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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ:23/2020- Αναλυτική Περ ιγραφή Φυσ ικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης

(CPV): 37535200-9 Εξοπ λισμός Παιδ ικής χαράς ,

CPV: 31527200-8 Φω τισ μός

(CPV): 34928400-2 Αστικός Εξοπ λισμός

Προϋπ ολογισ μός : 221.145,00ΕΥΡΩ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελέτης 23/2020
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Γενικά, η π αρούσα μελέτη συντάσσεται και αναφέρεται στις δαπ άνες π ρομήθειας και
τοπ οθέτησης οργάνων, δαπ έδων ασφαλείας, φωτιστικών και αστικού εξοπ λισμού για την
κατασκευή οκτώ ολοκληρωμένων π αιδικών χαρών με τελικό στόχο την π ιστοπ οίηση και
αδειοδότηση τους σε εφαρμογή της υπ ' αρ. 18239/05-05-14 απ όφαση του Υπ ουργείου
Εσωτερικών. Περιλαμβάνονται οι δαπ άνες του συνόλου των απ αραίτητων εργασιών για
την π λήρη εγκατάσταση των δαπ έδων και των υπ ό π ρομήθεια ειδών, καθώς και όλες οι
απ αιτούμενες εργασίες π ου π ροβλέπ ονται ώστε μετά απ ό την απ οπ εράτωση αυτών, οι
χώροι π ου φιλοξενούν τις π αιδικές χαρές να κριθούν ασφαλείς και να τηρούν τους
ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
Η π ρομήθεια των ειδών π ροβλέπ εται να γίνει στα π λαίσια της π ράξης με τίτλο
«Προμήθεια και τοπ οθέτηση εξοπ λισμού για την δημιουργία π αιδ ικώ ν χαρώ ν του
Δήμου Ηράκλειας» του Δήμου Ηράκλειας, Νομού Σερρών, η οπ οία αφορά την π ρομήθεια
και τις εργασίες π ου αναφέρθηκαν π αραπ άνω και θα αναλυθούν στην π αρούσα. Οι
εργασίες θα λάβουν χώρα σε οχτώ τοπ ικές ενότητες του Δήμου και π οιο συγκεκριμένα:

01) T.K. Ζευγολατειό
02) T.K. Καλόκαστρο
03) T.K. Κεφαλοχώρι
04) T.K. Τριάδα
05) T.K. Λιμνοχώρι
06) Δ.K.Ηράκλειας (Γκόλφου-Φιλίπ π ου)
07) Δ.K.Ηράκλειας (Καβάζη-Κεσσάνης)
08) Δ.K.Ηράκλειας (Παπ απ έτρου)

Η π αρούσα μελέτη εργασιών στοχεύει στην δημιουργία οκτώ ολοκληρωμένων π αιδικών
χαρών σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, οι οπ οίοι επ ιλέχτηκαν λόγω της μεγάλης
επ ισκεψιμότητας όλων των ηλικιών π λην των ανηλίκων π αιδιών λόγω έλλειψης χώρου
δραστηριότητας για αυτά.

Η μέριμνα για άμεση κατασκευή π αιδικών χαρών στους χώρους, με στόχο την
επ ισκεψιμότητα κάθε ηλικίας κρίνεται μείζονος σημασίας, λόγω του ότι οι χώροι στερούνται
οπ οιονδήπ οτε εξοπ λισμό π αιδικής χαράς.

Βασικός στόχος της π αρέμβασης π ου π ροτείνεται στα π λαίσια της π αρούσας μελέτης είναι
η δημιουργία τουλάχιστον μίας π αιδικής χαράς ανά τοπ ική ενότητα π ου θα συμφωνεί
αισθητικά με τον ύφος του οικισμού, θα εναρμονίζεται π λήρως με το π άρκο στο οπ οίο θα
εγκατασταθεί και θα είναι σύμφωνη με τις π ροϋπ οθέσεις και τις π ροδιαγραφές π ου έχει
ορίσει το Υπ ουργείο Εσωτερικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ . Μελέτης 23/2020
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Έπ ειτα απ ό την κατασκευή η π αιδική χαρά θα π ρέπ ει να είναι κατάλληλη για χρήση και εν
συνεχεία να π ιστοπ οιηθεί, σύμφωνα με την υπ ' αριθμ. 28492/11-05-2009 Υπ ουργική
Απ όφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπ ως αυτή τροπ οπ οιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα
Ευρωπ αϊκά Πρότυπ α ασφαλείας και π ιστοπ οίησης ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 όπ ως
τροπ οπ οιήθηκαν και ισχύουν τόσο για τα όργανα όσο και για τα δάπ εδα ασφαλείας.

