποιηµένες χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να
µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός τους. Θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην
αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόµα και σε χαµηλές
θερµοκρασίες και θα έχουν µικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισµός τους θα
πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους.
Ο δοµικός σκελετός των χειρολαβών θα συντίθεται από ένα σύστηµα ευθύγραµµων οριζόντιων
και κάθετων σωλήνων, το οποίο διαπερνά εγκάρσια το κάθισµα. Το σύστηµα αυτό θα απαρτίζεται
από δύο (2) επιµέρους µεγαλύτερους σωλήνες, οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους (εσωτερικά του
καθίσµατος) και (2) µικρότερους, στους οποίους θα είναι προσαρτηµένες οι ειδικά κατασκευασµένες
χειρολαβές. Οι σωλήνες αυτοί θα είναι κατασκευασµένοι από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα,
κυκλικής διατοµής Ø38 mm. Τα διάφορα χαλύβδινα µεµονωµένα τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ
τους µε αυτογενή συγκόλληση.
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Οι αντιολισθητικές χειρολαβές θα είναι κατασκευασµένες από συνθετικό ελαστικό υλικό
θερµοπλαστικής χυτευτής πολυουρεθάνης µαύρου χρώµατος, η οποία θα είναι σταθεροποιηµένη
έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων. Εσωτερικά θα διαθέτουν
χαλύβδινο πυρήνα και ελαστοµερείς ενισχύσεις από πολυπροπυλένιο. Η ανάγλυφη επιφάνεια καθώς
και η µορφή των χειρολαβών και των ποδολαβών θα προσφέρουν σταθερή πρόσφυση και
ασφάλεια.
Οι αντιολισθητικές ποδολαβές θα είναι κατασκευασµένες από ειδικής σύστασης συµπαγές χυτό
πολυαµίδιο. Η ανάγλυφη επιφάνειά τους, και ειδικότερα η µορφή των ποδολαβών θα πρέπει να
προσφέρουν σταθερή πρόσφυση και ασφάλεια.
Το ελατήριο θα είναι κατασκευασµένο από χαλύβδινη σωλήνα κυκλικής διατοµής, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 10270 - 1 ή άλλου ισοδύναµου. Θα έχει υποστεί σκλήρυνση
δια της εκτόξευσης σφαιριδίων χάλυβα µε σκοπό την αποτροπή σχηµατισµού ρωγµών και θραύσης
(λόγω καταπόνησης) και θα διαθέτει κλάση ανταπόκρισης σε διάβρωση “C4” (σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 12944 - 2 ή άλλο ισοδύναµο). Η αντοχή, καθώς και η αναµενόµενη διάρκεια ζωής του
ελατηρίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί δειγµατοληπτικά, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του
ελατηρίου για περισσότερο από 5 χρόνια συνεχούς χρήσης. Στη βάση του ελατηρίου θα είναι
προσαρµοσµένοι είτε ειδικοί σφιγκτήρες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από ειδικής σύστασης
χυτό πολυαµίδιο είτε ειδικά διαµορφωµένοι σύνδεσµοι ελατηρίων, προκειµένου να αποτρέπεται ο
εγκλωβισµός των χεριών και των ποδιών. Ενισχυτικά ως προς το τελευταίο, εσωτερικά του
ελατηρίου θα είναι κατάλληλα προσαρµοσµένος ένας κύλινδρος από µαύρη πολυουρεθάνη µε
κυκλική διατοµή Ø150 mm περίπου.
Ενδεικτικές διαστάσεις
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

302 cm x 249 cm
82 cm x 49 cm
60 cm
60 cm

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

Άρθρο 13.

Ελατήριο κεντρί ή ισοδύναµο

To “Ελατήριο κεντρί” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω και θα είναι
σχεδιασµένο για την ασφαλή προσβασιµότητα και τη συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες.
Πρόκειται για µία κατασκευή, η οποία θα καλύπτει βασικές λειτουργίες, όπως η ταλάντωση και το
παιχνίδι ρόλων. Θα επιτρέπει τον πειραµατισµό του χρήστη/παιδιού µε την κίνηση και την ισορροπία,
ενώ µε αφορµή την αφαιρετική µορφή θα δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της φαντασίας αλλά και τη χρήσης της γλώσσας.
Η βασική δοµή της κατασκευής θα συντίθεται από το κυρίως σώµα «ωοειδούς» σχήµατος, σε
χρώµα κατ’ επιλογή της υπηρεσίας, το οποίο θα είναι προσαρτηµένο πάνω σε ελατήριο. Οι
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ποδολαβές και οι χειρολαβές θα είναι ενσωµατωµένες σε ένα ειδικά κατασκευασµένο σύστηµα
χαλύβδινων σωλήνων, η κεντρική δοκός του οποίου θα έχει τοξοειδή µορφή. Οι χειρολαβές και
ποδολαβές θα είναι τοποθετηµένες σε κατάλληλες αποστάσεις και ύψη, σύµφωνα µε τα εργοµετρικά
µεγέθη της ηλικιακής οµάδας στην οποία απευθύνεται.
Το κυρίως σώµα «ωοειδούς» σχήµατος θα είναι κατασκευασµένο από χυτό πολυαιθυλένιο µε τη
µέθοδο της χύτευσης εκ περιστροφής. Ο χρωµατισµός του θα έχει πραγµατοποιηθεί δια µέσω του
υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του, ενώ θα έχει σταθεροποιηθεί χωρίς τη χρήση βαρέων
µετάλλων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός
του. Η επιφάνεια αυτή, θα είναι εξαιρετικά ανθεκτική, µε υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους
βανδαλισµούς σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30°C έως +60°C), όπως επίσης και ανθεκτική
στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη
θερµοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτει. Η άνετη εργονοµική θέση καθίσµατος θα είναι
διαµορφωµένη ως κοιλότητα στο πάνω µέρος του «ωοειδούς» σχήµατος.
Η συναρµογή του κυρίως σώµατος «ωοειδούς» σχήµατος µε το χαλύβδινο σκελετό των
χειρολαβών και των ποδολαβών, θα πραγµατοποιείται µέσω επιφανειών από ειδικής σύνθεσης
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 19 mm, µε δυο έγχρωµες εξωτερικές στρώσεις πάχους 2
mm και εσωτερική στρώση πάχους 15 mm, από 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό. Οι
επιφάνειες θα έχουν στρογγυλεµένες ακµές και o χρωµατισµός τους θα έχει πραγµατοποιηθεί µέσω
του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Επίσης, θα είναι σταθεροποιηµένες χωρίς τη
χρήση βαρέων µετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο
αποχρωµατισµός τους. Θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από
µύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα έχουν µικρές
απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισµός τους θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής
υφής τους. Από το ίδιο υλικό θα είναι κατασκευασµένο και το διακοσµητικό στοιχείο της ουράς που
θα υπάρχει στο πίσω µέρος του καθίσµατος.
Ο δοµικός σκελετός των χειρολαβών και των ποδολαβών θα συντίθεται από ένα (1) σωλήνα
ελλειψοειδούς µορφής, έναν (1) ευθύγραµµο οριζόντιο και έναν (1) ηµικυκλικό σωλήνα. Ο
ευθύγραµµος οριζόντιος σωλήνας θα λειτουργεί ως ποδολαβή, ενώ στον ηµικυκλικό θα είναι
προσαρτηµένες οι ειδικά κατασκευασµένες χειρολαβές. Οι σωλήνες αυτοί θα είναι κατασκευασµένοι
από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα, κυκλικής διατοµής Ø38 mm. Τα διάφορα χαλύβδινα
µεµονωµένα τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ τους µε αυτογενή συγκόλληση. Ο ευθύγραµµος
(οριζόντιος) σωλήνας των ποδολαβών θα διαθέτει τάπες από ειδικής σύστασης χυτό πολυαµίδιο
µαύρου χρώµατος.
Οι αντιολισθητικές χειρολαβές θα είναι κατασκευασµένες από συνθετικό ελαστικό υλικό
θερµοπλαστικής χυτευτής πολυουρεθάνης µαύρου χρώµατος, η οποία θα είναι σταθεροποιηµένη
έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων. Εσωτερικά θα διαθέτουν
χαλύβδινο πυρήνα και ελαστοµερείς ενισχύσεις από πολυπροπυλένιο. Η ανάγλυφη επιφάνεια καθώς
και η µορφή των χειρολαβών και των ποδολαβών θα προσφέρουν σταθερή πρόσφυση και
ασφάλεια.
Το ελατήριο θα είναι κατασκευασµένο από χαλύβδινη σωλήνα κυκλικής διατοµής, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 10270 - 1 ή άλλου ισοδύναµου. Θα έχει υποστεί σκλήρυνση
δια της εκτόξευσης σφαιριδίων χάλυβα µε σκοπό την αποτροπή σχηµατισµού ρωγµών και θραύσης
(λόγω καταπόνησης) και θα διαθέτει κλάση ανταπόκρισης σε διάβρωση “C4” (σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 12944 - 2 ή άλλο ισοδύναµο). Η αντοχή, καθώς και η αναµενόµενη διάρκεια ζωής του
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ελατηρίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί δειγµατοληπτικά, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του
ελατηρίου για περισσότερο από 5 χρόνια συνεχούς χρήσης. Στη βάση του ελατηρίου θα είναι
προσαρµοσµένοι είτε ειδικοί σφιγκτήρες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από ειδικής σύστασης
χυτό πολυαµίδιο είτε ειδικά διαµορφωµένοι σύνδεσµοι ελατηρίων, προκειµένου να αποτρέπεται ο
εγκλωβισµός των χεριών και των ποδιών. Το κυρίως σώµα θα προσαρτάται στο ελατήριο µέσω
επιφάνειας έδρασης από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα.
Ενδεικτικές διαστάσεις
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

298 cm x 237 cm
78 cm x 37 cm
70 cm
60 cm

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

Άρθρο 14.

