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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 366 εκ. 

Μήκος : 483 εκ. 

Ύψος : 293 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Πλάτος : 716 εκ. 

Μήκος : 833 εκ. 

Ύψος πτώσης : 117 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  2+ ετών  

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 24 παιδιών  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 3 πατάρια 

 1 σκέπαστρο 

 1 τσουλήθρα +1,17m 

 1 τσουλήθρα +0,60m 

 1 γέφυρα ίσια 

 1 επικλινής γέφυρα με σκαλοπάτια 



 1 σκάλα ανάβασης 

 1 κάθετο τοιχίο αναρρίχησης 

 1 δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’ 

 1 δραστηριότητα ‘τραπεζάκι’ 

 Προστατευτικά χρωματιστά πάνελ 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε κολώνες ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής 

διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό (σωλήνες Ø40mm 

πάχους 2mm). Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.           

Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm. 

Σκέπαστρο: κατασκευασμένο από φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 10mm. 

Τσουλήθρες: Θα είναι κατασκευασμένες  από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή 

μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 

13mm. 

Γέφυρα ίσια: Το πάτωμα της γέφυρα θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου ενώ τα 

πλαϊνά προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm. 

Επικλινής γέφυρα με σκαλοπάτια: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό φύλλο 

αλουμινίου με οπές στο επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού. Τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι 

χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm. 

Σκάλα ανάβασης: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου με οπές 

στο επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού. Τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ 

HPL πάχους 13mm. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν χειρολαβές πολυαμιδίου. 

Τοίχος αναρρίχησης: κατασκευασμένος από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα φέρει πιασίματα 

από πολυπροπυλένιο, μη τοξικά, μη εύφλεκτα και ανθεκτικά σε κραδασμούς και ακτίνες UV. 

Δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’: κατασκευασμένη από μαλακά σφαιρίδια χυτού πολυβινυλοχλωρίδιου. 

Τραπεζάκι δραστηριοτήτων: Κατασκευασμένα από πάγκο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και 

πλαϊνά με χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm. 

Χρωματιστά προστατευτικά πάνελ: πάνελ HPL πάχους 13mm. 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 



πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12.400,00 

(Ολογράφως): Δώδεκα Χιλιάδες Τετρακόσια Ευρώ  

 

2. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 46 εκ. 

Μήκος : 95 εκ. 

Ύψος : 87 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Πλάτος : 247 εκ. 

Μήκος : 342 εκ. 

Ύψος πτώσης : 46 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  1-8 ετών  

Δυνατότητα απασχόλησης παιδιών : 1 παιδί 

Η τραμπάλα θα αποτελείται από: 

 1 καθιστικό με πλάτη 

 1 ελατήριο 

 1 βάση 

 Θεματικά χρωματιστά πάνελ 

 Προστατευτικό πάνελ αλουμινίου 

 1 χειρολαβή 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Καθιστικό με πλάτη: θα είναι κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm ενώ η πλάτη θα 

είναι κατασκευασμένη από HPL πάχους 13mm. Στο κάτω μέρος του καθιστικού θα υπάρχουν δύο ανοξείδωτες 



μπάρες από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm που θα δίνουν την μορφή των βάσεων στήριξης  του ελικοπτέρου.  

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, 

γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 

100 microns. Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω 

ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής και εξαιρετική ασφάλεια 

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ. 

Θεματικά χρωματιστά πάνελ : θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm και θα δίνουν τη μορφή 

ελικοπτέρου. Στο πίσω μέρος θα υπάρχουν και δύο κινούμενα θεματικά πάνελ – έλικες ελικοπτέρου. 

Χειρολαβές: κατασκευασμένες από σταθερό πολυαμιδικό πλαστικό εργονομικά σχεδιασμένες για τα χεράκια 

των παιδιών. 

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά 

καλύμματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.  

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.500,00 



(Ολογράφως): Χίλια Πεντακόσια Ευρώ  

 

3. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 40 εκ. 

Μήκος : 97 εκ. 

Ύψος : 92 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Πλάτος : 240 εκ. 

Μήκος : 357 εκ. 

Ύψος πτώσης : 46 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  1-8 ετών  

Δυνατότητα απασχόλησης παιδιών : 1 παιδί 

Η τραμπάλα θα αποτελείται από: 

 1 καθιστικό με πλάτη 

 1 ελατήριο 

 1 βάση 

 Θεματικά χρωματιστά πάνελ 

 Προστατευτικό πάνελ αλουμινίου 

 1 χειρολαβή 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Καθιστικό με πλάτη: θα είναι κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm ενώ η πλάτη θα 

είναι κατασκευασμένη από HPL πάχους 13mm.  

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, 

γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 

100 microns. Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω 

ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής και εξαιρετική ασφάλεια 

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ. 

Θεματικά χρωματιστά πάνελ : θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm και θα δίνουν τη μορφή 

τρακτέρ. 

Προστατευτικό πάνελ αλουμινίου: θα βρίσκεται στο μπροστικό μέρος της τραμπάλας και θα δίνει τη μορφή 

του καπό. Θα είναι κατασκευασμένο από διάτρητο αλουμίνιο πάχους 3mm βαμμένο με πολυεστερική βαφή. 

Χειρολαβή: κατασκευασμένη από σταθερό πολυαμιδικό πλαστικό εργονομικά σχεδιασμένες για τα χεράκια 

των παιδιών. 

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά 

καλύμματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 



 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.  

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.800,00 

(Ολογράφως): Χίλια Οκτακόσια Ευρώ  

 

4. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 69 εκ. 

Μήκος : 239 εκ. 

Ύψος : 152 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 371 εκ. 

Μήκος : 586 εκ. 

Ύψος πτώσης : 100 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  4+ ετών  

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 2 παιδιών 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 



Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

 1 σκελετό ταλάντωσης 

 2 δοκούς στήριξης 

 2 ελατήρια 

 2 πατήματα 

Ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλος για ταλάντωση των παιδιών σε όρθια θέση. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Σκελετός: Κατασκευασμένος σωλήνες εξ’ ολοκλήρου από λακαρισμένο ατσάλι Ø60mm ειδικά διαμορφωμένο 

με κουρμπαριστή μορφή. 

Δοκοί στήριξης:  θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένους εν θερμώ κολώνες Ø110mm 

Πατήματα : θα είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδίου πλαστικό 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ελατήρια: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, 

γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 

100 microns. 

Η ένωση των ελατηρίων τόσο με τις βάσεις πάκτωσης όσο και με το σκελετό ταλάντωσης θα γίνεται μέσω 

ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 



ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.  