Οι εργασίες αναβάθμισης και π ιστοπ οίησης των Παιδικών Χαρών θα έχουν ολοκληρωθεί
μέσα σε δέκα (10) μήνες απ ό την ημερομηνία υπ ογραφής της σύμβασης.

Σύμφωνα με την π αραπ άνω Υπ ουργική Απ όφαση, καθορίστηκαν οι π ροϋπ οθέσεις και οι
τεχνικές π ροδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπ τομέρεια, για την κατασκευή και
λειτουργία των π αιδικών χαρών Δήμων και Κοινοτήτων, ούτως ώστε οι π αιδικές χαρές,
μετά απ ό τις π αρεμβάσεις να χαίρουν π ιστοπ οίησης του Υπ ουργείου Εσωτερικών.
Συνοπ τικά η π ρομήθεια, όπ ως π ροαναφέρθηκε, αφορά την κατασκευή οχτώ (8) π αιδικών
χαρών του Δήμου Ηράκλειας σε π άρκα χαρακτηρισμένα ως κοινόχρηστοι χώροι.
Έπ ειτα απ ό την π αρέμβαση εκτιμάται:

Η οικονομική ανάπ τυξη και η γενικότερη αναβάθμιση της π εριοχής
Η αύξηση της τουριστικής κίνησης στην π εριοχή
Η αισθητική και π εριβαλλοντική αναβάθμιση του χώρου της π αιδικής χαράς.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Απ ό το σύνολο των χώρων π ου π ροβλέπ εται να διαμορφωθούν στα π λαίσια της
π αρούσας μελέτης, αφορούν νέες π αιδικές χαρές στα π λαίσια του άρθρου 2, της
υπ ’αριθμ.:27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014).
Ο σχεδιασμός των νέων π αιδικών χαρών έγινε σύμφωνα με την υπ ’αριθμ.:28492/2009
Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009), όπ ως αυτή τροπ οπ οιήθηκε με την υπ ’αριθμ.:27934/2014
Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014).
Οι υφιστάμενες π αιδικές χαρές, δεν π ληρούν τις ισχύουσες π ροδιαγραφές ασφαλείας,
π ροκειμένου να είναι σε θέση να π ιστοπ οιηθούν σύμφωνα με τις απ αιτήσεις των
διατάξεων π ου ισχύουν. Παρουσιάζουν, στο σύνολό τους σχεδόν, π ροβλήματα π οικίλης
φύσεως, αναφορικά με την καταλληλόλητα τους. Σε επ ίπ εδο ασφαλείας, π έραν του ότι ο
υφιστάμενος εξοπ λισμός, όπ ου αυτός υπ άρχει, δεν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα
π ρότυπ α ασφαλείας, δεν καλύπ τονται και οι π ροδιαγραφές σχετικά με τους χώρους
π τώσης των οργάνων και τις επ ιφάνειες απ ορρόφησης κρούσεων. Επ ίσης, οι
π ερισσότεροι χώροι έχουν ελλιπ ή ή και κατεστραμμένη π ερίφραξη, αλλά και αισθητή
έλλειψη φωτισμού, θέματα π ου χρίζουν άμεσης απ οκατάστασης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ο σχεδιασμός των π αιδικών χαρών έλαβε υπ όψη τις κατόψεις των χώρων, τις
π ροδιαγραφές ΕΝ 1176 π ου αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών
Χαρών, καθώς και την Υπ ουργική Απ όφαση 28492/ 18.05.2009 βάσει της οπ οίας είναι
π λέον απ αραίτητη η Πιστοπ οίηση Παιδικών Χαρών για την εξασφάλιση συνθηκών
ασφαλείας και π ρόσβασης στους χώρους π αιδικής αναψυχής. Στην απ όφαση αυτή
καθορίζονται οι π ροϋπ οθέσεις και οι τεχνικές π ροδιαγραφές για την κατασκευή και
λειτουργία των π αιδικών χαρών.