Πολυλειτουργικός θόλος αναρρίχησης ή ισοδύναµο

Ο «Πολυλειτουργικός θόλος αναρρίχησης» θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 5 ετών
και άνω και θα είναι σχεδιασµένο για την ασφαλή προσβασιµότητα και τη συµµετοχή παιδιών µε
αναπηρίες.
Πρόκειται για µια διάφανη αρχιτεκτονική χωροκατασκευή που θα εντάσσεται αρµονικά τόσο στο
αστικό περιβάλλον, όσο και σε περιοχές που δεσπόζει το φυσικό στοιχείο. Πιο συγκεκριµένα, θα
προσφέρεται για τη φυσική εξάσκηση του σώµατος, καθώς και το συντονισµό κινήσεων,
συνδυάζοντας ασκήσεις ισορροπίας και αναρρίχησης. Η χωροκατασκευή αυτή θα συµβάλλει στην
αντίληψη των γεωµετρικών µορφών, καθώς και των τρόπων διάταξης και συναρµολόγησης των
διαφόρων στοιχείων στο χώρο. Επιπλέον, θα βοηθά στη γενικότερη φυσιολογική και νοητική
ανάπτυξη των παιδιών/χρηστών, καλλιεργώντας στο πλαίσιο µιας ευρύτερης συλλογικότητας, την
άµιλλα και την επίδειξη των φυσικών δεξιοτήτων.
Η κατασκευή θα αποτελείται από ένα χαλύβδινο σκελετό σε σχήµα θόλου. Η κάτοψη του
σκελετού θα δηµιουργεί σταυρό και θα είναι εγγεγραµµένη σε ένα τετράγωνο µε µήκος πλευράς
περίπου 8,00 m. Ο χώρος κάτω από το σκελετό θα πληρώνεται, κατά το ήµισυ, από ένα πλέγµα
συρµατόσχοινων µε µήκος πλέξης 28 cm (διαστάσεων 28 x 28 cm) και το οποίο θα συντίθεται από
ένα (1) κατακόρυφο και τέσσερα (4) οριζόντια επίπεδα αναρρίχησης µε περιµετρικές χειρολαβές. Τα
επίπεδα αναρρίχησης θα συµπληρώνονται από έξι (6) µεµβράνες σε διάφορους χρωµατισµούς. Στον
άλλο µισό χώρο θα υπάρχουν οκτώ (8) µεµονωµένα συρµατόσχοινα αναρρίχησης µε προσαρτηµένες
χρωµατιστές σφαίρες/δισκία σε δύο διαφορετικά µεγέθη και σε διάφορα χρώµατα, που λειτουργικά
θα αποτελούν λαβές για την αναρρίχηση. Τα επίπεδα αναρρίχησης και τα µεµονωµένα αναρριχητικά
συρµατόσχοινα θα είναι αναρτηµένα στο δοµικό σκελετό της χωροκατασκευής µέσω δακτυλίων
σύσφιξης (σφιγκτήρες) αλουµινίου και θα είναι εξολοκλήρου προσυναρµολογηµένα. Το
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συγκεκριµένο χωροδικτύωµα θα έχει ακόµα δύο (2) κατακόρυφους τοίχους/επιφάνειες αναρρίχησης
µε κατάλληλα διαµορφωµένες λαβές και ένα (1) δίσκο αναρρίχησης.
Ο δοµικός σκελετός της χωροκατασκευής θα συντίθεται από οκτώ (8) επιµέρους «τοξοειδείς»
πυλώνες (ή δοκούς) στήριξης, οι οποίοι θα έχουν κυκλική διατοµή Ø139,7 mm. Θα είναι
κατασκευασµένοι χωρίς ραφές από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα τύπου S. 235 ή άλλου
ισοδύναµου, που θα πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου DIN 2448 ή άλλου ισοδύναµου
προτύπου, µε πάχος τοιχώµατος 4,0 mm. Οι τέσσερις πυλώνες που θα είναι υπεύθυνοι για την
πάκτωση της χωροκατασκευής στο έδαφος, θα έχουν µήκος 3541 mm και αυτογενώς
συγκολληµένες φλάντζες. Οι υπόλοιποι τέσσερις που θα είναι τοποθετηµένοι στην κορυφή της
χωροκατασκευής θα έχουν µήκος 2841 mm και αυτογενώς συγκολληµένες δοκοθήκες, οι οποίες θα
είναι ειδικά διαµορφωµένες και υπεύθυνες για την εισχώρηση τους στους ανωτέρω πυλώνες
πάκτωσης.
Η σύνδεση µεταξύ των τεσσάρων πυλώνων στην κορυφή της χωροκατασκευής θα γίνεται µέσω
ενός «τοξοειδούς» συνδέσµου τεσσάρων υποδοχών που θα είναι κατασκευασµένος από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα και θα συντίθεται από κατάλληλα διαµορφωµένους σωλήνες, κυκλικής
διατοµής Ø127,0 x 7,1 mm και ελάσµατα µε πάχος τοιχώµατος 10 mm. Οι σωλήνες και τα ελάσµατα
θα είναι αυτογενώς συγκολληµένα.
Τα εξειδικευµένα συρµατόσχοινα θα είναι τύπου “Ηρακλή” ή άλλου ισοδύναµου τύπου, µε
διάµετρο Ø22 mm και κατασκευασµένα από εξάκλωνα, εν θερµώ γαλβανισµένα σύρµατα (καλώδια).
Κάθε κλώνος θα περιλαµβάνει επιµέρους χαλύβδινα σύρµατα (καλώδια) και θα περιτυλίσσεται από
περίβληµα νήµατος πολυεστέρα. Για τη βελτιστοποίηση της αντοχής του συρµατόσχοινου στην
ικανότητα τριβής, το περίβληµα νήµατος πολυεστέρα θα εφαρµόζεται σε κάθε κλώνο µεµονωµένα
µέσω της ηλεκτροστατικής επαγωγής. Τα ακραία συρµατόσχοινα θα ενισχύονται από πυρήνα ενός
χαλύβδινου σύρµατος (καλωδίου) και θα έχουν διάµετρο Ø21 mm.
Οι απολήξεις των συρµατόσχοινων που συνδέονται µε το δοµικό σκελετό θα περιτυλίγονται σε
θύλακες, οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. Η σύνδεση αυτή θα
σταθεροποιείται µε κατάλληλα διαµορφωµένους συνδέσµους από αλουµίνιο, διπλής κωνικότητας µε
στρογγυλεµένα άκρα και θα συναρµόζονται κατάλληλα σε κάθε διάµετρο συρµατόσχοινου. Το
εσωτερικό τµήµα των θυλάκων (ή ροδάντζες) των συρµατόσχοινων θα διαθέτουν στοιχεία
πλήρωσης, τα οποία θα είναι κατασκευασµένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαµίδιο.
Οι δακτύλιοι σύσφιξης για τη συγκράτηση των συρµατόσχοινων και των αναρριχητικών
επιφανειών επάνω στους «τοξοειδείς» πυλώνες στήριξης, θα είναι κατασκευασµένοι από χυτό
αλουµίνιο και θα έχουν εσωτερική διάµετρο Ø139,7 mm. Οι σφιγκτήρες θα απαρτίζονται από δύο
επιµέρους τµήµατα (ή κελύφη) µε έξι σηµεία συνδεσµολογίας.
Οι ενώσεις των διασταυρούµενων σηµείων των συρµατόσχοινων θα πραγµατοποιούνται µέσω
συνδέσµων µορφής “S” µε διάµετρο Ø8 mm, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο
χάλυβα No. 4571 ή άλλου ισοδύναµου τύπου. Σε ενδεχόµενη καταστροφή από βανδαλισµό θα είναι
δυνατή η µεµονωµένη επί τόπου αντικατάστασή τους.
Οι µεµβράνες από αντιολισθητικό ιµάντα των επιπέδων αναρρίχησης, θα είναι κατασκευασµένες
από ελαστοµερές υλικό και σταθεροποιηµένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση
βαρέων µετάλλων. Ο ιµάντας θα ενισχύεται εσωτερικά από τέσσερεις στρώσεις πολυεστέρα. Οι
µεµβράνες θα διαθέτουν οπές οι οποίες θα έχουν ενισχυθεί από συµπιεσµένο ανοξείδωτο χάλυβα και
θα είναι προσαρτηµένες στα συρµατόσχοινα µέσω συνδέσµων τύπου “S” (όπως περιγράφονται
παραπάνω).

49/69

Οι επιφάνειες των δύο κατακόρυφων τοίχων και του δίσκου αναρρίχησης θα είναι
κατασκευασµένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm, µε δυο
έγχρωµες εξωτερικές στρώσεις πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση πάχους 15 mm, από 100%
ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό. Ο χρωµατισµός τους θα έχει πραγµατοποιηθεί µέσω του
υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιηµένες έναντι της υπεριώδους
ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός
τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες, στην
ανάφλεξη, στην κρούση ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα έχουν µικρές απαιτήσεις
συντήρησης, ενώ ο καθαρισµός τους θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους.
Οι επιφάνειες των δύο τοίχων θα έχουν κατάλληλα διαµορφωµένες λαβές/εγκοπές διαστάσεων 120
x 60 mm περίπου, οι οποίες θα λειτουργούν ως βοηθητικές χειρολαβές/ποδολαβές αναρρίχησης και
θα διευκολύνουν την ανάβαση. Η επιφάνεια του δίσκου αναρρίχησης θα έχει εξωτερική διάµετρο
Ø500 mm και θα αποτελείται από τέσσερα (4) επιµέρους τµήµατα.
Οι επιφάνειες των τοίχων αναρρίχησης θα στηρίζονται στους πυλώνες στήριξης µέσω δακτυλίων
σύσφιξης αλουµινίου (όπως παραπάνω) και µέσω εν θερµώ γαλβανισµένων χαλύβδινων σωλήνων,
κυκλικής διατοµής. Όπου απαιτείται, οι κορυφές των σωλήνων, θα σφραγίζονται µε τάπες από
ειδικής σύστασης χυτό πολυαµίδιο.
Οι µικρές σφαίρες/δισκία των αναρτηµένων συρµατόσχοινων θα είναι κατασκευασµένες από
πολυουρεθάνη µαύρου χρώµατος και χαλύβδινο πυρήνα, ενώ οι µεσαίου µεγέθους χρωµατιστές
σφαίρες θα έχουν προεξέχοντα ηµισφαιρικά στοιχεία και θα είναι κατασκευασµένες από ειδικής
σύστασης χυτό πολυαµίδιο.
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

1130 cm x 1122 cm
822 cm x 831 cm
410 cm
300 cm

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

Άρθρο 15.

Πολυλειτουργική σύνθεση µε προσβάσιµη κλίµακα, καµπυλόµορφη τσουλήθρα και
στύλο πυροσβέστη ή ισοδύναµο