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3.700,00 

(Ολογράφως): Τρεις Χιλιάδες Επτακόσια Ευρώ  

 

5. ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 300 εκ. 

Μήκος : 300 εκ. 

Ύψος : 260 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 590 εκ. 

Μήκος : 590 εκ. 

Ύψος πτώσης : 97 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  3+ ετών  

Δραστηριότητες: Αναρρίχηση 

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 12 παιδιών 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  1 κολώνα  ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής 

Ø125mm Στην κορυφή της κολώνας θα τοποθετείται πλαστικό  προστατευτικό πολυαμιδίου.  

Η κατασκευή θα φέρει κυκλικό δάπεδο (+90εκ) από το έδαφος κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL 

πάχους 19mm. Το δάπεδο θα περιβάλλεται από ανοξείδωτο δαχτυλίδι είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 

σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm.  

Την κατασκευή θα συμπληρώνουν δίχτυα και σχοινιά αναρρίχησης Ø16mm κατασκευασμένα από 

συρματόσχοινα επενδυμένα από πολυπροπυλένιο και σφαιρίδια σύνδεσης πολυαμιδίου. 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 



 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.  

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5.000,00 

(Ολογράφως): Πέντε Χιλιάδες Ευρώ  

 

6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 129 εκ. 

Μήκος : 428 εκ. 

Ύψος : 290 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 428 εκ. 

Μήκος : 778 εκ. 

Ύψος πτώσης : 117 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  2-10 ετών  

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 15 παιδιών  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 2 πατάρια 

 1 σκέπαστρο 

 1 τσουλήθρα +1,17m 

 1 επικλινής γέφυρα με σκαλοπάτια 



 1 σκάλα ανάβασης 

 1 κάθετο τοιχίο αναρρίχησης 

 1 δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’ 

 1 δραστηριότητα ‘τραπεζάκι’ 

 Προστατευτικά χρωματιστά πάνελ 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε   κολώνες  ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής 

διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό (σωλήνες Ø40mm 

πάχους 2mm). Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.           

Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm 

Σκέπαστρο: κατασκευασμένο από φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 10mm 

Τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή 

μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 

13mm. 

Επικλινής γέφυρα με σκαλοπάτια: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό φύλλο 

αλουμινίου με οπές στο επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού. Τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι 

χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm. 

Σκάλα ανάβασης: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου με οπές 

στο επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού. Τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ 

HPL πάχους 13mm. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν χειρολαβές πολυαμιδίου. 

Τοίχος αναρρίχησης: κατασκευασμένος από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα φέρει πιασίματα 

από πολυπροπυλένιο, μη τοξικά, μη εύφλεκτα και ανθεκτικά σε κραδασμούς και ακτίνες UV. 

Δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’: κατασκευασμένη από μαλακά σφαιρίδια χυτού πολυβινυλοχλωρίδιου. 

Τραπεζάκι δραστηριοτήτων: Κατασκευασμένα από πάγκο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και 

πλαϊνά με χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm. 

Χρωματιστά προστατευτικά πάνελ: πάνελ HPL πάχους 13mm. 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από 

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 



παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8.000,00 

(Ολογράφως): Οκτώ Χιλιάδες Ευρώ  

7. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 29 εκ. 

Μήκος : 230 εκ. 

Ύψος : 72 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 229 εκ. 

Μήκος : 473 εκ. 

Ύψος πτώσης : 75 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  2+ ετών  

Δραστηριότητές: Ταλάντωση  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 2 βάσεις πάκτωσης 

 2 ελατήρια ταλάντωσης 

 1 δοκό ταλάντωσης 

 4 καθιστικά 

 2 χειρολαβές  

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Βάσεις πάκτωσης:  γαλβανισμένες εν θερμώ. 

Eλατήρια: θα είναι κατασκευασμένα από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, 

γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 

100 microns.Η ένωση των ελατηρίων με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος 

συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. 



Δοκός ταλάντωσης: κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από γαλβανισμένο εν θερμώ μεταλλική δοκό διατομής 

90x90mm 

Καθιστικά : Θα είναι κατασκευασμένα από συνδυασμό χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm. 

Χειρολαβές: μεταλλικές χειρολαβές γαλβανισμένες εν θερμώ. 

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά 

καλύμματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.750,00 

(Ολογράφως): Χίλια Επτακόσια Πενήντα Ευρώ  

 

8. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 165 εκ. 

Μήκος : 360 εκ. 



Ύψος : 230 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 720 εκ. 

Μήκος : 360 εκ. 

Ύψος πτώσης : 120 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  3+ ετών  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό 

 Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα 

 Δύο (2) καθίσματα κούνιας με αλυσίδες 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας θα κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. Θα στηρίζεται σε 

δύο ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε 

κατάλληλες θέσεις θα συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των 

καθισμάτων. Tα κουζινέτα πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα να κινούνται μπρος-πίσω, δεξιά & 

αριστερά. Τα καθίσματα θα έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και θα είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με 

εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Θα αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων 

αλυσίδων. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 



τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 700,00 

(Ολογράφως): Επτακόσια Ευρώ  

 

9. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 165 εκ. 

Μήκος : 370 εκ. 

Ύψος : 230 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 720 εκ. 

Μήκος : 370 εκ. 

Ύψος πτώσης : 120 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  1,5+ ετών  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό 

 Τέσσερα (4) ξύλινα υποστυλώματα 

 Μία (1) κούνια φωλιά 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. Θα 

στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από επικολλητές δοκούς 

διαστάσεων 100Χ100mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις θα συγκολλώνται δύο 

κουζινέτα ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος της κούνιας. Tα κουζινέτα πρέπει απαραίτητα 

να έχουν την δυνατότητα να κινούνται μπρος-πίσω, δεξιά & αριστερά. Το κάθισμα θα έχει τη μορφή φωλιάς 

διαμέτρου Φ1200mm. Θα αποτελείται από ένα περιμετρικό στεφάνι από σιδηροσωλήνα, καλυμμένο με σχοινί 

πολυπροπυλενίου που εσωτερικά θα φέρει πλέγμα σχοινιών Φ16mm με σχετική ελαστικότητα. Θα αναρτάται 

από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων έως ένα σημείο και σχοινιού 

πολυπροπυλενίου στη συνέχεια. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο με 

πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες 

πάνω από την επιφάνεια. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 



 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.600,00 

(Ολογράφως): Χίλια Εξακόσια Ευρώ  

 

10. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 165 εκ. 

Μήκος : 360 εκ. 

Ύψος : 230 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 720 εκ. 