Επ ίσης ο σχεδιασμός και η οργάνωση των π αιδικών χαρών ακολουθούν τις αρχές
αειφόρου σχεδιασμού, δηλαδή διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατόν π εριβαλλοντικό
αντίκτυπ ο μέσα απ ό την π αροχή βέλτιστης π οιότητας.
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Ο έλεγχος της ασφάλειας του εξοπ λισμού π αιχνιδότοπ ων διενεργείται με βάση την σειρά
των υιοθετημένων και στην Ελλάδα Ευρωπ αϊκών π ροτύπ ων της CEN (Ευρωπ αϊκή
Επ ιτροπ ή Τυπ οπ οίησης), ΕΝ 1176 (μέρη 1 έως 7) και ΕΝ 1177. Όπως ορίζεται στο άρθρο
4 "Απ αιτήσεις ασφαλείας - Πρότυπ α" του ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014 επ ιτρέπ εται η
συμμόρφωση π ρος άλλα π ρότυπ α ή π ροδιαγραφές ασφαλείας π έραν των αναφερόμενων
στην π αρούσα, υπ ό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα π ρος τα
αναφερόμενα.

Τα π ρότυπ α καθορίζουν τις π ροδιαγραφές ασφαλείας π ου π ρέπ ει να π ληρούνται καθώς
και τις απ αιτήσεις για την εγκατάσταση, την διευθέτηση του χώρου, τον έλεγχο, την
συντήρηση και την λειτουργία των π αιχνιδότοπ ων.
Προτείνεται λοιπ όν αφενός ο σχεδιασμός της εκάστοτε π αιδικής χαράς να γίνει βάσει των
π ροϋπ οθέσεων π ου ισχύουν για την π ιστοπ οίησή και αδειοδότηση της και αφετέρου η
κατάλληλη σχεδίαση της π αιδικής χαράς να έχει ως στόχο την βέλτιστη σωματική και
π νευματική ανάπ τυξη των π αιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και διαφορετικών
κινητικών ικανοτήτων, την κοινωνικοπ οίησή τους, αλλά και την δημιουργία ενός ευχάριστου
χώρου αναμονής και ξεκούρασης για τους ενήλικες συνοδούς.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

Όσον αφορά το θέμα της καταλληλόλητας των χώρων π ου θα φιλοξενήθουν οι π αιδικές
χαρές π ου απ ασχολεί την π αρούσα μελέτη, π ληρούνται κατ' ελάχιστον οι απ αιτήσεις
ασφαλείας, όπ ως αυτές ορίζονται στην Εγκύκλιο 44 (Αρ. Πρωτ. 30681/07-08-2014)
"Τροπ οπ οίηση και συμπ λήρωση της 28492/115-09 και 48165/30-07-09, απ οφάσεις του
υπ ουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των π ροϋπ οθέσεων και των τεχνικών
π ροδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των π αιδικών χαρών των Δήμων και
των Κοινοτήτων» , δηλαδή οι π αιδικές χαρές του Δήμου π ου π ροβλέπ ονται να
κατασκευαστούν, δεν βρίσκονται δίπ λα σε π εριοχές π ου εγκυμονούν κινδύνους (όπ ως για
π αράδειγμα κατολισθήσεις , κατακρημνίσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ .).

Παιδ ική χαρά Τ.Κ. Ζευγολατείο

ΑΤ Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Κούνια 4 θέσεων (2 π αίδων + 2 νηπ ίων). 1
2 Σύνθετο τρενάκι 1
10 Τραμπ άλα Παίδων 1
17 Δραστηριότητα Σκορ 4 1

26
Επ ιστύλιο ηλιακό φωτιστικό σώμα LED με μονό
διακοσμητικό βραχίονα.

2

29 Δοχείο απ ορριμμάτων κήπ ου. 1
27 Παγκάκι με 5 ξύλα 1
25 Βρύση Παιδικής Χαράς. 1
30 Ξύλινη π όρτα για ίσια π ερίφραξη. 1
31 Ξύλινη π ερίφραξη ίσια. 49
32 Πινακίδα π αιδικής χαράς. 1
33 Βότσαλο π οταμίσιο διαμέτρου 2 έως 8mm. 91
35 Γενικές Εργασίες 1

34 Πιστοπ οίηση π αιδικών χαρών 1
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Παιδ ική χαρά Τ.Κ. Καλόκασ τρο

ΑΤ Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Κούνια 4 θέσεων (2 π αίδων + 2 νηπ ίων). 1
3 Τσουλήθρα Ελέφαντας. 1
13 Τραμπ άλα Ελατηρίων 6 Θέσεων 1
18 Δραστηριότητα Σκορ 3 1

26
Επ ιστύλιο ηλιακό φωτιστικό σώμα LED με μονό
διακοσμητικό βραχίονα.