Η “Πολυλειτουργική σύνθεση µε προσβάσιµη κλίµακα, καµπυλόµορφη τσουλήθρα και στύλο
πυροσβέστη” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω και θα είναι
σχεδιασµένη για την ασφαλή προσβασιµότητα και για τη συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες.
Πρόκειται για µια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους
χρήστες/παιδιά απεριόριστες επιλογές παιχνιδιού, σωµατικές και πνευµατικές δραστηριότητες, οι
οποίες θα µπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατοµικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Επιπλέον θα
ευνοεί τη συµµετοχή όλων των παιδιών στο παιχνίδι και θα δίνει τις ίδιες ευκαιρίες και προκλήσεις,
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ακόµα και στα παιδιά µε κινητικά προβλήµατα που κινούνται µε αναπηρικό αµαξίδιο, τα οποία είτε θα
έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο επίπεδο του
εδάφους είτε να ανέβουν στο υπερυψωµένο επίπεδο του εξοπλισµού µέσω της ειδικά σχεδιασµένης
προσβάσιµης κλίµακας «ελικοειδούς µορφής». Οι βασικές λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η
ολίσθηση, η αναρρίχηση και τα παιχνίδια ρόλων και πειραµατισµού, οι οποίες θα αναπτύσσονται σε
όλη την περίµετρο (360ο) της κατασκευής, τόσο στο επίπεδο του εδάφους όσο και στο
υπερυψωµένο επίπεδο. Επίσης, θα παρέχει σηµεία ανάπαυσης. Το σύνολο της κατασκευής θα είναι
εργοµετρικά σχεδιασµένο για τους χρήστες/παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω.
Η πολυλειτουργική σύνθεση θα έχει τη µορφή ηµιστεγασµένου πύργου, ο οποίος θα
αναπτύσσεται σε ένα υπερυψωµένο επίπεδο (σε ύψος 100 cm, περίπου από την τελική στάθµη του
διαµορφωµένου εδάφους). H ανάβαση στο υπερυψωµένο επίπεδο θα µπορεί να γίνει από τον
κεκλιµένο τοίχο αναρρίχησης ή από την ειδικά σχεδιασµένη προσβάσιµη κλίµακα «ελικοειδούς
µορφής». Η κάθοδος θα πραγµατοποιείται από την αρθρωτή καµπυλόµορφη τσουλήθρα ή τον
«ελικοειδή» στύλο πυροσβέστη. Στην πλευρά του πύργου όπου είναι προσαρτηµένος ο κεκλιµένος
τοίχος αναρρίχησης, µέσω του οποίου πραγµατοποιείται η πρόσβαση στο υπερυψωµένο επίπεδο, θα
υπάρχει µία κατάλληλα διαµορφωµένη µπάρα ασφαλείας. Σε µία από τις πλευρικές επιφάνειες της
ειδικά σχεδιασµένης προσβάσιµης κλίµακας «ελικοειδούς µορφής» θα υπάρχει προσαρτηµένος
περιστρεφόµενος δίσκος µε στοιχείο χειρισµού. Κάτω από τον (ηµιστεγασµένο) πύργο θα είναι
διαµορφωµένος ένα χώρος µε πάγκο παιχνιδιού.
Ο δοµικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από εννέα (9) κατακόρυφες δοκούς
υποστήριξης, ποικίλου µήκους, οι οποίες θα συνδέονται µεταξύ τους µε διαφόρων ειδών συνδετικά
στοιχεία. Οι δοκοί υποστήριξης θα είναι κατασκευασµένες από προγαλβανισµένες χαλύβδινες
σωλήνες διατοµής Ø101,6 x 2,5 mm, οι οποίες θα είναι καλυµµένες από µια στρώση πολυουρεθάνης
πάχους 3 mm. Η στρώση αυτή θα είναι σταθεροποιηµένη έναντι των υπεριωδών ακτινών, χωρίς τη
χρήση σταθεροποιητικών ουσιών µε βαρέα µέταλλα. Οι σωλήνες θα έχουν υποστεί επεξεργασία
ηλεκτροστατικής βαφής µε πούδρα προκειµένου να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή επικόλληση
µεταξύ των δυο υλικών. Η στρώση πολυουρεθάνης θα καλουπώνεται απευθείας στις δοκούς
υποστήριξης µε έγχυση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή πρόσφυσή της στο χάλυβα,
αποτρέποντας τον βανδαλισµό λόγω αποκόλλησης και δηµιουργώντας µια οµοιόµορφη και ιδιαίτερα
φιλική προς τα παιδιά επιφάνεια. Ανά διαστήµατα των 100 mm θα υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένες
εσοχές στο υλικό της πολυουρεθάνης, που θα επιτρέπουν την ορθή και εύκολη τοποθέτηση
δακτυλίων, οι οποίοι θα συγκρατούν τους επιµέρους συνδέσµους των υπόλοιπων εξαρτηµάτων της
κατασκευής. Όπου απαιτείται, οι κορυφές των δοκών υποστήριξης, θα σφραγίζονται στο ανώτερο
σηµείο µε προστατευτικές τάπες από ειδικής σύστασης χυτό πολυαµίδιο. Η θεµελίωση των δοκών,
είτε πάκτωση στο έδαφος είτε επιφανειακή θεµελίωση, θα γίνεται µε ρυθµιζόµενα και εύκολα
αποσπώµενα ερείσµατα, τα οποία θα είναι ειδικά κατασκευασµένα από εν θερµώ γαλβανισµένο
χάλυβα πάχους 2,5 mm, µε ενσωµατωµένα στοιχεία επέκτασης από αλουµίνιο και συναρµολογηµένα
κατά τέτοιο τρόπο µε τις δοκούς υποστήριξης, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή
σταθερότητα της συνδεσµολογίας των δυο στοιχείων.
Οι δευτερεύουσες δοκοί υποστήριξης της στέγης, της τσουλήθρας και του πρώτου αναβαθµού,
καθώς και του κεκλιµένου τοίχου αναρρίχησης µε την µπάρα ασφαλείας του, θα είναι
κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένους χαλύβδινους σωλήνες, διαστάσεων Ø38 x 2 mm
και Ø42,4 x 3,2 mm, ανάλογα µε τις δοµικές απαιτήσεις.
Οι δακτύλιοι που είναι ενσωµατωµένοι στις εσοχές των δοκών υποστήριξης, θα είναι
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κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής διαστάσεων 1.25 x 30 mm µε
ενσωµατωµένα περικόχλια 8 mm. Κάθε δακτύλιος θα µπορεί να παραλαµβάνει µέχρι και πέντε
επιµέρους συνδέσµους από ψυχρής έλασης συγκολληµένο ανοξείδωτο χάλυβα. Οι πρόσθετοι αυτοί
σύνδεσµοι θα µπορούν να ολισθαίνουν επάνω στο δακτύλιο ώστε να µπορούν να δηµιουργούνται
πολλαπλές συνδέσεις στο ίδιο ύψος της δοκού υποστήριξης. Οι επιµέρους σύνδεσµοι, οι διάφοροι
ένσφαιροι και αρθρωτοί σύνδεσµοι ανάρτησης (πχ. του «ελικοειδούς» στύλου πυροσβέστη και της
µπάρας ασφαλείας) που είναι προσαρτηµένοι στους δακτυλίους, θα είναι κατασκευασµένοι από
υψηλής αντοχής χυτό αλουµίνιο, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Η σύνδεση των διαφόρων
στοιχείων της κατασκευής µε τους ένσφαιρους συνδέσµους και τους αρθρωτούς συνδέσµους θα
πραγµατοποιείται αντίστοιχα, µέσω κατάλληλα διαµορφωµένων συνδέσµων από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα και στροφέων από αλουµίνιο ή από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα.
Η κατασκευή θα διαθέτει δυο τύπους πλευρικών πολυλειτουργικών επιφανειών, τις κυρτές και τις
επίπεδες. Θα είναι κατασκευασµένες µέσω της χύτευσης µε εµφύσηση από χυτό πολυαιθυλένιο
(διπλού τοιχώµατος), πάχους 35 mm. Γενικότερα, οι επιφάνειες αυτές θα έχουν ενσωµατωµένα
διακοσµητικά στοιχεία, κινητά ή σταθερά, τρύπες/κενά και ανάγλυφα στοιχεία σε ποικίλα
γεωµετρικά σχήµατα, τα οποία θα προκαλούν σε πολυδιάστατες δραστηριότητες µέσω της αφής.
Οι υπόλοιπες πλευρικές επίπεδες επιφάνειες που εκτίθενται σε εκτεταµένη φθορά στα διάφορα
σηµεία του εξοπλισµού, όπως στις εισόδους της τσουλήθρας και του στύλου πυροσβέστη και στον
πάγκο (παιχνιδιού), θα είναι κατασκευασµένες, από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας, πάχους 19 mm µε δυο εξωτερικές στρώσεις διαφόρων χρωµατισµών πάχους 2 mm και
εσωτερική στρώση πάχους 15 mm, από 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό.
Ο χρωµατισµός των επιφανειών και στοιχείων από πολυαιθυλένιο θα έχει πραγµατοποιηθεί δια
µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Οι επιφάνειες αυτές θα έχουν υποβληθεί
σε µέγιστη σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση σταθεροποιητικών
ουσιών µε βαρέα µέταλλα, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός τους. Τα υλικά αυτά θα
διατηρούν τις ιδιότητές τους σε ακραίες θερµοκρασίες, θα έχουν υψηλή αντοχή στις κρούσεις και
στους βανδαλισµούς, όπως επίσης θα είναι ανθεκτικά στην αποσύνθεση, στην προσβολή από
µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη θερµοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτουν.
Το δάπεδο του υπερυψωµένου επιπέδου, η επιφάνεια του κεκλιµένου τοίχου αναρρίχησης, καθώς
και οι επιφάνειες των δύο πρώτων αναβαθµών (πλατύσκαλων) της ειδικά σχεδιασµένης
προσβάσιµης κλίµακας θα είναι κατασκευασµένες από στρωµατοποιηµένες επιφάνειες υψηλής
πίεσης, µε επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό και καµπυλωµένες άκρες. Οι επιφάνειες του
δαπέδου και του δεύτερου αναβαθµού θα έχουν συνολικό πάχος 18 mm περίπου, ενώ οι επιφάνειες
του κεκλιµένου τοίχου αναρρίχησης και του πρώτου αναβαθµού, 22 mm περίπου. Το υλικό αυτό θα
είναι οµοιογενές και χρησιµοποιείται σε σηµεία του εξοπλισµού που εκτίθενται σε εκτεταµένη
φθορά, καθώς θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά, στην αποσύνθεση και στην προσβολή από
µύκητες. Στο δάπεδο και τους αναβαθµούς θα υπάρχουν κατάλληλα διαµορφωµένες εγκοπές
διαστάσεων 27,5 x 82,5 mm και οπές Ø27 mm περίπου.
Το ευθύγραµµο κυρίως τµήµα της ειδικά σχεδιασµένης προσβάσιµης κλίµακας θα είναι
διαµορφωµένο από ολόσωµα πατήµατα µε ενσωµατωµένο ρίχτι και καµπυλωµένες ακµές, τα οποία
θα είναι κατασκευασµένα από χυτό πολυαιθυλένιο µε χύτευση εκ περιστροφής. Τα πατήµατα θα
διαθέτουν οπές αποστράγγισης και ανάγλυφα στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερή
πρόσφυση του χρήστη.
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Οι πλευρικές επίπεδες επιφάνειες που διαµορφώνουν τις κουπαστές της ειδικά σχεδιασµένης
προσβάσιµης κλίµακας, θα διαθέτουν ανοίγµατα σε διάφορα σχήµατα και ύψη, τα οποία θα
διευκολύνουν την ανάβαση. Θα είναι κατασκευασµένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας, πάχους 19 mm (όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω).
Το δάπεδο του υπερυψωµένου επιπέδου θα στηρίζεται µε σύστηµα πλαισίων µε ειδικά
κατασκευασµένα προφίλ από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα.
Στον κεκλιµένο τοίχο αναρρίχησης θα υπάρχουν έγχρωµες ενσωµατωµένες λαβές αναρρίχησης σε
διάφορα χρώµατα, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από χυτό πολυαµίδιο και θα είναι
σταθεροποιηµένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χωρίς τη
χρήση βαρέων µετάλλων.
Η αρθρωτή καµπυλόµορφη τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από χυτό πολυαιθυλένιο µε
χύτευση εκ περιστροφής και θα αποτελείται από πέντε (5) τµήµατα ηµικυκλικής διατοµής, τα οποία
θα συνδέονται µεταξύ τους µε ειδικούς συνδέσµους από χυτό αλουµίνιο. Το τελείωµα των
πλευρικών τοιχωµάτων της θα είναι κυλινδρικής µορφής. Η επιφάνεια συναρµογής της τσουλήθρας
µε το δοµικό σκελετό της κατασκευής θα είναι κατασκευασµένη από ειδικής σύνθεσης
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm (όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω).
Ο «ελικοειδής» στύλος πυροσβέστη θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα
διαστάσεων Ø38 x 2 mm. Θα στηρίζεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο σωλήνα, ιδίων διαστάσεων
και ηµικυκλικής µορφής, ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα
και θα στηρίζεται διαδοχικά σε δύο δοκούς υποστήριξης.
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

742
442
300
217

cm x 743 cm
cm x 369 cm
cm
cm

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά µικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα
απαιτούµενα εργαλεία.
Άρθρο 16.