Μήκος : 360 εκ. 

Ύψος πτώσης : 120 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  1,5+ ετών  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό 

 Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα 



 Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. Θα 

στηρίζεται σε δύο ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στο κάτω μέρος της 

δοκού και σε κατάλληλες θέσεις θα συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση 

των καθισμάτων. Tα κουζινέτα πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα να κινούνται μπρος-πίσω, δεξιά & 

αριστερά. Τα καθίσματα θα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ290mm και θα είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ 

με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Θα έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και θα 

προστατεύεται περιμετρικά. Θα αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 800,00 

(Ολογράφως): Οκτακόσια Ευρώ  

 

 



11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 380 εκ. 

Μήκος : 390 εκ. 

Ύψος : 340 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 690 εκ. 

Μήκος : 764 εκ. 

Ύψος πτώσης : 120 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  2+ ετών  

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 17 παιδιών  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 1 τριγωνική πλατφόρμα 

 1 τετράγωνη πλατφόρμα 

 1 σκέπαστρο 

 1 γέφυρα με σκαλοπάτια 

 1 κλίμακα ανόδου  

 1 τσουλήθρα 

 1 ράμπα αναρρίχησης 

 1 αναρρίχηση σπιραλ 

 Μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε κολώνες λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα διατομής Ø114mm ενώ ο λοιπός 

σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες λακαρισμένου χάλυβα  Ø25, 32 και 35mm. Στην κορυφή 

των κολόνων θα τοποθετούνται καπάκια αλουμινίου.   

Οι πλατφόρμες θα είναι  κατασκευασμένες από μεταλλικό διάτρητο φύλλο χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm 

με επικάλυψη PVC.  

Σκέπαστρο: θα είναι κατασκευασμένο από χυτό πολυαιθυλένιο. Η γέφυρα με τα σκαλοπάτια και η κλίμακα 

ανόδου θα είναι κατασκευασμένες από μεταλλικό διάτρητο φύλλο χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm με 

επικάλυψη PVC ενώ τα  κιγκλιδώματα θα είναι κατασκευασμένα από σωλήνες λακαρισμένου χάλυβα  Ø25mm 

περίπου.  

Τσουλήθρα: κατασκευασμένη από 2 τεμάχια πολυαιθυλενίου. 

Ράμπα αναρρίχησης: θα είναι κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm. 

Αναρρίχηση σπιράλ: κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από σωλήνες λακαρισμένου χάλυβα  Ø25mm περίπου. 

Μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα: θα είναι κατασκευασμένα από σωλήνες λακαρισμένου χάλυβα  

Ø25mm περίπου. 

Η σύνδεση των ορθοστατών με τα επιμέρους στοιχεία του εξοπλισμού θα γίνεται μέσω συνδέσμων αλουμινίου 

τύπου ‘φωλιά’. 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 

πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση, την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11.000,00 

(Ολογράφως): Έντεκα Χιλιάδες Ευρώ  

12. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 99 εκ. 

Μήκος : 99 εκ. 

Ύψος : 58 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 340 εκ. 

Μήκος : 340 εκ. 

Ύψος πτώσης : 47 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  2+ ετών  



Δραστηριότητες: Ταλάντωση  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 1 βάση πάκτωσης 

 1 ελατήριο ταλάντωσης 

 1 βάση καθιστικού 

 1 χρωματιστό πάνελ με χειρολαβές 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Βάση πάκτωσης: γαλβανισμένη εν θερμώ. 

Eλατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, 

γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 

100 microns. 

Βάση καθιστικού: Κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 19mm σε σχήμα σταυρός. 

Χρωματιστό πάνελ με χειρολαβές: θα είναι φτιαγμένο από HPL πάχους 13mm και θα φέρει εγκοπές 

προκειμένου να χρησιμοποιούνται ως χειρολαβές. 

Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς  

πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 

εξαιρετική ασφάλεια. 

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά 

καλύμματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 



τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.  

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 950,00 

(Ολογράφως): Εννιακόσια Πενήντα Ευρώ  

 

13. ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΒΥΘΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 660 εκ. 

Μήκος : 795 εκ. 

Ύψος : 320 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 1.020 εκ. 

Μήκος : 945 εκ. 

Ύψος πτώσης : 130 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  1,5+ ετών  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή 

 Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή 

 Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα 

 Μία (1) κεκλιμένη γέφυρα 

 Μία (1) πλαστική τσουλήθρα 2,5μ. 

 Μία (1) πλαστική τσουλήθρα 2,0μ. 

 Μία (1) καμπύλη ράμπα ανόδου 

 Μία (1) σκάλα ανάβασης 

 Μία (1) προσαρμοζόμενη κούνια παίδων 

 Μία (1) προσαρμοζόμενη κεκλιμένη αναρρίχηση 

Τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή : 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 

 Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 

100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο 

 Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από δύο κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετημένα υπό 

γωνία. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 

Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή : 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 



 Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm 

 Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 

100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 

Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα : 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

 Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm 

 Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 

100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 

Κεκλιμένη γέφυρα : 

Η κεκλιμένη γέφυρα θα αποτελείται από: 

 Έναν (1) ορθογωνικό διάδρομο από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και πατήματα από ξυλοδοκούς 

95Χ35mm, με υψομετρική διαφορά 300mm 

 Δύο (2) ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 30Χ20mm πάνω στα οποία προσαρμόζονται τα 

κάγκελα από ξυλοδοκούς 95Χ35mm 

 Δύο (2) κουπαστές από σιδηροσωλήνα Φ42mm 

Η καμπύλη γέφυρα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές των πλατφορμών. Όλες οι ακμές έχουν 

στρογγυλοποιημένες άκρες. 

Πλαστική τσουλήθρα 2,5μ. : 

Η τσουλήθρα θα κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι 

μονοκόμματη χωρίς αιχμηρές άκρες. Αποτελείται από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη 

υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη 

εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και 

προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 

Πλαστική τσουλήθρα 2,0μ. : 

Η τσουλήθρα θα κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι 

μονοκόμματη χωρίς αιχμηρές άκρες. Αποτελείται από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη 

υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη 

εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και 

προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 

Καμπύλη ράμπα ανόδου : 

Η ράμπα θα αποτελείται από : 

 Ένα (1) καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατομής 60Χ40mm, Δώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατομής 

95Χ35mm 

 Ένα (1) πολύκλωνο συρματόσχοινο επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ16mm 

Η καμπύλη ράμπα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο προς την 

πλατφόρμα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26mm, πάνω στην οποία 

προσαρμόζεται το σχοινί. 