2

29 Δοχείο απ ορριμμάτων κήπ ου. 1
27 Παγκάκι με 5 ξύλα 1
25 Βρύση Παιδικής Χαράς. 1
30 Ξύλινη π όρτα για ίσια π ερίφραξη. 1
31 Ξύλινη π ερίφραξη ίσια. 43
32 Πινακίδα π αιδικής χαράς. 1
33 Βότσαλο π οταμίσιο διαμέτρου 2 έως 8mm. 85
35 Γενικές Εργασίες 1

34 Πιστοπ οίηση π αιδικών χαρών 1

Παιδ ική χαρά Τ.Κ. Κεφαλοχώ ρι

ΑΤ Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Κούνια 4 θέσεων (2 π αίδων + 2 νηπ ίων). 1
7 Τσουλήθρα π αίδων 1
14 Τραμπ άλα 2 θέσεων ξύλινη. 1
24 Δραστηριότητα Λαβύρινθος – Δίνη. 1

26
Επ ιστύλιο ηλιακό φωτιστικό σώμα LED με μονό
διακοσμητικό βραχίονα. 2

29 Δοχείο απ ορριμμάτων κήπ ου. 1
27 Παγκάκι με 5 ξύλα 1
25 Βρύση Παιδικής Χαράς. 1
30 Ξύλινη π όρτα για ίσια π ερίφραξη. 1
31 Ξύλινη π ερίφραξη ίσια. 42
32 Πινακίδα π αιδικής χαράς. 1
33 Βότσαλο π οταμίσιο διαμέτρου 2 έως 8mm. 83
35 Γενικές Εργασίες 1

34 Πιστοπ οίηση π αιδικών χαρών 1
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Παιδ ική χαρά Τ.Κ. Τριάδα

ΑΤ Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Κούνια 4 θέσεων (2 π αίδων + 2 νηπ ίων). 1
8 Τσουλήθρα νηπ ίων 1
12 Τραμπ άλα Ελατηρίου Άλογα. 1
20 Δραστηριότητα Λαβύρινθος Ποντίκι 1

26
Επ ιστύλιο ηλιακό φωτιστικό σώμα LED με μονό
διακοσμητικό βραχίονα.

2

29 Δοχείο απ ορριμμάτων κήπ ου. 1
27 Παγκάκι με 5 ξύλα 1
25 Βρύση Παιδικής Χαράς. 1
30 Ξύλινη π όρτα για ίσια π ερίφραξη. 1
31 Ξύλινη π ερίφραξη ίσια. 42
32 Πινακίδα π αιδικής χαράς. 1
33 Βότσαλο π οταμίσιο διαμέτρου 2 έως 8mm. 76
35 Γενικές Εργασίες 1
34 Πιστοπ οίηση π αιδικών χαρών 1

Παιδ ική χαρά Τ.Κ. Λιμνοχώ ρ ι

ΑΤ Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Κούνια 4 θέσεων (2 π αίδων + 2 νηπ ίων). 1
9 Μεταλλική Τσουλήθρα 1
15 Τραμπ άλα ελατηρίου 4θέσια με θέμα ζωάκι 1
23 Δραστηριότητα Τρίλιζα. 1

26 Επ ιστύλιο ηλιακό φωτιστικό σώμα LED με μονό
διακοσμητικό βραχίονα.

2

29 Δοχείο απ ορριμμάτων κήπ ου. 1
27 Παγκάκι με 5 ξύλα 1
25 Βρύση Παιδικής Χαράς. 1
30 Ξύλινη π όρτα για ίσια π ερίφραξη. 1
31 Ξύλινη π ερίφραξη ίσια. 43
32 Πινακίδα π αιδικής χαράς. 1
33 Βότσαλο π οταμίσιο διαμέτρου 2 έως 8mm. 77
35 Γενικές Εργασίες 1

34 Πιστοπ οίηση π αιδικών χαρών 1
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Παιδ ική χαρά Δ.Κ. Ηράκλειας (Γκόλφου - Φιλίπ π ου)

ΑΤ Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Κούνια 4 θέσεων (2 π αίδων + 2 νηπ ίων). 1
5 Σύνθετο με Τσουλήθρα και Αναρρίχηση 1
16 Πόνι με ελατήριο. 1
21 Δραστηριότητα Συνομιλία 1

26 Επ ιστύλιο ηλιακό φωτιστικό σώμα LED με μονό
διακοσμητικό βραχίονα.