Πολυλειτουργική θεµατική σύνθεση µικρό καράβι ή ισοδύναµο

Η “Πολυλειτουργική Θεµατική Σύνθεση: Μικρό Καράβι” θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 ετών
και άνω και θα είναι σχεδιασµένη για την ασφαλή προσβασιµότητα και συµµετοχή παιδιών µε
αναπηρίες.
Πρόκειται για µία πολυλειτουργική θεµατική σύνθεση, που ενισχύσει την κοινωνικοποίηση των
χρηστών/παιδιών µέσα από την προαγωγή του οµαδικού παιχνιδιού και του παιχνιδιού ρόλων, ενώ
συνδυάζει σωµατικές δραστηριότητες αναρρίχησης και ολίσθησης. Παράλληλα, διαµορφώνει τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για περιοχές χαλάρωσης και συναναστροφής. Ειδικότερα, η σύνθετη αυτή
κατασκευή θα αναπαριστά τη µορφή καραβιού µε διακοσµητική πλώρη, ιστίο και πηδάλιο και θα
αναπτύσσεται τόσο στο επίπεδο του εδάφους, όσο και σε ένα υπερυψωµένο επίπεδο. Θα
αποτελείται από δυο τµήµατα σε απόσταση το ένα από το άλλο. Το πρώτο, µε το υπερυψωµένο
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επίπεδο, θα αναπτύσσεται σε ύψος 1,20 m από την τελική στάθµη του διαµορφωµένου εδάφους. Η
πρόσβαση θα γίνεται από κατακόρυφη αναρριχητική κλίµακα και η έξοδος µέσω της τσουλήθρας.
Ένα προστατευµένος στεγασµένος χώρος θα αναπτύσσεται κάτω από αυτό το υπερυψωµένο
επίπεδο για ελεύθερο και δηµιουργικό παιχνίδι. Επίσης θα διαθέτει κατάρτι µε διακοσµητική σηµαία,
και τιµόνι το οποίο θα είναι προσβάσιµο από το υπερυψωµένο επίπεδο. Το δεύτερο τµήµα θα είναι
προσβάσιµο από το επίπεδο του εδάφους, θα έχει κάτοψη τριγωνικής µορφής, παραπέµποντας σε
πλώρη καραβιού και θα φέρει µικρό καθιστικό/ τραπεζάκι. Οι πλευρικές επιφάνειες στο επίπεδο του
εδάφους θα έχουν διακοσµητικά µοτίβα (σωσίβια ή φινιστρίνια) για την ανάπτυξη δηµιουργικού
παιχνιδιού και παιχνιδιού ρόλων.
Ο δοµικός σκελετός θα συντίθεται από ξύλινες δοκούς υποστήριξης ποικίλου µήκους οι οποίες θα
είναι κατασκευασµένες από εµποτισµένη (υπό πίεση) ξυλεία πεύκης, που θα προέρχεται από ορθά
διαχειριζόµενη δασοκοµία. Θα έχουν τετραγωνική διατοµή διαστάσεων 95x95 mm µε
στρογγυλεµένες ακµές. Η διαµόρφωση των δοκών θα έχει πραγµατοποιηθεί πριν τον εµποτισµό.
Όπου απαιτείται, για τη συγκράτηση των περιµετρικών όψεων και τη διαµόρφωση των πλευρικών
τοιχωµάτων του καραβιού, θα χρησιµοποιούνται δευτερεύουσες δοκοί ίδιου υλικού. Το
υπερυψωµένο επίπεδο θα διαθέτει δυο δευτερεύουσες οριζόντιες δοκούς ορθογώνιας διατοµής
44x95 mm, ίδιου υλικού.
Η θεµελίωση των ξύλινων δοκών στο έδαφος, θα πραγµατοποιείται µε ειδικά διαµορφωµένες
χαλύβδινες δοκοθήκες µορφής Γ, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένα
χαλύβδινα ελάσµατα και θα είναι εύκολα αποσυναρµολογούµενες. Οι δοκοθήκες αυτές θα έχουν
επαρκείς διαστάσεις για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν µελετηθεί και θα
σταθεροποιούν τις ξύλινες δοκούς σε απόσταση από το έδαφος, έτσι ώστε να αποτρέπεται η
διάβρωσή τους και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Το δάπεδο του υπερυψωµένου επιπέδου και η επιφάνεια του καθιστικού/ τραπεζάκι θα είναι
κατασκευασµένες από κόντρα πλακέ για θαλάσσιες εφαρµογές µε µία αντιολισθητική επίστρωση
ρητίνης και συνολικό πάχος 22 mm, περίπου. Στο δάπεδο του υπερυψωµένου επιπέδου θα
υπάρχουν επιπρόσθετα, κατάλληλα διαµορφωµένες εγκοπές διαστάσεων περίπου 27,5 x 82,5 mm,
που θα διευκολύνουν την ανάβαση.
Όλες οι διακοσµητικές και πλευρικές προστατευτικές επιφάνειες θα είναι κατασκευασµένες από
ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19mm, µε δυο στρώσεις διαφόρων
χρωµατισµών και εσωτερική στρώση 15mm από 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό. Ο
χρωµατισµός τους θα έχει πραγµατοποιηθεί µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας
του. Θα είναι σταθεροποιηµένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων
µετάλλων, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα
ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόµα και
σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα έχουν µικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισµός τους θα
πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους.
Η ευθύγραµµη τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από χυτό πολυαιθυλένιο µε τη µέθοδο
κατεργασίας χύτευση εκ περιστροφής.
H κατακόρυφη αναρριχητική κλίµακα όπως και η µπάρα ασφαλείας στο σηµείο που καταλήγει στο
υπερυψωµένο επίπεδο, θα είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένες χαλύβδινες σωλήνες
διατοµής Ø38 mm.
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Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

618
318
270
120

cm x 685 cm
cm x 335 cm
cm
cm

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

Άρθρο 17.

Τραµπάλα τεσσάρων (4) θέσεων ή ισοδύναµο

Η “ Τραµπάλα τεσσάρων (4) θέσεων” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3 ετών και
άνω και θα είναι σχεδιασµένη για την ασφαλή προσβασιµότητα και συµµετοχή παιδιών µε
αναπηρίες.
Πρόκειται για ένα όργανο ταλάντωσης το οποίο θα συντίθεται από δυο ειδικά κατασκευασµένες
δοκούς/επιφάνειες που θα είναι τοποθετηµένες σε σταυροειδή διάταξη. Πιο συγκεκριµένα, θα είναι
διαµορφωµένη από δυο ελατήρια τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την ταλάντωση του οργάνου. Στα
ελατήρια αυτά θα είναι ενσωµατωµένη µια επιφάνεια µε καµπυλωµένα άκρα, διαµορφώνοντας έτσι
αναπαυτικές και εργονοµικές θέσεις καθίσµατος µε 2 χειρολαβές ηµικυκλικής µορφής η καθεµία. Τα
ελατήρια θα είναι τοποθετηµένα στα άκρα της επιφάνειας. Στο κέντρο της επιφάνειας, και κάθετα
προς αυτή, θα είναι τοποθετηµένο ένα σύστηµα ξύλινων δοκών οι οποίες θα είναι τοποθετηµένες σε
απόσταση µεταξύ τους. Στο κενό µεταξύ των δοκών και στα δυο άκρα τους θα εισχωρούν δυο
θεµατικές επιφάνειες που θα παραπέµπουν σε µορφή ζώου. Πάνω στις επιφάνειες αυτές θα είναι
ενσωµατωµένες ειδικά κατασκευασµένες ποδολαβές και χειρολαβές. Στα άκρα της δοκού θα είναι
τοποθετηµένα δυο εργονοµικά καθίσµατα καµπυλοειδούς σχήµατος και κάτω από αυτά και µέσα στο
έδαφος θα είναι τοποθετηµένα ελαστικά στοιχεία, τα οποία θα υπεύθυνα για την παραλαβή των
κραδασµών. Η ταλάντωση αυτή θα ενισχύει το ένστικτο της συνεργατικότητας και την
αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών, ενώ η απλότητα του σχεδιασµού θα διεγείρει και θα προκαλεί
τη φαντασία του εκάστοτε χρήστη/ παιδιού.
Η δοκός ταλάντωσης, η οποία θα είναι προσαρτηµένη στα ελατήρια, όπως επίσης και τα
καθίσµατα τα οποία θα είναι προσαρτηµένα στα άκρα της ξύλινης δοκού, θα είναι κατασκευασµένα
από στρωµατοποιηµένες επιφάνειες υψηλής πίεσης, µε επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό
και καµπυλωµένες ακµές, συνολικού πάχους 18 mm περίπου. Το υλικό αυτό θα είναι οµοιογενές και
χρησιµοποιείται σε σηµεία του εξοπλισµού που εκτίθενται σε εκτεταµένη φθορά, καθώς θα είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά, στην αποσύνθεση και στην προσβολή από µύκητες.
Οι ξύλινες δοκοί ταλάντωσης θα έχουν διατοµή 44 x 83 mm περίπου και θα είναι
κατασκευασµένες από εµποτισµένη (υπό πίεση) ξυλεία πεύκης, που θα προέρχεται από ορθά
διαχειριζόµενη δασοκοµία.
Η θεµατική επιφάνεια θα είναι κατασκευασµένη από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας, πάχους 19 mm, µε δυο έγχρωµες εξωτερικές στρώσεις πάχους 2 mm και εσωτερική
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στρώση πάχους 15 mm, από 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό. Ο χρωµατισµός της
επιφάνειας θα έχει πραγµατοποιηθεί µέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Η
επιφάνεια αυτή θα είναι σταθεροποιηµένη, χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων, έναντι της
υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωµατισµός της και θα είναι, επίσης,
ιδιαίτερα ανθεκτική στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση
ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα έχει µικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισµός
της θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής της.
Οι αντιολισθητικές ποδολαβές και χειρολαβές θα είναι κατασκευασµένες από ειδικής σύστασης
συµπαγές χυτό πολυαµίδιο. Η ανάγλυφη επιφάνειά τους, και ειδικότερα η µορφή τους θα
προσφέρουν σταθερή πρόσφυση και ασφάλεια.
Το ελατήριο θα είναι κατασκευασµένο από χαλύβδινη σωλήνα κυκλικής διατοµής, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 10270 - 1 ή άλλου ισοδύναµου. Θα έχει υποστεί σκλήρυνση
δια της εκτόξευσης σφαιριδίων χάλυβα µε σκοπό την αποτροπή σχηµατισµού ρωγµών και θραύσης
(λόγω καταπόνησης) και θα διαθέτει κλάση ανταπόκρισης σε διάβρωση “C4” (σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 12944 - 2 ή άλλο ισοδύναµο). Η αντοχή, καθώς και η αναµενόµενη διάρκεια ζωής του
ελατηρίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί δειγµατοληπτικά, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του
ελατηρίου για περισσότερο από 5 χρόνια συνεχούς χρήσης. Στη βάση του ελατηρίου θα είναι
προσαρµοσµένοι είτε ειδικοί σφιγκτήρες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από ειδικής σύστασης
χυτό πολυαµίδιο είτε ειδικά διαµορφωµένοι σύνδεσµοι ελατηρίων, προκειµένου να αποτρέπεται ο
εγκλωβισµός των χεριών και των ποδιών.
Τα ελαστικά που θα χρησιµοποιούνται ως αποσβεστήρες και θα είναι υπεύθυνα για την
απορρόφηση κρούσεων, θα είναι κατασκευασµένα από ελαστοµερές υλικό.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

340 cm x 428 cm
140 cm x 164 cm
82 cm
100 cm

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

Άρθρο 18.

Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα παίδων και ένα κάθισµα τύπου φωλιά ή
ισοδύναµο

Η “Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα παίδων και ένα κάθισµα τύπου φωλιά” θα απευθύνεται σε
χρήστες/παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασµένη για την ασφαλή
προσβασιµότητα και τη συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες.
Θα διαθέτει δύο καθίσµατα παίδων και ένα τύπου «φωλιά», το οποίο θα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ταυτόχρονα από έναν ή και περισσότερους χρήστες και θα προσφέρει τη
δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης.
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Ο δοµικός σκελετός της κούνιας θα συντίθεται από τρία ζεύγη µεταλλικών δοκών υποστήριξης σε
σχήµα «Λ» και δυο οριζόντιες µεταλλικές δοκούς. Τα δυο ακριανά ζεύγη δοκών θα είναι
τοποθετηµένα υπό κλίση σε σχέση µε το κατακόρυφο επίπεδο, ενώ το ενδιάµεσο θα είναι
τοποθετηµένο κατακόρυφα. Οι δοκοί υποστήριξης και η οριζόντιες δοκοί θα αποτελούνται από
σωλήνες, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και θα έχουν
διατοµή Ø76,1 x 3,2 mm και Ø101,6 x 2,9 mm, αντίστοιχα. Στις απολήξεις των οριζόντιων δοκών θα
είναι συγκολληµένα αυτογενώς δυο κατάλληλα διαµορφωµένα ελάσµατα από χάλυβα εν θερµώ
γαλβανισµένο, µε πάχος τοιχώµατος 5 mm. Η συναρµογή αυτή θα ενισχύεται µέσω δυο αντηρίδων
(ίδιου υλικού). Στην εξωτερική πλευρά του ελάσµατος, στο σηµείο συναρµογής του µε την οριζόντια
δοκό, θα υπάρχουν ειδικά κατασκευασµένες τάπες από πολυαµίδιο.
Τα καθίσµατα παίδων θα είναι κυρτά και θα διαθέτουν κατάλληλα διαµορφωµένο χείλος µε
καµπυλωµένα άκρα και ανάγλυφα στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη (σταθερή)
πρόσφυση του χρήστη. Θα είναι κατασκευασµένο από θερµοπλαστικό ελαστοµερές υλικό, το οποίο
θα είναι χυτευµένο σε έναν ένθετο πυρήνα (πλαίσιο) από πολυπροπυλένιο. Ο ένθετος αυτός
πυρήνας θα διαθέτει εσωτερικά κατάλληλα διαµορφωµένα νεύρα µε σκοπό την ενίσχυση της
δοµικής αρτιότητάς του. Ο συνδυασµός των δυο υλικών θα διαµορφώνει µια αναπαυτική θέση
καθίσµατος, φιλική προς το χρήστη. Τα καθίσµατα θα είναι αναρτηµένα από τέσσερα σηµεία µέσω
αλυσίδων µορφής ανάποδου «Y». Θα είναι κατάλληλα σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα εργοµετρικά
µεγέθη της ηλικιακής οµάδας στην οποία απευθύνεται.
Οι µηχανισµοί ανάρτησης των καθισµάτων θα είναι κατασκευασµένοι από χυτό πολυαµίδιο το
οποίο θα είναι σταθεροποιηµένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων
µετάλλων, για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι αναρτήσεις θα διαθέτουν σύστηµα έδρασης µε διπλά
ρουλεµάν/κουζινέτα (ένσφαιρους τριβείς). Τα εξαρτήµατα των αναρτήσεων θα είναι
κατασκευασµένα από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά
ακόµα και στη διάβρωση. Το άγκιστρο, µέσω του οποίου θα προσαρτάται η αλυσίδα στο µηχανισµό
ανάρτησης, θα κλειδώνει προκειµένου να αποτρέπεται ο βανδαλισµός.
Το κάθισµα τύπου «φωλιά» θα έχει κυκλική µορφή και εξωτερική διάµετρο Ø100 cm. Η
επιφάνεια του θα είναι διαµορφωµένη από ένα σύστηµα τριών δακτυλίων, τεσσάρων ελαστικών
προσκρουστήρων και ενός πλέγµατος από πλαστικούς συνδέσµους και συρµατόσχοινα. Ο ανώτερος
και κατώτερος δακτύλιος θα είναι κατασκευασµένος από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και θα
διαθέτει εξωτερική διάµετρο Ø895 mm. Οι δύο αυτοί δακτύλιοι θα είναι διαµορφωµένοι από
χαλύβδινα ελάσµατα ορθογώνιας διατοµής 20 x 8 mm. Ο ενδιάµεσος δακτύλιος θα είναι
κατασκευασµένος από ειδικής σύστασης χυτό πολυαµίδιο και θα διαθέτει εξωτερική διάµετρο Ø910
mm. Ο συγκεκριµένος δακτύλιος θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένος µε διατοµή 33 x 33 mm, της
µορφής «Η» και πάχη τοιχωµάτων 15 mm και 6 mm. Ο κάθε (ελαστικός) προσκρουστήρας θα είναι
κατασκευασµένος από κατάλληλα διαµορφωµένο πλαίσιο από πολυπροπυλένιο, το οποίο θα είναι
επικαλυµένο από αντιολισθητικό θερµοπλαστικό ελαστοµερές υλικό πολυουρεθάνης. Οι
προσκρουστήρες µαζί µε το σύστηµα δακτυλίων θα βιδώνονται µεταξύ τους µε βίδες (κοχλίες) από
ανοξείδωτο χάλυβα. Οι αρθρωτοί σύνδεσµοι που συγκρατούν τα συρµατόσχοινα και διαµορφώνουν
το πλέγµα του καθίσµατος θα είναι κατασκευασµένοι από ειδικής σύστασης χυτό πολυαµίδιο. Τα
συρµατόσχοινα του πλέγµατος θα έχουν κυκλική διατοµή Ø16 mm και θα είναι κατασκευασµένα από
πολυαµίδιο (όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω). Το πλέγµα των αρθρωτών συνδέσµων και
των συρµατόσχοινων θα συγκρατείται εσωτερικά του συστήµατος των δακτυλίων.
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Το κάθισµα τύπου «φωλιά» θα είναι αναρτηµένο από την οριζόντια δοκό µέσω ειδικά
κατασκευασµένου συστήµατος ανάρτησης από δύο ζεύγη συρµατόσχοινων µορφής «Λ», αλυσίδα
και ειδικά κατασκευασµένο µηχανισµό ανάρτησης από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα συρµατόσχοινα των
αναρτήσεων και του πλέγµατος του καθίσµατος θα έχουν κυκλική διατοµή Ø16 mm και θα είναι
κατασκευασµένα από πολυαµίδιο µε εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα είναι
επεξεργασµένα µεταξύ τους επαγωγικά προκειµένου να δηµιουργηθεί µια ισχυρή σύνδεση που θα
οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι απολήξεις των συρµατόσχοινων (στα σηµεία
ανάρτησης του καθίσµατος) και οι µεταξύ τους ενώσεις (στο πλέγµα) θα αποτελούνται από
κατάλληλα διαµορφωµένους χυτοπρεσσαριστούς δακτυλίους αλουµινίου, διπλής κωνικότητας µε
στρογγυλεµένες ακµές.
Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασµένες είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναµου των
προτύπων ISO1834 –ISO1835, ή άλλων ισοδύναµων προτύπων.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

556
655
274
145

cm x 771 cm
cm x 240 cm
cm
cm

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

Άρθρο 19.

Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα παίδων ή ισοδύναµο

Η “Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα παίδων ” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2
έτους και άνω και θα είναι σχεδιασµένη για την ασφαλή προσβασιµότητα και τη συµµετοχή παιδιών
µε αναπηρίες.
Θα διαθέτει δυο καθίσµατα παίδων και θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά τη δυνατότητα
αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης.
Ο δοµικός σκελετός της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη µεταλλικών δοκών υποστήριξης σε
σχήµα «Λ» και µια οριζόντια δοκό (ιδίου υλικού). Τα δυο ζεύγη δοκών θα είναι τοποθετηµένα υπό
κλίση σε σχέση µε το κατακόρυφο επίπεδο. Τα (δύο) ζεύγη των κεκλιµένων δοκών υποστήριξης και
η οριζόντια δοκός θα αποτελούνται από σωλήνες, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα και θα έχουν κυκλική διατοµή Ø76,1 x 3,2 mm και Ø101,6 x 2,9 mm,
αντίστοιχα. Στις απολήξεις της οριζόντιας δοκού θα είναι συγκολληµένα αυτογενώς δυο κατάλληλα
διαµορφωµένα ελάσµατα από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο, µε πάχος τοιχώµατος 5 mm. Η
συναρµογή αυτή θα ενισχύεται µέσω δυο αντηρίδων (ίδιου υλικού). Στην εξωτερική πλευρά του
ελάσµατος και στο σηµείο συναρµογής του µε την οριζόντια δοκό θα υπάρχουν ειδικά
κατασκευασµένες τάπες από πολυαµίδιο.
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Το κάθισµα παίδων θα είναι κυρτό και θα διαθέτει κατάλληλα διαµορφωµένο χείλος µε
καµπυλωµένα άκρα και ανάγλυφα στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη (σταθερή)
πρόσφυση του χρήστη. Θα είναι κατασκευασµένο από θερµοπλαστικό ελαστοµερές υλικό, το οποίο
θα είναι χυτευµένο σε έναν ένθετο πυρήνα (πλαίσιο) από πολυπροπυλένιο. Ο ένθετος αυτός
πυρήνας θα διαθέτει εσωτερικά κατάλληλα διαµορφωµένα νεύρα µε σκοπό την ενίσχυση της
δοµικής αρτιότητάς του. Ο συνδυασµός των δυο υλικών θα διαµορφώνει µια αναπαυτική θέση
καθίσµατος, φιλική προς το χρήστη. Το καθίσµα θα είναι αναρτηµένο από τέσσερα σηµεία µέσω
αλυσίδων µορφής ανάποδου «Y». Θα είναι κατάλληλα σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα εργοµετρικά
µεγέθη της ηλικιακής οµάδας στην οποία απευθύνεται.
Οι µηχανισµοί ανάρτησης των καθισµάτων θα είναι κατασκευασµένοι από χυτό πολυαµίδιο το
οποίο θα είναι σταθεροποιηµένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων
µετάλλων, για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι αναρτήσεις θα διαθέτουν σύστηµα έδρασης µε διπλά
ρουλεµάν/κουζινέτα (ένσφαιρους τριβείς). Τα εξαρτήµατα των αναρτήσεων θα είναι
κατασκευασµένα από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά
ακόµα και στη διάβρωση. Το άγκιστρο, µέσω του οποίου θα προσαρτάται η αλυσίδα στο µηχανισµό
ανάρτησης, θα κλειδώνει προκειµένου να αποτρέπεται ο βανδαλισµός.
Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασµένες είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναµου των
προτύπων ISO1834 –ISO1835, ή άλλων ισοδύναµων προτύπων.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

296
333
224
120

cm x 710 cm
cm x 200 cm
cm
cm

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

Άρθρο 20.

Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα νηπίων ή ισοδύναµο

Η “Μεταλλική κούνια µε δυο καθίσµατα νηπίων” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 1
έτους και άνω και θα είναι σχεδιασµένη για την ασφαλή προσβασιµότητα και τη συµµετοχή παιδιών
µε αναπηρίες.
Θα διαθέτει δύο καθίσµατα νηπίων και θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά τη δυνατότητα
αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης.
Ο δοµικός σκελετός της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη µεταλλικών δοκών υποστήριξης σε
σχήµα «Λ» και µια οριζόντια δοκό (ιδίου υλικού). Τα δυο ζεύγη δοκών θα είναι τοποθετηµένα υπό
κλίση σε σχέση µε το κατακόρυφο επίπεδο. Τα (δύο) ζεύγη των κεκλιµένων δοκών υποστήριξης και
η οριζόντια δοκός θα αποτελούνται από σωλήνες, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα και θα έχουν κυκλική διατοµή Ø76,1 x 3,2 mm και Ø101,6 x 2,9 mm,
αντίστοιχα. Στις απολήξεις της οριζόντιας δοκού θα είναι συγκολληµένα αυτογενώς δυο κατάλληλα
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διαµορφωµένα ελάσµατα από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο, µε πάχος τοιχώµατος 5 mm. Η
συναρµογή αυτή θα ενισχύεται µέσω δυο αντηρίδων (ίδιου υλικού). Στην εξωτερική πλευρά του
ελάσµατος και στο σηµείο συναρµογής του µε την οριζόντια δοκό θα υπάρχουν ειδικά
κατασκευασµένες τάπες από πολυαµίδιο.
Το κάθισµα νηπίων τύπου «πάνα» θα είναι ειδικά κατασκευασµένο από θερµοπλαστικό
ελαστοµερές υλικό, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα µαλακό και θα δίνει τη δυνατότητα προσαρµογής στη
µορφή του σώµατος σύµφωνα µε το αυτοβάρος του χρήστη. Το κάθισµα αυτό θα είναι κατάλληλα
σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα εργοµετρικά µεγέθη της ηλικιακής οµάδας από 1 έτους και άνω. Το
κάθισµα νηπίων θα είναι αναρτηµένο από τις αλυσίδες µέσω τριγωνικής µορφής συνδέσµου από
ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι µηχανισµοί ανάρτησης των καθισµάτων θα είναι κατασκευασµένοι από χυτό πολυαµίδιο το
οποίο θα είναι σταθεροποιηµένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων
µετάλλων, για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι αναρτήσεις θα διαθέτουν σύστηµα έδρασης µε διπλά
ρουλεµάν/κουζινέτα (ένσφαιρους τριβείς). Τα εξαρτήµατα των αναρτήσεων θα είναι
κατασκευασµένα από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά
ακόµα και στη διάβρωση. Το άγκιστρο, µέσω του οποίου θα προσαρτάται η αλυσίδα στο µηχανισµό
ανάρτησης, θα κλειδώνει προκειµένου να αποτρέπεται ο βανδαλισµός.
Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασµένες είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναµου των
προτύπων ISO1834 –ISO1835, ή άλλων ισοδύναµων προτύπων.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:
Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

296
333
224
120

cm x 710 cm
cm x 200 cm
cm
cm

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

Άρθρο 21.

Ξύλινη κούνια µε ένα κάθισµα παίδων και ένα κάθισµα νηπίων ή ισοδύναµο

Η “Ξύλινη κούνια µε ένα κάθισµα παίδων και ένα κάθισµα νηπίων” θα απευθύνεται σε
χρήστες/παιδιά ηλικίας από 1 έτους και άνω και θα είναι σχεδιασµένη για την ασφαλή
προσβασιµότητα και συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες.
Θα διαθέτει ένα κάθισµα νηπίων και ένα κάθισµα παίδων και θα προσφέρει στους διάφορους
χρήστες/παιδιά τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης.
Ο δοµικός σκελετός της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη ξύλινων δοκών υποστήριξης σε
σχήµα “Λ” και µια οριζόντια µεταλλική δοκό. Τα δυο ζεύγη δοκών θα είναι τοποθετηµένα υπό κλίση
σε σχέση µε το κατακόρυφο επίπεδο. Οι δοκοί υποστήριξης θα είναι κατασκευασµένες από
εµποτισµένη (υπό πίεση) ξυλεία πεύκης, που θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόµενη δασοκοµία. Θα
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έχουν τετραγωνική διατοµή διαστάσεων 95x95 mm µε στρογγυλεµένες ακµές. Η διαµόρφωση των
δοκών θα έχει πραγµατοποιηθεί πριν τον εµποτισµό. Η οριζόντια δοκός θα είναι κατασκευασµένη
από εν θερµώ γαλβανισµένη χαλύβδινη σωλήνα διατοµής Ø101,6 mm. Στις απολήξεις της οριζόντιας
δοκού θα είναι συγκολληµένα αυτογενώς δυο κατάλληλα διαµορφωµένα ελάσµατα από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα, µε πάχος τοιχώµατος 5 mm. Η συναρµογή αυτή θα ενισχύεται µέσω δυο
αντηρίδων ίδιου υλικού. Στην εξωτερική πλευρά του ελάσµατος, στο σηµείο συναρµογής µε την
οριζόντια δοκό θα υπάρχουν ειδικά κατασκευασµένες τάπες από πολυαµίδιο.
Η πάκτωση των ξύλινων δοκών στο έδαφος θα πραγµατοποιείται µε χαλύβδινες δοκοθήκες, οι
οποίες θα είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. Οι δοκοθήκες αυτές θα
σταθεροποιούν τις δοκούς σε απόσταση 200 mm περίπου, επάνω από την τελική στάθµη του
διαµορφωµένου εδάφους, έτσι ώστε να αποτρέπεται η διάβρωσή τους και να ελαχιστοποιούνται οι
επιπτώσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι χαλύβδινες δοκοθήκες θα είναι εύκολα
αποσπώµενες/ αποσυναρµολογούµενες και θα προσφέρονται τόσο για την θεµελίωση των δοκών
στο έδαφος, όσο και για την επιφανειακή τους πάκτωση σε επιφάνεια σκυροδέµατος.
Το κάθισµα παίδων θα είναι κυρτό και θα διαθέτει κατάλληλα διαµορφωµένο χείλος µε
καµπυλωµένα άκρα και ανάγλυφα στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη (σταθερή)
πρόσφυση του χρήστη. Θα είναι κατασκευασµένο από θερµοπλαστικό ελαστοµερές υλικό, το οποίο
θα είναι χυτευµένο σε έναν ένθετο πυρήνα (πλαίσιο) από πολυπροπυλένιο. Ο ένθετος αυτός
πυρήνας θα διαθέτει εσωτερικά κατάλληλα διαµορφωµένα νεύρα µε σκοπό την ενίσχυση της
δοµικής αρτιότητάς του. Ο συνδυασµός των δυο υλικών θα διαµορφώνει µια αναπαυτική θέση
καθίσµατος, φιλική προς το χρήστη. Το καθίσµα θα είναι αναρτηµένο από τέσσερα σηµεία µέσω
αλυσίδων µορφής ανάποδου «Y». Θα είναι κατάλληλα σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα εργοµετρικά
µεγέθη της ηλικιακής οµάδας στην οποία απευθύνεται.
Το κάθισµα νηπίων τύπου «πάνα», θα είναι ειδικά κατασκευασµένο από θερµοπλαστικό
ελαστοµερές υλικό, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα µαλακό και θα δίνει τη δυνατότητα προσαρµογής στη
µορφή του σώµατος σύµφωνα µε το αυτοβάρος του χρήστη/παιδιού. Το κάθισµα αυτό θα είναι
κατάλληλα σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα εργοµετρικά µεγέθη της ηλικιακής οµάδας από 1 έτους και
άνω. Το κάθισµα νηπίων θα είναι αναρτηµένο από τις αλυσίδες µέσω τριγωνικής µορφής συνδέσµου
από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα.
Οι µηχανισµοί ανάρτησης των καθισµάτων θα είναι κατασκευασµένοι από χυτό πολυαµίδιο το Οι
µηχανισµοί ανάρτησης των καθισµάτων θα είναι κατασκευασµένοι από χυτό πολυαµίδιο το οποίο θα
είναι σταθεροποιηµένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων, για
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι αναρτήσεις θα διαθέτουν σύστηµα έδρασης µε διπλά
ρουλεµάν/κουζινέτα (ένσφαιρους τριβείς). Τα εξαρτήµατα των αναρτήσεων θα είναι
κατασκευασµένα από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά
ακόµα και στη διάβρωση. Το άγκιστρο, µέσω του οποίου θα προσαρτάται η αλυσίδα στο µηχανισµό
ανάρτησης, θα κλειδώνει προκειµένου να αποτρέπεται ο βανδαλισµός.
Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασµένες είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από εν θερµώ
γαλβανισµένο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναµου των
προτύπων ISO1834 –ISO1835, ή άλλων ισοδύναµων προτύπων.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης:
∆ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος:

296 cm x 710 cm
333 cm x 200 cm
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Μέγιστο ύψος οργάνου:
Κρίσιµο ύψος πτώσης:

224 cm
120 cm

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

Άρθρο 22.

Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 2,60µ ή ισοδύναµο

Χυτό ελαστικό δάπεδο µε ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων χωρίς αιχµηρά άκρα ή επικίνδυνες
προεξοχές, µε κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιχνιδότοπους και για κρίσιµο
ύψος πτώσης τουλάχιστον 2,60m.
Το προϊόν θα είναι κατασκευασµένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους τουλάχιστον
10mm, θα είναι κατασκευασµένη από µείγµα κόκκων έγχρωµου φυσικού ελαστικού EPDM και
κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Η κάτω στρώση, θα είναι κατασκευασµένη από µείγµα
κόκκων ανακυκλωµένου ελαστικού µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 3-8mm και κόλλας πολυουρεθάνης
δύο συστατικών.
Το ελαστικό δάπεδο θα εφαρµοστεί πάνω σε επιφάνεια πλάκας σκυροδέµατος ελάχιστου πάχους
12εκ. θα διαµορφωθεί από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, οπλισµένο µε πλέγµα κατηγορίας Τ131.
Η εξοµάλυνση της επιφάνειας του σκυροδέµατος θα γίνει µε πήχη (δονητικό ή κοινό).
Πριν την έναρξη της εφαρµογής του ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να γίνει επιµελής καθαρισµός
της διαµορφωµένης επιφάνειας σκυροδέµατος από υλικά που θα µπορούσαν να εµποδίζουν την
πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα διαµορφώνεται µε τρόπο ώστε τα
τελειώµατα της να µην είναι εκτεθειµένα και θα επαλείφεται µε ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής
βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση µεταξύ αυτής της επιφάνειας και του χυτού ελαστικού
δαπέδου. Θα ακολουθεί η διάστρωση µείγµατος κόκκων ανακυκλωµένου ελαστικού µε
πολυουρεθάνη και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας µε ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για
να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση µεταξύ αυτής και της επόµενης στρώσης. Τα υλικά θα
αναµιγνύονται σε ειδικό µαλακτήρα και θα διαστρώνονται επί τόπου µηχανικά ή χειρωνακτικά µε
σπάτουλες µε τη βοήθεια µεταλλικών οδηγών.
Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούµενη στρώση υλικών, θα διαστρώνεται µε τον ίδιο τρόπο
µείγµα πολυουρεθάνης και έγχρωµων κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκοµετρικής διαβάθµισης 1-3mm
σε πάχος 1 cm τουλάχιστον. Η άνω τελική επιφάνεια θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία,
ώστε να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.
Το χυτό ελαστικό δάπεδο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 11761, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ή ισοδύναµων, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α.
27934/2014) και ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009) και να φέρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, η διάστρωση των παραπάνω
υλικών και οι πάσης φύσεως µεταφορές. Επίσης η προµήθεια η µεταφορά στη θέση εκτέλεσης του
έργου του σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, η δαπάνη χρήσεως
δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων
επιφανειών. Συµπεριλαµβάνεται επίσης η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η
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περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση
σκυροδέτησης.