Σκάλα ανάβασης : 

Η σκάλα θα αποτελείται από : 

 Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm 



 Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατομής 140Χ45mm με ενίσχυση από 

σιδηροδοκό 20Χ30mm 

 Τέσσερα (4) σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατομής 140Χ45mm 

 Τέσσερις (4) κουπαστές από ξυλοδοκό διατομής 100Χ50mm 

Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες 

αποστάσεις μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια. Στο πίσω μέρος των σκαλοπατιών τοποθετείται 

προστατευτική επιφάνεια για την αποφυγή παγιδεύσεων. Η κουπαστή λειτουργεί και ως προστατευτική μπάρα 

για την αποφυγή πτώσεων. 

Προσαρμοζόμενη κούνια παίδων : 

Η κούνια θα αποτελείται από : 

 Μία (1) ξύλινη επικολλητή οριζόντια δοκό διατομής 100Χ100mm 

 Δύο (2) ξύλινα επικολλητά υποστυλώματα διατομής 100Χ100mm 

 Ένα (1) κάθισμα παίδων με αλυσίδες 

Η οριζόντια δοκός συνδέεται με μία από τις κολώνες της πλατφόρμας. Στο κάτω μέρος της και σε κατάλληλες 

θέσεις βιδώνονται δύο κουζινέτα από χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος. Το 

κάθισμα έχει διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση 

από αλουμίνιο. Αναρτάται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 

Προσαρμοζόμενη κεκλιμένη αναρρίχηση : 

Η αναρρίχηση θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές δοκούς διατομής 100Χ100mm ενωμένες σε σχήμα Λ 

 Μία (1) οριζόντια ξύλινη επικολλητή δοκό διατομής 100Χ100mm που ενώνει την αναρρίχηση με το 

σύνθετο 

 Δύο (2) μεταλλικά πλαίσια από κοιλοδοκό 30Χ20mm το οποίο φέρει οριζόντια κλίμακα από 

σιδηροσωλήνα Φ26mm 

Οι ξύλινες δοκοί έχουν ειδική επεξεργασία ώστε να χωνεύεται στο εσωτερικό τους το μεταλλικό πλαίσιο. Η 

οριζόντια δοκός προσαρμόζεται σε μία από τις κολώνες της πλατφόρμας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 



κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.  

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7.500,00 

(Ολογράφως): Επτά Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ  

 

14. ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 160 εκ. 

Μήκος : 370 εκ. 

Ύψος : 230 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 720 εκ. 

Μήκος : 370 εκ. 

Ύψος πτώσης : 120 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  1,5+ ετών  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία (1) ξύλινη οριζόντια δοκό 

 Τέσσερα (4) ξύλινα υποστυλώματα 

 Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας θα είναι κατασκευασμένη από ξύλινη επικολλητή δοκό διαστάσεων 

115Χ115mm. Θα στηρίζεται σε τέσσερα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από επικολλητές δοκούς 

100Χ100mm. Στο κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται τέσσερα κουζινέτα 

ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Tα κουζινέτα πρέπει απαραίτητα να έχουν την 

δυνατότητα να κινούνται μπρος-πίσω, δεξιά & αριστερά. Τα καθίσματα θα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ290mm 

και θα είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Θα έχουν την μορφή 

«λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και θα προστατεύεται περιμετρικά. Θα αναρτώνται από τα κουζινέτα 

με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε 

φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι 

ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.  



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 850,00 

(Ολογράφως): Οκτακόσια Πενήντα Ευρώ  

15.  ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 168 εκ. 

Μήκος : 370 εκ. 

Ύψος : 230 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 620 εκ. 

Μήκος : 370 εκ. 

Ύψος πτώσης : 120 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  3+ ετών  



Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία (1) ξύλινη οριζόντια δοκό 

 Τέσσερα (4) ξύλινα υποστυλώματα 

 Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ξύλινη επικολλητή δοκό διαστάσεων 115Χ115mm. 

Στηρίζεται σε τέσσερα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από επικολλητές δοκούς διαστάσεων 

100Χ100mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται τέσσερα κουζινέτα από χάλυβα, 

ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Tα κουζινέτα πρέπει απαραίτητα να έχουν την 

δυνατότητα να κινούνται μπρος-πίσω, δεξιά & αριστερά. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και 

είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με 

τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 750,00 



(Ολογράφως): Επτακόσια Πενήντα Ευρώ  

 

16. ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ – 1 ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 160 εκ. 

Μήκος : 520 εκ. 

Ύψος : 230 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 680 εκ. 

Μήκος : 520 εκ. 

Ύψος πτώσης : 120 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  1,5+ ετών  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς 

 Έξι (6) ξύλινα υποστυλώματα 

 Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες 

 Ένα (1) κάθισμα παίδων με αλυσίδες 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα 89mm. Στηρίζεται σε έξι 

ξύλινα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε άκρο και ένα ζεύγος στο μέσο, από επικολλητές δοκούς 

διαστάσεων 100Χ100mm. Στο κάτω μέρος των δοκών και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούν έξι κουζινέτα από 

γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Το κάθισμα παίδων θα έχει  

διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και θα είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από 

αλουμίνιο. Τα καθίσματα νηπίων θα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ290mm και θα έχουν την μορφή «λίκνου» 

όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση 

ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 



πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.200,00 

(Ολογράφως): Χίλια Διακόσια Ευρώ  

 

17. ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΡΑΧΝΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 165 εκ. 

Μήκος : 300 εκ. 

Ύψος : 260 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 465 εκ. 

Μήκος : 650 εκ. 

Ύψος πτώσης : 60 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  1,5+ ετών  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία (1) ορθογωνική ημικυκλική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή 

 Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα 

 Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα 

 Ένα (1) πάνελ δραστηριοτήτων 

Ορθογωνική ημικυκλική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή : 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

 Πέντε (5) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm 

 Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 

100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο 

 Ένα (1) μεταλλικό μπαλκόνι σε σχήμα τεταρτοκυκλίου 

 Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης 



Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 

Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα : 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

 Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm 

 Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 

100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 

Ανοξείδωτη τσουλήθρα : 

Η τσουλήθρα θα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης 

κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της 

επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου 

του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και προστατευτική 

εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 

Πάνελ δραστηριοτήτων : 

Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και φέρουν ειδικά σχεδιασμένες 

δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 



Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3.000,00 

(Ολογράφως): Τρεις χιλιάδες Ευρώ  

18. ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΕΤΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 495 εκ. 

Μήκος : 665 εκ. 

Ύψος : 320 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 1.015 εκ. 