2

28 Δοχείο απ ορριμμάτων κλειστού τύπ ου 1
27 Παγκάκι με 5 ξύλα 1
25 Βρύση Παιδικής Χαράς. 1
30 Ξύλινη π όρτα για ίσια π ερίφραξη. 1
31 Ξύλινη π ερίφραξη ίσια. 46
32 Πινακίδα π αιδικής χαράς. 1
33 Βότσαλο π οταμίσιο διαμέτρου 2 έως 8mm. 99
35 Γενικές Εργασίες 1
34 Πιστοπ οίηση π αιδικών χαρών 1

Παιδ ική χαρά Δ.Κ. Ηράκλειας (Καβάζη-Κεσσάνης )

ΑΤ Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Κούνια 4 θέσεων (2 π αίδων + 2 νηπ ίων). 1
6 Σύνθετο με γέφυρα και οριζόντια κεκλιμένη κλίμακα 1
11 Τραμπ άλα ορθίων (χρήση απ ό Α.με.Α). 1
22 Δραστηριότητα Ακοής. 1

26 Επ ιστύλιο ηλιακό φωτιστικό σώμα LED με μονό
διακοσμητικό βραχίονα.

2

28 Δοχείο απ ορριμμάτων κλειστού τύπ ου 1
27 Παγκάκι με 5 ξύλα 1
25 Βρύση Παιδικής Χαράς. 1
30 Ξύλινη π όρτα για ίσια π ερίφραξη. 1
31 Ξύλινη π ερίφραξη ίσια. 56
32 Πινακίδα π αιδικής χαράς. 1
33 Βότσαλο π οταμίσιο διαμέτρου 2 έως 8mm. 130
35 Γενικές Εργασίες 1
34 Πιστοπ οίηση π αιδικών χαρών 1
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Παιδ ική χαρά Δ.Κ. Ηράκλειας (Παπ απ έτρου)

ΑΤ Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Κούνια 4 θέσεων (2 π αίδων + 2 νηπ ίων). 1
4 Σύνθετο Σπ ιτάκι με Γερανό. 1
14 Τραμπ άλα 2 θέσεων ξύλινη. 1
19 Δραστηριότητα Αγώνας Ταχύτητας. 1

26 Επ ιστύλιο ηλιακό φωτιστικό σώμα LED με μονό
διακοσμητικό βραχίονα.

2

29 Δοχείο απ ορριμμάτων κήπ ου. 1
27 Παγκάκι με 5 ξύλα 1
25 Βρύση Παιδικής Χαράς. 1
30 Ξύλινη π όρτα για ίσια π ερίφραξη. 1
31 Ξύλινη π ερίφραξη ίσια. 48
32 Πινακίδα π αιδικής χαράς. 1
33 Βότσαλο π οταμίσιο διαμέτρου 2 έως 8mm. 109
35 Γενικές Εργασίες 1
34 Πιστοπ οίηση π αιδικών χαρών 1
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Ενδ εικτικός Προϋπ ολογ ισμός

«Ενδεικτικός Προϋπ ολογισμός Παιδικής Χαράς»

Η δαπ άνη για την π ρομήθεια π ροϋπ ολογίζεται στο π οσό των 221.145,00 ευρώ
συμπ εριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και το μεγαλύτερο μέρος της π ροβλέπ εται να
χρηματοδοτηθεί απ ό το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου
2019-2020», Άξονας π ροτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Πράσινου
Ταμείου. Σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης του ανωτέρω π ρογράμματος καθώς επ ίσης
και της π ρόσκλησης υπ οβολής π ροτάσεων στον άξονα π ροτεραιότητας 1 «Αστική
Αναζωογόνηση 2019» με αρ. Πρωτ 7035/02-12-2019 του υπ ουργείου π εριβάλλοντος και
ενέργειας του Πράσινου ταμείου, η συγκεκριμένη π ρομήθεια ανήκει στο Μέτρο 2
«Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο» και ειδικότερα στην δράση 2.3 «Δημιουργία ή
αναβάθμιση π αιδικών χαρών. Η εν λόγω π ρομήθεια δεν μπ ορεί να ενταχθεί στο Μέτρο 1
απ ό τη στιγμή π ου δεν απ οτελεί σύνθετο έργο το οπ οίο π εριλαμβάνει π ολλές δράσεις ,
π αρά μία επ ιμέρους π αρέμβαση σε κοινόχρηστο χώρου του Δήμου.

Το π οσοστό χρηματοδότησης απ ό το π ράσινο ταμείο δεν μπ ορεί να υπ ερβαίνει το
«ανώτατο π οσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» καθώς επ ίσης δεν μπ ορεί να υπ ερβαίνει
το 80% του Ορ ισ τικού Προϋπ ολογισμού των έργων για τα έργα του Μέτρου 2.