Άρθρο 23.

Επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό, ποταµίσιο βότσαλο 2-8 mm

Ως επιφάνεια πτώσης από φυσικό/χαλαρό υλικό θα χρησιµοποιηθεί ποταµίσιο βότσαλο
κοκκοµετρίας 2-8mm, χωρίς σωµατίδια λάσπης και αργίλου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 (Πίνακας 4) ή ισοδύναµου. Πλεονεκτήµατα του υλικού αυτού είναι
η φυσική απορρόφησή των υδάτων, καθώς δεν σφραγίζεται το έδαφος από µη υδατοπερατά υλικά,
και κυρίως η ασφάλεια και η ικανότητα απορρόφησης κρούσης.
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισµών παιδικής χαράς, το βότσαλο θα
τοποθετηθεί σε βάθη 30 cm και 40 cm και σε σκάµµατα συνολικού βάθους 40 cm και 50 cm
αντίστοιχα. Η υψοµετρική διαφορά επιτρέπει την αποτροπή της διασποράς του φυσικού/χαλαρού
υλικού στον περιβάλλοντα χώρο. Στην κατώτατη στρώση του σκάµµατος θα τοποθετηθεί
γεωύφασµα.
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου, θα πρέπει να έχει
ελεγχθεί το µέγεθος των κόκκων του βότσαλου µε δοκιµή κοσκινίσµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο
δοκιµής ΕΝ 933-1 (∆οκιµές προσδιορισµού των γεωµετρικών χαρακτηριστικών αδρανών
Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας – Κοκκοµετρική ανάλυση µε κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο.
Επίσης, το βότσαλο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την απουσία σωµατιδίων λάσπης και
αργίλου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, η διαµόρφωση των
περιοχών εγκιβωτισµού σε βάθη 40 και 50 cm, η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής, οι
φορτοεκφορτώσεις µε το χαµένο χρόνο, η σταλία των αυτοκινήτων, προµήθεια και η τοποθέτηση
γεωϋφάσµατος και η διάστρωση του υλικού στα αντίστοιχα σκάµµατα.

Άρθρο 24.

Πλευρικό σενάζ

Πλευρικό σενάζ εγκιβωτισµού δαπέδων επιφανειών ασφαλείας (χυτά ελαστικά δάπεδα, επιφάνειες
από βότσαλο), πλάτους 15cm και µέγιστου ύψους 50cm, από κατηγορία σκυροδέµατος C16/20,
ελαφρά οπλισµένο.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του σκυροδέµατος και του απαιτούµενου οπλισµού, η
προµήθεια και η τοποθέτηση φαλτσογωνίας καθώς και οι απαιτούµενοι ξυλότυποι.

Άρθρο 25.

Ζώνες όδευσης από κυβόλιθο απλό 20x10 ή 10x10

Επίστρωση επιφάνειας µε γκρι ή έγχρωµους κυβόλιθους από σκυρόδεµα πάχους 6εκ.,
οποιουδήποτε σχήµατος, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-02-00, αντοχής σε θλίψη 500Kg/cm2 και
περιεκτικότητας σε τσιµέντο 400Kg/m3. Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνει πάνω σε στρώση
από καθαρή άµµο λατοµείου χωρίς προσµίξεις άλλων υλικών (άργιλο, χώµα) και µέσου
συµπιεσµένου πάχους 3 εκ.( ενισχυµένη µε τσιµέντο (100 kg/m3). Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του
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υλικού θα έχει µέγιστη διάµετρο 7 χιλ. και τουλάχιστον το 80% του υλικού θα είναι κάτω των 4 χιλ.
Σε καµιά περίπτωση οι κλίσεις που θα δηµιουργηθούν δεν πρέπει να αλλάζουν το πάχος της
στρώσης άµµου. Η τοποθέτηση και συµπίεση των κυβόλιθων γίνεται µε το χέρι, εν ξηρώ, µε αρµούς
από 0.8 έως 1,0 εκ. Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται, πριν από την συµπίεση, 2 εκ. ψηλότερα από την
τελική στάθµη που προβλέπεται, ώστε µετά από την συµπίεση µε χειροκίνητο δονητικό µηχάνηµα
να φθάσει στην επιθυµητή τελική στάθµη. Το σφράγισµα αρµών γίνεται µε στρώσεις λεπτής
κοσκινισµένης άµµου µε τσιµεντόσκονη (200 kg/m3). Ο καθαρισµός γίνεται µε διαβροχή νερού
χωρίς πίεση και καθαρισµό των κυβόλιθων µε βούρτσα. Ο εγκιβωτισµός της στρώσης των
κυβόλιθων θα επιτυγχάνεται µε χυτό σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 , σύµφωνα µε το Άρθρο 24 της
παρούσας µελέτης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η προµήθεια και µεταφορά των κυβόλιθων και όλων των
απαιτούµενων υλικών για την τοποθέτησή τους σε ευθεία γραµµή ή καµπύλη σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 26. Καθιστικό µε στέψη τσιµεντοκονίας
Για την κατασκευή των χυτών καθιστικών θα χρησιµοποιηθεί οπλισµένο γαρµπιλόδεµα ποιότητας
C20/25 και σχάρα οπλισµού Φ10/20. Η κατασκευή θα γίνει µε µεταλλότυπο ή µε πλακάζ
αµφίπλευρης κάλυψης µε φιλµ (ή άλλου τύπου που θα εγκριθεί προηγουµένως από την υπηρεσία),
των οποίων οι επιφάνειες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση για τη διαµόρφωση άριστης επιφάνειας
εµφανούς σκυροδέµατος. Το τελείωµα των ακµών θα διαµορφωθεί µε χρήση τριγωνικών ειδικών
στοιχείων στο καλούπωµα (φαλτσογωνιές 2.5cm), ώστε να έχει λοξές, οµαλές αποτµήσεις. Η
συµπύκνωση του σκυροδέµατος θα γίνει επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος µε κατάλληλους δονητές µάζας, σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Απολύτως αναγκαία
είναι η επιµεληµένη συµπύκνωση ως προαπαιτούµενο της επιζητούµενης άριστης επιφάνειας
εµφανούς σκυροδέµατος.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου, η ανάµιξη, οι πάσης
φύσεως µεταφορές και η διάστρωση και συµπύκνωση καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση
δοµικού πλέγµατος και οποιουδήποτε ξυλότυπου εµφανών επιφανειών και τα απαιτούµενα εργαλεία.

Άρθρο 27.

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.20 m ή ισοδύναµο

Η µεταλλική περίφραξη ύψους 1,20 µ. θα τοποθετηθεί περιµετρικά της παιδικής χαράς επί
τοιχίου. Θα συντίθεται από πανέλα µεταλλικού πλέγµατος, τα άκρα των οποίων θα στηρίζονται σε
ορθοστάτες µε µεταλλικά ορθογώνια ελάσµατα στερέωσης.
Οι ορθοστάτες θα τοποθετούνται σε µέγιστη αξονική απόσταση 2,5 m. Θα είναι διαµορφωµένοι
από χαλύβδινες κοιλοδοκούς διαστάσεων 60x40 mm. Στο άνω µέρος των ορθοστατών θα υπάρχει
προστατευτικό κάλυµµα ενώ στο κατώτερο θα διαµορφώνεται βάση έδρασης για τη στερέωση στο
τοιχίο µε εκτονούµενα βύσµατα.
Το πλέγµα των πανέλων θα συντίθεται από οριζόντιες χαλύβδινες ράβδους διατοµής φ 8mm και
κάθετες διατοµής φ 6mm. Οι οριζόντιες ράβδοι θα είναι τοποθετηµένες ανά ζεύγη και ανάµεσά τους
θα διέρχονται οι κάθετες, σχηµατίζοντας µέγεθος πλέγµατος 50x200 mm.
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Τα άκρα των πανέλων, στα σηµεία σύνδεσης µε τους ορθοστάτες, θα είναι κατάλληλα
διαµορφωµένα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αλληλοεπικάλυψη του πλέγµατος αξονικά. Μπροστά
από το πλέγµα θα τοποθετείται χαλύβδινο έλασµα πάχους 5mm και όλα µαζί θα βιδώνονται
κατευθείαν πάνω στους ορθοστάτες. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται µεγαλύτερη σταθερότητα
και ασφάλεια ενώ θα τονίζεται η γραµµικότητα των ορθοστατών.
Όλα τα παραπάνω χαλύβδινα στοιχεία θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να αντέχουν
στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριµένα θα διαθέτουν επικάλυψη 3
στρωµάτων που θα επιτυγχάνεται µε α) τον εν θερµώ γαλβανισµό και τη δηµιουργία στρώµατος
ψευδαργύρου, β) επιχρωµίωση που θα σχηµατίζει µια σκληρή, εξαιρετικά οµαλή και ως εκ τούτου
εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια, για την καλύτερη πρόσφυση της επακόλουθης γ) επίστρωσης
ηλεκτροστατικής βαφής µε πούδρα. Θα διατίθεται σε χρωµατισµούς πράσινο ανοιχτό, πράσινο
σκούρο και γκρι, κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας.
Η προτεινόµενη περίφραξη θα πληροί τις προδιαγραφές όσον αφορά τα επιτρεπόµενα ανοίγµατα
προκειµένου να αποφευχθεί η παγίδευση κεφαλιού, ποδιού και δακτύλων και θα αποτρέπει το
σκαρφάλωµα, καθώς δεν θα δηµιουργούνται οριζόντια πατήµατα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά µικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, τα απαιτούµενα εργαλεία, οι πάσης φύσεως µεταφορές,
καθώς και τα τοιχία εµφανούς σκυροδέµατος µε φαλτσογωνιές για την ασφαλή τοποθέτηση της
περίφραξης.

Άρθρο 28.