Μήκος : 845 εκ. 

Ύψος πτώσης : 130 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  1,5+ ετών  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα 

 Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα 

 Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα 

 Δύο (2) κυματιστές πλαστικές τσουλήθρες 

 Μία (1) ίσια πλαστική τσουλήθρα 

 Μία (1) καμπύλη ράμπα ανόδου 

 Μία (1) σκάλα ανάβασης 

 Ένα (1) πλαστικό τούνελ 

Τετράγωνη πλατφόρμα : 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm 

 Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 

100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 

Ορθογωνική πλατφόρμα : 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

 Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm 

 Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 

100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 

Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα : 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

 Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm 



 Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 

100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 

Κυματιστές πλαστικές τσουλήθρες : 

Οι τσουλήθρες θα είναι ευθείες με μεταβολές κλίσης κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης. Κατασκευάζονται με τη 

μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι μονοκόμματες χωρίς αιχμηρές άκρες. 

Αποτελούνται από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από 

την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτουν πλευρική 

προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από 

σιδηροσωλήνα Φ26.  

Καμπύλη ράμπα ανόδου : 

Η ράμπα θα αποτελείται από: 

 Ένα (1) καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατομής 60Χ40mm 

 Δώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατομής 95Χ35mm 

 Ένα (1) πολύκλωνο συρματόσχοινο επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου 16 mm 

Η καμπύλη ράμπα θα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο προς 

την πλατφόρμα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική μπάρα από σιδηροσωλήνα 32 mm, πάνω στην οποία 

προσαρμόζεται το σχοινί. 

Σκάλα ανάβασης : 

Η σκάλα θα αποτελείται από: 

 Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm 

 Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατομής 140Χ45mm με ενίσχυση από 

σιδηροδοκό 20Χ30mm 

 Τέσσερα (4) σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατομής 140Χ45mm 

 Δύο (2) κουπαστές από ξυλοδοκό διατομής 100Χ50mm 

Η σκάλα θα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες 

αποστάσεις μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια. Στο πίσω μέρος των σκαλοπατιών τοποθετείται 

προστατευτική επιφάνεια για την αποφυγή παγιδεύσεων. Η κουπαστή λειτουργεί και ως προστατευτική μπάρα 

για την αποφυγή πτώσεων. 

Πλαστικό τούνελ : 

Το πλαστικό τούνελ θα αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος ο οποίος προσαρμόζεται 

σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρμας με τη χρήση φραγμάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Κατασκευάζεται 

από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά.   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 



 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7.300,00 

(Ολογράφως): Επτά Χιλιάδες Τριακόσια Ευρώ  

 

19. ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 50 εκ. 

Μήκος : 250 εκ. 

Ύψος : 60 εκ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πλάτος : 350 εκ. 

Μήκος : 550 εκ. 

Ύψος πτώσης : 100 εκ. 

Ηλικιακή ομάδα:  1,5+ ετών  

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες 

 Μία (1) βάση ταλάντωσης 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm στις άκρες της οποίας 

τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Κάτω 

από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 18mm με ημικυκλική μορφή για την απόσβεση της 



ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται ένα ζεύγος χειρολαβών από πολυπροπυλένιο 

προσαρμοσμένες εργοστασιακά σε επιφάνεια από κόντρα πλακέ. Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από 2 

ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό 

τελάρο για την στήριξη του οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής 

φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς 

κίνηση του πείρου της τραμπάλας. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο με 

πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες 

πάνω από την επιφάνεια. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 

πιστοποίηση συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του 

προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL 

πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα 

ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 

χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά 

ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την 

τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 290,00 

(Ολογράφως): Διακόσια Ενενήντα Ευρώ  

 

20. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40 

Τo δάπεδο ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένο σε μορφή πλακιδίων διαστάσεων 500Χ500mm ή 



1000X1000mm από ανακυκλωμένο και επιλεγμένο λάστιχο ( SBR), συνδυασμένο με συγκολλητικό παράγοντα 

πολυουρεθάνης. Τα πλακίδια θα είναι πορώδη, με σύστημα διοχέτευσης στο χαμηλό τους σημείο. Το 

αντιολισθητικό επάνω μέρος θα κάνει το δάπεδο πιο ασφαλές.  

Η πάνω επιφάνεια του πλακιδίου θα αποτελείται από λείους ανοιχτούς πόρους και η κάτω επιφάνεια από 

ημισφαιρικούς γρόμπους. Στα πλαϊνά θα υπάρχουν εργοστασιακά κατασκευασμένες οπές και πλαστικοί 

πύρροι σύνδεσης που θα διευκολύνουν την τοποθέτηση. Θα είναι υψηλής αντοχής στην τριβή και στον 

εφελκυσμό, θα έχει καλή συμπεριφορά στην πυρά, θα έχει αντιολισθητική ικανότητα και υδατοπερατότητα, θα 

είναι ανθεκτικό στον παγετό, στο αλατόνερο, στο χλώριο, στην φθορά και αναλλοίωτο από την επίδραση των 

καιρικών συνθηκών της ηλιακής ακτινοβολίας 

Το ελαστικό δάπεδο θα είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως και 140 εκ. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδου ασφαλείας (κατάλληλο για ύψος πτώσης έως και 140cm) (πλάκες 

καουτσούκ) θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Η τοποθέτηση κόλλας 

θα πρέπει να γίνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% του αριθμού των πλακιδίων.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1177 & ΕΝ71-3 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του 

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση, την χρήση 

και την συντήρηση του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος και όλες οι απαραίτητες 

εργασίες για την εγκατάσταση υπόβασης η οποία θα  είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα C16/20 

οπλισμένο με πλέγμα (Τ131) πάχους 10εκ με περιμετρικά σενάζια όπου απαιτείται, , ενώ θα κατασκευαστούν 

τσιμεντένια τοιχία αντιστήριξης όπου απαιτείται. 

Τιμή  ανά τετραγωνικό μέτρο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 63,00 

(Ολογράφως): Εξήντα Τρία Ευρώ  

21. ΠΑΓΚΑΚΙΑ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 60 εκ. 



Μήκος : 175 εκ. 

Ύψος : 80 εκ. 

Το παγκάκι θα αποτελείται από : 

 Δύο (2) βάσεις στήριξης 

 Πέντε (5) ξύλινες δοκούς 

Το παγκάκι θα στηρίζεται σε δύο μεταλλικές βάσεις από καμπύλο σιδηροσωλήνα 76mm και μία κοιλοδοκό 

60Χ25mm σε σχήμα Γ. Πάνω στην κοιλοδοκό βιδώνονται πέντε επικολλητές δοκοί 95Χ45mm, τρεις για το 

κάθισμα και δύο για την πλάτη. 