Το ανώτατο π οσό χρηματοδότησης κλιμακώνεται με βάση τα π ληθυσμιακά χαρακτηριστικά
του Δήμου.

Για το Μέτρο 2 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται απ ό τον
τύπ ο Χ2= (200.000 + Π)*0,8

Όπ ου:

Π= ο Συνολικός Μόνιμος π ληθυσμός του Δήμου Ηράκλειας σύμφωνα με την τελευταία
απ ογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011( ΦΕΚ699/Β/2014), ήτοι για τον Δήμο Ηράκλειας 21.145.

Επ ομένως Χ2= (200.000 + 21.145)*0,8= 176.916,00€

Το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης του Δήμου Ηράκλειας για την «Προμήθεια και
τοπ οθέτηση εξοπ λισμού για την αναβάθμιση π αιδικών χαρών του Δήμου Ηράκλειας» δεν
μπ ορεί να ξεπ εράσει το π οσό των 176.916,00€ συμ/νου ΦΠΑ 24%.

Το π οσό π έραν των 176.916,00€ και συγκεκριμένα το π οσό των 44.229,00€ θα
χρηματοδοτηθεί απ ό το Δήμο Ηράκλειας απ ό ΚΑE 64.7132.02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ . Μελέτης 23/2020
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Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό π ροϋπ ολογισμό της π αρούσας μελέτης
εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς απ ό το ελεύθερο εμπ όριο. Η εκτέλεση της
π ρομήθειας θα π ραγματοπ οιηθεί με την διαδικασία ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, οι υπ οψήφιοι π ρομηθευτές μπ ορούν να
υπ οβάλλουν π ροσφορά, για τη συνολική π ρομήθεια , η οπ οία να είναι απ ολύτως σύμφωνη
με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, με π ο ινή απ οκλεισμού απ ό τη διεκδίκηση του
αντίστοιχου είδους σε π ερίπ τωση μη συμφωνίας.

Στην τιμή θα συμπ εριλαμβάνεται η μεταφορά-εκφόρτωση-συναρμολόγηση των υπ ό
π ρομήθεια ειδών στους π αραπ άνω χώρους π ου θα υπ οδειχθούν απ ό τις υπ ηρεσίες του
Δήμου, καθώς και όλες εκείνες οι εργασίες (διαμόρφωση-στερέωση κ.λ.π .) π ου
απ αιτούνται για την τοπ οθέτηση αυτών κατά τρόπ ο ασφαλή και λειτουργικό.

Επ ίσης π εριλαμβάνεται η π ιστοπ οίηση συμμόρφωσης της π αιδικής χαράς απ ό
διαπ ιστευμένο φορέα ελέγχου και π ιστοπ οίησης, όπ ως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ ’
αριθμ. 28492/2009 απ όφασης ΥΠΕΣ καθώς κι την εγκύκλιο 44 Α.Π 30681/7-8-2014 του
ΥΠΕΣ.

Επ ίσης π εριλαμβάνονται και όλες οι μικροεργασίες π ου θα απ αιτηθούν, τυχόν
σκυροδετήσεις μικρής κλίμακας, εκσκαφές, τυχόν μερεμέτια κτλ. Η π ροσκόμιση όλων
των απ αραίτητων π ιστοπ οιητικών, μελετών, φωτογραφιών και γενικώς εγγράφων π ου θα
απ αιτηθούν για την αδειοδότηση των π αιδικών χαρών, είναι μέρος των υπ οχρεώσεων του
αναδόχου. Επ ίσης ο ανάδοχος θα υπ οχρεούται να αναλάβει και το κόστος και την
υλοπ οίηση τυχόν π αρατηρήσεων π ου ενδεχομένως θα π ροκύψουν απ ό την αρμόδια
επ ιτροπ ή αδειοδότησης της Περιφέρειας.
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Αναλυτικές Τεχνικές Προδ ιαγραφές Προμήθειας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 18239/05-05-14 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