∆ίφυλλη µεταλλική πόρτα εισόδου ύψους 1.20 m ή ισοδύναµο

Η δίφυλλη µεταλλική πόρτα εισόδου θα έχει άνοιγµα 2,00 µ. και ύψος 1,20 µ. σε συνέχεια της
µεταλλικής περίφραξης.
Το κάθε φύλλο της πόρτας θα αποτελείται από πλαίσιο διαµορφωµένο από χαλύβδινες
κοιλοδοκούς τετράγωνης διατοµής και πλήρωση µεταλλικού πλέγµατος. Το πλέγµα θα συντίθεται
από οριζόντιες χαλύβδινες ράβδους διατοµής φ 8mm και κάθετες διατοµής φ 6mm. Οι οριζόντιες
ράβδοι θα είναι τοποθετηµένες ανά ζεύγη και ανάµεσά τους θα διέρχονται οι κάθετες, σχηµατίζοντας
µέγεθος πλέγµατος 50x200 mm. Θα διαθέτει χερoύλι και ροζέτα από ανοδιωµένο αλουµίνιο µε
καµπυλωµένες ακµές.
Το κάθε φύλλο θα στηρίζεται σε χαλύβδινους ορθοστάτες τετράγωνης διατοµής πάνω στους
οποίους θα είναι αυτογενώς συγκολληµένοι δευτερεύοντες ορθοστάτες για τη σύνδεση των
πανέλων µεταλλικού πλέγµατος της περίφραξης.
Οι µεντεσέδες θα είναι ενσωµατωµένοι (συγκολληµένοι) στο πλαίσιο της πόρτας και τους
ορθοστάτες για την αποτροπή ατυχηµάτων και θα µπορούν να ρυθµιστούν µόνο από την εσωτερική
πλευρά.
Όλα τα παραπάνω χαλύβδινα στοιχεία θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να αντέχουν
στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριµένα θα διαθέτουν επικάλυψη 3
στρωµάτων που θα επιτυγχάνεται µε α) τον εν θερµώ γαλβανισµό και τη δηµιουργία στρώµατος
ψευδαργύρου, β) επιχρωµίωση που θα σχηµατίζει µια σκληρή, εξαιρετικά οµαλή και ως εκ τούτου
εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια για την καλύτερη πρόσφυση της επακόλουθης γ) επίστρωσης
ηλεκτροστατικής βαφής µε πούδρα. Θα διατίθεται σε χρωµατισµούς πράσινο ανοιχτό, πράσινο
σκούρο και γκρι, κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας.
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Η προτεινόµενη πόρτα θα πληροί τις προδιαγραφές όσον αφορά τα επιτρεπόµενα ανοίγµατα
προκειµένου να αποφευχθεί η παγίδευση µερών του σώµατος και θα αποτρέπει το σκαρφάλωµα,
καθώς δεν θα δηµιουργούνται οριζόντια πατήµατα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά µικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση καθώς και τα απαιτούµενα εργαλεία.

Άρθρο 29.

Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναµο

Η κρήνη θα αποτελείται από µία στήλη τετραγωνικής διατοµής µε στρογγυλεµένες ακµές,
πλευράς 160 mm και συνολικού ύψους 1004 mm. Θα διαθέτει εσχάρα εκροής υδάτων σε ορθογώνιο
σχήµα, διαστάσεων 418x348 mm. Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι κατασκευασµένα από χάλυβα ενώ
το κυρίως σώµα της κρήνης θα είναι βαµµένο µε εποξική βαφή φούρνου. Η βρύση θα είναι
επιχρωµιωµένη µε µπουτόν χρονοροής.
Η κρήνη θα εγκιβωτίζεται στο έδαφος σε σκυρόδεµα.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Κυρίως σώµα: 160x160 mm
Ύψος: 1004 mm
Ύψος αντλίας: 754 mm
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά µικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση και τα απαιτούµενα εργαλεία και, όπου απαιτείται, η
βάση έδρασης από σκυρόδεµα.
Άρθρο 30.

Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων ή ισοδύναµο

Κάδος κυλινδρικής µορφής µε δυνατότητα ανάκλησης, εξωτερικών διαστάσεων 385x425 mm,
ύψος 1032 mm και χωρητικότητα 0,045m3. Θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο χάλυβα ο
οποίος θα έχει υποστεί επεξεργασία µε εποξική βαφή φούρνου.
Το κυρίως σώµα του κάδου θα έχει µορφή κυλίνδρου και θα µπορεί να ανατρέπεται για
ευκολότερο άδειασµα. Θα είναι κατασκευασµένο από διάτρητη λαµαρίνα, µε διαστάσεις Ø385 mm x
510 mm. Θα στηρίζεται σε µια δοκό υποστήριξης µε αρθρωτό σύνδεσµο στο πάνω µέρος,
προκειµένου να επιτρέπεται η ανάκληση, ενώ θα σταθεροποιείται στη βάση του κυλίνδρου µέσω
κατάλληλα διαµορφωµένου συνδέσµου. Η δοκός υποστήριξης θα διαθέτει πέλµα ορθογωνικής
διατοµής εξωτερικών διαστάσεων 205x80 mm, το οποίο θα στερεώνεται µε κοχλίες σε επιφάνεια
σκυροδέµατος.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Κυρίως σώµα: ∅ 385 mm

66/69

Συνολικό Ύψος: 1032 mm
Χωρητικότητα: 0,045m3
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά µικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, τα απαιτούµενα εργαλεία.

Άρθρο 31.

Προµήθεια και τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος

Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου. Το χώµα θα είναι γόνιµο,
επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών και λίθους µεγαλύτερους των 5εκ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η διάστρωση του χώµατος.

Άρθρο 32. Προµήθεια και τοποθέτηση σκυροδέµατος
Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή
αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού
επί καλουπιών για εµφανείς επιφάνειες σκυροδέµατος ή και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και τοποθέτηση φαλτσοπήχεων για τη δηµιουργία
φαλτσογωνιών, προκειµένου να µην δηµιουργούνται αιχµηρές και επικίνδυνες ακµές. Η τελική
επιφάνεια θα είναι λειασµένη.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου, η ανάµιξη, οι πάσης
φύσεως µεταφορές και η διάστρωση και συµπύκνωση καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση
δοµικού πλέγµατος και οποιουδήποτε ξυλότυπου µικροκατασκευών και τα απαιτούµενα εργαλεία.

Άρθρο 33.

Πινακίδα εισόδου

Προµήθεια και εγκατάσταση πινακίδας χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας µε ενδεικτικές
διαστάσεις 110 Χ 85 cm. Η πινακίδα εισόδου θα περιέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες που
προδιαγράφονται στην Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικής και συµπληρωµατικής της Υ.Α.
28492/2009 (Β’ 931).
Η πινακίδα εισόδου στερεώνεται σε δοµικό σκελετό συνολικού ύψους 1,95 m και µήκους 1,00 m.
και θα συντίθεται από πλαίσιο κοιλοδοκών διατοµής 50x50x2.5 mm σε σχήµα Π. Οι κοιλοδοκοί θα
είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή.
Θα θεµελιώνονται σε πέδιλο από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40 cm, ενώ µετά την ολοκλήρωση της
πάκτωσης δεν θα υπάρχει καµία προεξοχή στο έδαφος στο σηµείο στήριξης, προς αποφυγή
ατυχηµάτων. Στην εσωτερική πλευρά των 2 κάθετων κοιλοδοκών, θα είναι συγκολληµένες
αυτογενώς λάµες διαστάσεων 30x5 mm και 60x5 mm από το ίδιο υλικό, πάνω στις οποίες θα
συγκολλούνται τα δύο τµήµατα που θα συγκροτούν την πινακίδα.
Τα δύο τµήµατα της επιφάνειας της πινακίδας θα είναι κατασκευασµένα από κράµατα αλουµινίου,
µε πάχος ελάσµατος 3 mm και µε γενικές διαστάσεις: πλάτος 84 cm, ύψος 30 cm και 75 cm
αντίστοιχα. Η πίσω όψη της πινακίδας θα διαθέτει κατάλληλα διαµορφωµένα νεύρα. Πάνω στην
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µπροστινή όψη του φύλλου αλουµινίου θα επικολλάται αυτοκόλλητη αντανακλαστική µεµβράνη,
στην οποία θα έχουν εκτυπωθεί ψηφιακά όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες που θα έχουν εγκριθεί
από την υπηρεσία. Η µεµβράνη αυτή θα διαθέτει κατάλληλη προστατευτική αντιρρυπαντική
επικάλυψη (για προστασία έναντι graffiti ή/και εύκολη αφαίρεση αυτών).
Η κατασκευή θα παρέχει τη δυνατότητα αντικατάστασης της αυτοκόλλητης µεµβράνης όποτε
χρειαστεί. Τα εξαρτήµατα στερέωσης/σύνδεσης –όπου απαιτούνται- θα είναι γαλβανισµένα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά µικροϋλικά στήριξης, το πλαίσιο στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση των παραπάνω, τα απαιτούµενα
εργαλεία και τα θεµέλια σκυροδέµατος.

Άρθρο 34.

Προετοιµασία χώρων, αποξήλωση και αποµάκρυνση υφιστάµενου εξοπλισµού

Περιλαµβάνεται η προετοιµασία των χώρων της εκάστοτε παιδικής χαράς, η αποξήλωση του
υφιστάµενου εξοπλισµού και η αποµάκρυνση του καθώς και των υφιστάµενων υλικών εδάφους. Στο
σκέλος της προετοιµασίας περιλαµβάνονται η εξοµάλυνση του εδάφους και η διάστρωση αυτού σε
επιθυµητά υψόµετρα και κλίσεις.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και
εργαλείων, η συσσώρευση των προϊόντων και η µεταφορά τους σε κατάλληλες θέσεις απόρριψης
εφόσον δεν επαναχρησιµοποιούνται καθώς και σε χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος, για προϊόντα
που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την τήρηση
των µέτρων ασφαλείας των χώρων στους οποίους θα γίνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των
ειδών.

Άρθρο 35.

Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και
πιστοποίησης

Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελούν µαζί
µε την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικές και συµπληρωµατικές της Υ.Α. 28492/2009 (Β’
931): «όσον αφορά στην πιστοποίηση συµµόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από

διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ.
28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του
εξοπλισµού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της
επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε τα
ισχύοντα πρότυπα».
Ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί σε συνδυασµό µε τον απαιτούµενο φάκελο του
προµηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 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), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόµενα της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου, τόσο για τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς όσο και για τις επιφάνειες
πτώσης. Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό
συµµόρφωσης.
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για την έκδοση της βεβαίωσης
ελέγχου ή του πιστοποιητικού συµµόρφωσης.

Άρθρο 36.

Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και
πιστοποίησης

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµφωνία των επιφανειών πτώσης µε τις απαιτήσεις ασφαλείας
και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, θα πραγµατοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι των
επιφανειών πτώσης των παιδικών χαρών από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Οι
έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν µετά το πέρας της εγκατάστασης των επιφανειών πτώσης.
Αναλυτικότερα:
1. Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά (χυτά ελαστικά δάπεδα), θα
πραγµατοποιηθούν επί τόπου και µε κατάλληλα όργανα δειγµατοληπτικές µετρήσεις αναφορικά
µε τον έλεγχο του κρίσιµου ύψους πτώσης HIC tests.
2. Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από φυσικά/χαλαρά υλικά (βότσαλο) θα ελεγχθεί
δειγµατοληπτικά η κοκκοµετρία του υλικού και η επί τόπου η εφαρµογή τους στα κατάλληλα
βάθη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για τους πρόσθετους ελέγχους.

Ηράκλειο, 31 Ιουλίου 2018
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