Για την πάκτωση του παγκακίου θα ακολουθηθεί η διαδικασία : 

- Ανοίγεται λάκκος βάθους 500Χ500Χ500mm 

- Τοποθετείται η βάση στήριξης του οργάνου  

Ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα έως 10cm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση 

και την συντήρηση του. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 250,00 

(Ολογράφως): Διακόσια Πενήντα Ευρώ  

 

22. ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 40 εκ. 

Μήκος : 40 εκ. 

Ύψος : 110 εκ. 

Ο κάδος θα αποτελείται από : 

 Έναν (1) ορθοστάτη 

 Έναν (1) κάδο απορριμάτων 

Το δοχείο πάρκου θα στηρίζεται σε έναν ορθοστάτη από σιδηροσωλήνα 70mm ο οποίος θα καταλήγει στο 

πάνω μέρος σε μία βάση στήριξης για τον κάδο. Η βάση θα κατασκευάζεται από δύο σιδερένιες λάμες 

κυλινδρικού σχήματος που ενώνονται με δύο διασταυρούμενες λάμες στον σημείο ένωσης με τον ορθοστάτη. 

Η βάση θα καλύπτεται περιμετρικά από ξυλεία διατομής 55Χ35mm. Ο κάδος κατασκευάζεται από λαμαρίνα 

1,5mm και έχει διάμετρο 275mm και ύψος 340mm. Στον πυθμένα του θα υπάρχουν οπές για τη διαφυγή των 

υγρών που εισέρχονται στον κάδο. 

Η  εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνεται με εγκιβωτισμό εντός εδάφους μέσω των ειδικών δοκοθηκών. Για 

το λόγο αυτό θα γίνεται εκσκαφή οπών βάθους 40 – 60εκ και διαμέτρου 30εκ περίπου όπου και θα εδράζεται ο 



ορθοστάτης του κάδου. Στη συνέχεια η οπή θα γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει τα 2/3 της οπής και 

στη συνέχεια θα καλύπτεται πλήρως με χώμα.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού  

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού ελαττώματος.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 220,00 

(Ολογράφως): Διακόσια είκοσι Ευρώ  

23. ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 3 ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ 

O τραπεζόπαγκος θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 148x135εκ. περίπου και θα αποτελείται από ένα τριγωνικό 

τραπέζι και τρία τριγωνικά καθίσματα. Τόσο το τραπέζι όσο και τα καθίσματα θα στηρίζονται σε μεταλλικούς 

ορθοστάτες από λακαρισμένο γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή ισοδύναμο, ενώ οι τριγωνικές επιφάνειες τους 

θα είναι κατασκευασμένες από πάνελ HPL. Η σύνδεση των τμημάτων του εξοπλισμού θα γίνεται με ειδικούς 

ανοξείδωτους συνδέσμους οι οποίοι θα είναι καλυμμένοι με προστατευτικά πολυαμιδίου ή ισοδύναμο.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού  

 Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, στερεά 

πλαστικά και HPL πάνελ εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και 

την συντήρηση του. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 



τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος. 

Τιμή  ανά τεμάχιο: 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.400,00 

(Ολογράφως): Χίλια Τετρακόσια Ευρώ  

 

24. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Η ξύλινη περίφραξη θα πρέπει να είναι τελικού ύψους 1100εκ περίπου αποτελούμενη από 2 ξύλα διατομής 

100χ100 χιλ. σε απόσταση 200 εκ μεταξύ τους, τα οποία θα αποτελούν το σκελετό της περίφραξης. Πάνω σε 

αυτά θα τοποθετούνται 2 οριζόντια ξύλα διατομής 30χ100 χιλ. Το εν λόγω πλαίσιο θα επενδυθεί με κάθετα 

ξύλα διατομής 22χ100 χιλ. Η σύνδεση πάνω στα 2 οριζόντια θα γίνεται μέσω νοβοπανόβιδων 5 χιλ. Όλη η 

κατασκευή θα πρέπει να είναι βαμμένη με κατάλληλα υδατοδιαλυτά χρώματα, εμποτισμού/ εμβαπτισμού, 

μεγάλης αντοχής, ειδικά για εξωτερικές συνθήκες. 

Εγκατάσταση: Η εγκατάσταση των εξοπλισμών θα πρέπει να γίνεται: με εγκιβωτισμό εντός εδάφους μέσω 

των ειδικών δοκοθηκών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται εκσκαφή οπών βάθους 60 – 80εκ και διαμέτρου 

60εκ περίπου όπου και θα εδράζεται η βάση πάκτωσης του εξοπλισμού. Στη συνέχεια κάθε οπή θα γεμίζεται 

με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 20εκ υπό του εδάφους όπου και καλύπτεται πλήρως με χώμα ή με ειδικές 

δοκοθήκες για εγκατάσταση πάνω σε τοιχείο από σκυρόδεμα C16/20 διαστάσεων εντός εδάφους 200χ200 χιλ 

και εντός εδάφους 200χ350 χιλ (πέδιλο τοιχείου). Η δαπάνη για την εγκατάσταση της περίφραξης, στα σημεία 

που θα υποδειχτούν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου. 

Τιμή  ανά μέτρο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 120,00 

(Ολογράφως): Εκατόν Είκοσι Ευρώ  

 

25. ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΞΥΛΙΝΗ 

Η πόρτα θα έχει τις ίδιες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά με την ξύλινη περίφραξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 



ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 300,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια Ευρώ  

 

26. ΒΡΥΣΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 19 εκ. 

Μήκος : 19 εκ. 

Ύψος : 101 εκ. 

Μεταλλική επιδαπέδια βρύση περασμένη με εποξειδικό αστάρι και βαμμένη με πολυεστερική βαφή  που 

εγγυάται υψηλή αντοχή στη διάβρωση. Θα φέρει βρύση (κάνουλα) από επινικελωμένο χάλυβα με μπουτόν 

ελεγχόμενης ροής και σχάρα αποστράγγισης από όλκιμο χυτοσίδηρο. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση 

και την συντήρηση του.  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 600,00 

(Ολογράφως): Εξακόσια Ευρώ  

 

27. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

Μεταλλική πινακίδα με anti graffiti επιφάνεια  στην οποία θα αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα της Υ.Α. 

28492/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που αφορά στις παιδικές χαρές. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: προμήθεια του υλικού, μεταφορά και κάθε πλάγια μεταφορά, εργασίες και υλικά 

τοποθέτησης για την πλήρη παράδοση  σε λειτουργική κατάσταση του προϊόντος.  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 200,00 

(Ολογράφως): Διακόσια Ευρώ  

 

28. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

Αφορά στην πιστοποίηση κάθε παιδικής χαράς (έκθεση ελέγχου, πιστοποιητικό) από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

 

Διευκρίνισεις:  

Eπί ποινή αποκλεισμού, 



1. Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων  

επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%.  

2. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο παιδικής χαράς μπορούν να αντικατασταθούν με 

άλλες, ισοδύναμες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που 

απασχολούνται, την ηλικιακή ομάδα και την κατηγορία χρηστών. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα 

γίνεται ειδική μνεία και αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων, 

προς διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

3. Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας (το προσφερόμενο είδος να μην 

υπερβαίνει τον αναφερόμενο στην μελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος πτώσης). Επιτρέπεται η 

προσφορά εξοπλισμών με χώρους ασφαλείας και ύψη πτώσης που παρουσιάζουν απόκλιση έως -

10%. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, τα προσφερόμενα είδη να υπερβαίνουν τον αναγραφόμενο 

χώρο ασφαλείας και το αντίστοιχο ύψος πτώσης, καθώς οι χώροι για τους οποίους προορίζονται και 

τα μέγιστα ύψη πτώσης των επιφανειών απορρόφησης κραδασμών, είναι καθορισμένα και η 

διαθέσιμη έκταση για την τοποθέτηση τους περιορισμένη. Οποιαδήποτε απόκλιση ως προς τις 

περιοχές ασφαλείας και τα ύψη πτώσης, άνω των αναγραφόμενων στην μελέτη ορίων, επιφέρει 

ουσιαστική τροποποίηση της μελέτης και των προδιαγραφόμενων επιφανειών πτώσης και θέτει σε 

κίνδυνο την δυνατότητα πιστοποίησης των χώρων και την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. 

Προσφορά που υπερβαίνει τα καθορισμένα από τη μελέτη μέγιστα όρια ασφαλείας και ύψη πτώσης 

δεν θα γίνεται αποδεκτή και σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 290,00 

(Ολογράφως): Διακόσια Ενενήντα Ευρώ  

 

29. ΘΑΜΝΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Για την πλήρη εγκατάσταση ενός θάμνου περίφραξης όπως περιγράφεται στον πίνακα των χαρακτηριστικών 

των φυτών της μελέτης, μαζί με τις δαπάνες : 

1. Για την προμήθεια, συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο της εργασίας, τις τυχόν 

δαπάνες της προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης του στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη 

φύτευση του, τις πλάγιες μεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, 

αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αμοιβή του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την αποζημίωση των εργαλείων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν όπως 

και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη 

2. Για το άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή 

των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 

απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας. 

3. Για τη φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 3-5 λίτρα, δηλαδή: φύτευση με τη σωστή 

τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 

επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 

λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία 



του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν 

από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

4. Πίνακας φυτών: 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΦΩΤΙΝΙΑ 3-5 ΛΙΤΡΑ 

2 ΒΙΒΟΥΡΝΟ LUCIDUM 3-5 ΛΙΤΡΑ 

3 ΕΛΕΑΓΝΟΣ 3-5 ΛΙΤΡΑ 

4 ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3-5 ΛΙΤΡΑ 

5 ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ TEXANUM 3-5 ΛΙΤΡΑ 

 

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,00 

(Ολογράφως): Δώδεκα Ευρώ  

 

30. ΔΕΝΔΡΑ 

Για την πλήρη εγκατάσταση ενός καλλωπιστικού δένδρου, όπως περιγράφεται στον πίνακα των 

χαρακτηριστικών των φυτών της μελέτης, μαζί με τις δαπάνες για: 

1. Για την προμήθεια, συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο της εργασίας, τις τυχόν 

δαπάνες της προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης του στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη 

φύτευση του, τις πλάγιες μεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, 

αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αμοιβή του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την αποζημίωση των εργαλείων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν όπως 

και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη. 

2. Για το άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή 

των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 

απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας. 

3. Για τη φύτευση με μπάλα χώματος όγκου 18-35 λίτρα, δηλαδή: φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του 

φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του 

εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης 

άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του 

λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη 

φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

4. Πίνακας δένδρων : 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΕΛΙΑ Π. 10-12 



2 ΧΑΡΟΥΠΙΑ Π. 10-12 

3 ΜΙΜΟΖΑ Π. 10-12 

4 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ Π. 10-12 

5 ΜΟΥΡΙΑ Π. 10-12 

6 ΠΡΟΥΝΟΣ Π. 10-12 

7 ΤΖΙΤΖΙΦΙΑ Π. 10-12 

8 ΨΕΥΔΟΠΙΠΕΡΙΑ Π. 10-12 

9 

ΑΚΑΚΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Π. 10-12 

 

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 150,00 

(Ολογράφως): Εκατόν Πενήντα Ευρώ  

 

31. ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ16-Φ17-Φ20 ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΜΕ ΧΑΛΚΟ, ΜΕ 

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ 75cm   

Ο σταλακτηφόρος  σωλήνας υπόγειας άρδευσης Φ16-Φ17-Φ20/75/3,5 ΛΤΡ/ώρα πρέπει να  έχει τα ακόλουθα 

στοιχεία: Θα είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο, διατομής Φ17, αυτορυθμιζόμενος με παροχή 3,5 lt 

ανά σταλάκτη και με ισαποχή 75εκ. ανά σταλάκτη, το πάχος τοιχώματος θα είναι 1,2 χιλ. τουλάχιστον και θα 

είναι χρώματος μωβ (ιώδες).  

Ο σταλάκτης θα είναι αυτορυθμιζόμενος με πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Επίσης για να αποφύγουμε την 

αντίστροφη ροή  του  ακάθαρτου νερού από το εξωτερικό  στο εσωτερικό  τμήμα του σταλάκτη κατά την 

διακοπή της άρδευσης, ο σταλάκτης θα πρέπει να έχει αντισιφωνική διάταξη (ΑntiSympon), που θα αποτρέπει 

την είσοδο του νερού από το έξω στο εσωτερικό  τμήμα του. 

Θα  είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές εμφράξεις από τα άλατα.  

Ο σταλάκτης θα  είναι ενσωματωμένος στο εσωτερικό επάνω μέρος  μόνο του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη 

συμπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτημα κ.λ.π.).  

Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόμενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωμα από κακή ποιότητα νερού και 

θα έχει ενσωματωμένο φίλτρο 140 mm2 τουλάχιστον. 

Η αυτορρύθμιση του σταλάκτη θα επιτυγχάνεται μέσω ελαστικής μεμβράνης κατασκευασμένης από Ε.Ρ.D.M. 

ώστε να είναι ανθεκτική στην συχνή χρήση λιπασμάτων. Ο σταλάκτης  έχει τη δυνατότητα να κλείνει. 

Ο σταλάκτης, πλέον των άλλων μερών του, θα έχει χαλκό από κατασκευής, ώστε να  προστατεύεται από την 

είσοδο των ριζών, χωρίς να χρειάζεται καμία χημική υποστήριξη με ριζοαπωθητικό. 

Θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

ISO 9001. 

Τέλος  θα είναι  κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια και η εγκατάσταση του, με τα πάσης φύσεως παρελκόμενα.  

Τιμή  ανά μέτρο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,90 



(Ολογράφως): Ένα Ευρώ και Ενενήντα Λεπτά  

 

32. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6 atm ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ32 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 

12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 

1,40) για διατομές έως Φ32 mm.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών 

(καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι 

συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   

Τιμή  ανά μέτρο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,00 

(Ολογράφως): Ένα Ευρώ 

 

33. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6 atm ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ25 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 

12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 

1,40) για διατομές έως Φ32 mm.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών 

(καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι 

συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   

Τιμή  ανά μέτρο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,60 

(Ολογράφως): Εξήντα Λεπτά του Ευρώ 

 

34. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Προγραμματιστής μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών 

διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. Έλεγχος 

ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου διατομής 1,5 

mm2.  Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς 

κονσόλα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα 



πάσης φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, 

ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 190,00 

(Ολογράφως): Εκατόν Ενενήντα Ευρώ 

 

35. ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Το κλαπέ αντεπιστροφής θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητες βαλβίδες αντεπιστροφής με ελατήριο, και μία 

αυτόματη βαλβίδα ανακούφισης που θα είναι τοποθετημένη  μεταξύ των βαλβίδων αντεπιστροφής. Ένας 

εσωτερικός θάλαμος ελέγχου προστατεύει τη βαλβίδα ανακούφισης. Θα είναι κατασκευασμένο από μηχανικά 

πλαστικά υλικά, ανθεκτικό στη διάβρωση, στα λιπάσματα, τα φυτοκτόνα και τα εντομοκτόνα. Κατάλληλο ειδικά 

για πλαστικές συνδέσεις. 

Η πίεση λειτουργίας θα είναι 12 bar. Η θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι –0,5C-60C Υλικό κατασκευής : 

Πλαστικό Διατομή : 1΄΄ ΑΡΣ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, η εγκατάσταση του,  με τα 

πάσης φύσεως παρελκόμενα.  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 350,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια Πενήντα Ευρώ 

 

36. ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1΄΄ 

Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 

atm.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00.  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 150,00 

(Ολογράφως): Εκατόν Πενήντα Ευρώ 

 

37. ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ½΄΄ 

Η βαλβίδα  καθαρισμού  (FLUSHING) πρέπει να έχει σώμα από πλαστικό με σπείρωμα ½΄΄ ΝΡΤ και 



διάφραγμα από μεμβράνη. Πρέπει να είναι επισκέψιμη διαιρούμενη σε καπάκι, σφαίρα, διάφραγμα και σώμα. 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 μ. Η βαλβίδα θα κλείνει σε πίεση 0,5 ΑΤΜ. Θα  τοποθετείται στο χαμηλότερο 

σημείο της κάθε στάσης οριζόντια μέσα σε φρεάτιο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, η μεταφορά επί τόπου των 

εργασιών, η προσέγγιση και η πλήρης εγκατάσταση, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα 

με τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ.  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10,00 

(Ολογράφως): Δέκα Ευρώ 

 

38. ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ½΄΄ 

Η βαλβίδα πρέπει να είναι πλαστική αποτελούμενη από 4 μέρη :  

Κάλυμμα, καπάκι, διάφραγμα και σώμα. Η βαλβίδα πρέπει να έχει σώμα με σπείρωμα ½΄΄ NPT, μέγιστη πίεση 

λειτουργίας 4 ΑΤΜ και ελάχιστη πίεση 0,5 ΑΤΜ. Θα  τοποθετείται στο υψηλότερο  σημείο της κάθε στάσης  

κάθετα  μέσα σε φρεάτιο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, η μεταφορά επί τόπου των 

εργασιών, η προσέγγιση και η πλήρης εγκατάσταση, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές.  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10,00 

(Ολογράφως): Δέκα Ευρώ 

 

39. ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ ΑΚΕΤΑΛΗΣ 

Το φίλτρο δίσκων θα είναι από πλαστικό, χρώματος  μαύρου αποτελούμενο από τρία μέρη ι) το καπάκι, ιι) το 

σώμα και ιιι) το σώμα δίσκων. Το σώμα δίσκων θα είναι 120 mesh. Θα φέρει σπείρωμα 1 ½ ΄΄  για  παροχή 

έως 5Μ3/Η. θα είναι κατασκευασμένο από ακετάλη, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 10ΑΤΜ. Θα έχει θέση 

μανομέτρων και μανόμετρα γλυκερίνης 6ΑΤΜ στην είσοδο και την έξοδο.  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 150,00 

(Ολογράφως): Ένα Ευρώ 

 

40. ΦΡΕΑΤΙΟ 12΄΄ 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και 



στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το 

πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη 

εργασία).  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως): Τριάντα Ευρώ 

 

41. ΦΡΕΑΤΙΟ 6΄΄ 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και 

στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το 

πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη 

εργασία).  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10,00 

(Ολογράφως): Δέκα Ευρώ 

 

42. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΑΚΩΝ 

Εργασίες διαμόρφωσης τελικής επιφάνειας εδάφους (καθαρισμοί, επιχωματώσεις, εκχωματώσεις, διάστρωση, 

δημιουργία κλίσεων για την υποδοχή πλακών από σκυρόδεμα για την βάση των δαπέδων ασφαλείας, 

δημιουργία κλίσεων για απορροή όμβριων και απομάκρυνση κάθε οικοδομικού ή μη υλικού). Αποξήλωση 

πλακών πεζοδρομίου με καταστροφή και απομάκρυνση αυτών σε χώρους όπου θα υποδείξει η Υπηρεσία και 

επιτρέπεται από τη νομοθεσία.  

Τιμή  ανά τεμάχιο : 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10.000,00 

(Ολογράφως): Δέκα Χιλιάδες Ευρώ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Σκύδρα    21- 05 -2018 

Ο Συντάξας 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.E 
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