2.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στην π αιδική χαρά δεν π ρέπ ει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των π αιδιών.
Ειδικότερα:
α) Ο εξοπ λισμός π ρέπ ει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό π αιχνίδι.
β) Τα όργανα π αιδ ικής χαράς π ρέπ ει να π ληρούν τις π ροδιαγραφές π ου π ροβλέπ ονται
στη σειρά π ροτύπ ων ΕΝ 1176:2017 και να φέρουν π ιστοπ οιητικό συμμόρφωσης με τα
αντίστοιχα π ρότυπ α απ ό διαπ ιστευμένο φορέα π ιστοπ οίησης το οπ οίο, για την απ όδειξη
της απ ρόσκοπ της και μη εξαναγκασμένης κατασκευής και λειτουργίας του εξοπ λισμού ως
τμήμα της σειράς π αραγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας, θα π ρέπ ει να έχει εκδοθεί
π ριν την ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού, επ ί π ο ινή απ οκλεισμού.
γ) Τα ηλιακά φωτιστικά π ρέπ ει να συνοδεύονται απ ό CE, επ ί π οινή απ οκλεισμού.
δ) Οι κατασκευάσ τρ ιες εταιρείες τω ν οργάνω ν π αιδ ικής χαράς θα π ρέπ ει να έχουν
Πιστοπ οιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα µε το π ρότυπ ο ISO 9001:2015 στο σύστημα
διαχείρισης π οιότητας, π ιστοπ οιητικό συµµμόρφωσης σύμφωνα µε το π ρότυπ ο ISO
14001:2015 στο σύστημα π εριβαλλοντικής διαχείρισης, π ιστοπ οιητικό συµµμόρφωσης
σύμφωνα µε το π ρότυπ ο 45001:2018 στο σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας
στην εργασία, π ιστοπ οιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το π ρότυπ ο ISO 50001:2011 στο
σύστημα διασφάλισης ενέργειας, π ιστοπ οιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το π ρότυπ ο
ISO 39001:2012 στο σύστημα διαχείρισης Οδικής ασφάλειας, π ιστοπ οιητικό
συμμόρφωσης σύμφωνα με το π ρότυπ ο ISO 37001:2012 στο σύστημα διαχείρισης κατά
της διαφθοράς, π ιστοπ οιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το π ρότυπ ο ISO 27001:2013
στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας π ληροφοριών, π ιστοπ οιητικό συμμόρφωσης ISO
22301:2019 στο σύστημα επ ιχειρησιακής συνέχειας, βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα
με το π ρότυπ ο ISO 26000:2010 στο σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, βεβαίωση
συμμόρφωσης σύμφωνα με το π ρότυπ ο ISO 19600:2014 στο σύστημα Διαχείρισης
Συμμόρφωσης π ου βασίζεται στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της αναλογικότητας,
της διαφάνειας και της αειφορίας. Πιστοπ οιητικό έγκρισης δοκιμής συγκολλητή σύμφωνα
με το ISO 9606-1 για τουλάχιστον 1 άτομο απ ό φορέα π ιστοπ οίησης. Οι ανωτέρω
π ιστοπ οιήσεις θα έχουν εκδοθεί απ ό αρμόδιο φορέα π ιστοπ οίησης π ου θα είναι
διαπ ιστευμένος απ ό αρμόδια Αρχή διαπ ίστευσης. Θα υπ οβληθεί σε αντίγραφο του
π ρωτότυπ ου και θα είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Τα ανωτέρω π ιστοπ οιητικά θα
π ροσκομιστούν με την κατάθεση του φακέλου π ροσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, επ ί
π οινή απ οκλεισ μού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ . Μελέτης 23/2020
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ε) Οι κατασκευάσ τρ ιες εταιρείες του αστικού εξοπ λισμού θα π ρέπ ει να έχουν
π ιστοπ οιητικό διασφάλισης π οιότητας ISO 9001:2015. Οι ανωτέρω π ιστοπ οιήσεις θα
έχουν εκδοθεί απ ό αρμόδιο φορέα π ιστοπ οίησης π ου θα είναι διαπ ιστευμένος απ ό
αρμόδια Αρχή διαπ ίστευσης. Θα υπ οβληθεί σε αντίγραφο του π ρωτότυπ ου και θα είναι
μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Τα ανωτέρω π ιστοπ οιητικά θα π ροσκομιστούν με την
κατάθεση του φακέλου π ροσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, επ ί π ο ινή απ οκλεισμού.
ζ) Ο συμμετέχω ν θα π ρέπ ει να έχει π ιστοπ οιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα µε το
π ρότυπ ο ISO 9001:2015 στο σύστημα διαχείρισης π οιότητας, π ιστοπ οιητικό
συµµμόρφωσης σύμφωνα µε το π ρότυπ ο ISO 14001:2015 στο σύστημα π εριβαλλοντικής
διαχείρισης, π ιστοπ οιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το π ρότυπ ο ISO 37001:2012 στο
σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς, π ιστοπ οιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το
π ρότυπ ο ISO 27001:2013 στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας π ληροφοριών,
π ιστοπ οιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το π ρότυπ ο ISO 22301:2019 στο σύστημα
επ ιχειρησιακής συνέχειας, βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το π ρότυπ ο ISO
26000:2013 στο σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, βεβαίωση συμμόρφωσης
σύμφωνα με το π ρότυπ ο ISO 19600:2014 στο σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης π ου
βασίζεται στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και
της αειφορίας, επ ί π ο ινή απ οκλεισμού.
Όλα τα π ιστοπ οιητικά π ου απ αιτούνται στην μελέτη μπ ρούν να αντικατασταθούν απ ό
ισοδύναμα.
η) Ο συμμετέχω ν θα π ρέπ ει να κάνει κατάθεση δειγμάτων επ ί π ο ινή απ οκλεισμού των
π αρακάτω ζητούμενων υλικών, σύμφωνα με την π αράγραφο 3 άρθρο 214 του
Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις τεχνικές π ροδιαγραφές των υπ ό π ρομήθεια ειδών, 2
εργάσιμες ημέρες π ριν την καταληκτική ημερομηνία υπ οβολής των π ροσφορών στο
π ρωτόκολλο του Δήμου και το οπ οίο θα επ ισυνάπ τεται στον ηλεκτρονικό φάκελο
π ροσφοράς.
Τα δείγματα θα είναι τα π αρακάτω:

- Τμήμα υπ οστυλώματος τετράγωνης π λαστικοπ οιημένης σύνθετης ξυλείας απ ό δοκό
διατομής 95 x 95mm.

- Τμήμα υπ οστυλώματος απ ό ξύλινη δικολλητή κολώνα 95 Χ 90mm.
- Τμήμα υπ οστυλώματος στρόγγυλης π λαστικοπ οιημένης σύνθετης ξυλείας απ ό δοκό

διατομής 80mm.
- Τμήμα υπ οστυλώματος στρόγγυλης π λαστικοπ οιημένης σύνθετης ξυλείας απ ό δοκό

διατομής 120mm.
- Κάθισμα τραμπ άλας απ ό π ολυουρεθάνη όμοιο με τις τεχνικές π εριγραφές της

μελέτης
- Κάδος κατασκευασμένος απ ό π ολυαιθυλένιο με σταθεροπ οιητή για την UV

ακτινοβολία με αντιμικροβιακή π ροστασία
- Ηλιακό Φωτιστικό (χωρίς τον ιστό)

Τα δείγματα θα επ ιστραφούν στους οικονομικούς φορείς μετά την ανάδειξη του
π ροσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.
θ) Ο συμμετέχω ν θα π ρέπ ει να π ροσκομίσει υπ ογεγραμμένη Υπ εύθυνή Δήλωση απ ό την
Κατασκευάστρια εταιρεία του δοχείου απ ορριμμάτων απ ό π ολυαιθυλένιο, σε π ερίπ τωση
π ου η δεύτερη βρίσκεται στην Ελλάδα, ή υπ ογεγραμμένη Υπ εύθυνη Δήλωση του
εξουσιοδοτημένου, με π ιστοπ οιητικό, π ρομηθευτή π ως θα π ρομηθεύσουν το εν λόγω
δοχείο απ ορριμμάτων στον συμμετέχων καθώς και εγγύηση για την π αροχή
ανταλλακτικών για τα επ όμενα 2 χρόνια, επ ί π ο ινή απ οκλεισ μού.
ι) Η επ ιχ είρηση π ου θα αναλάβει την τοπ οθέτηση θα π ρέπ ει, να διαθέτει τουλάχιστον 1
άτομο εξειδικευμένο στην τοπ οθέτηση του εξοπ λισμού. Τα άτομα αυτά, μαζί με τον
ιδιοκτήτη θα ανήκουν στην επ ιχείρηση του υπ εύθυνου της τοπ οθέτησης και αυτό θα
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απ οδεικνύεται απ ό τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οπ οία θα π ροσκομίζεται, θα
π ρέπ ει να φέρουν π ιστοπ οιητικά επ άρκειας ονομαστικά, απ ό φορέα π ιστοπ οίησης
π αιδικών χαρών ότι έχουν ολοκλήρωση θεωρητική και π ρακτική εξέταση και έχουν
π ιστοπ οιηθεί ώστε να μπ ορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοπ οθέτηση και
συντήρηση εξοπ λισμού π αιδικής χαράς, επ ί π οινή απ οκλεισ μού.
κ) Η επ ιχ είρηση π ου θα αναλάβει την τοπ οθέτηση δύναται να αναλάβει τον έλεγχο και
συντήρηση των π αιδικών χαρών ανά 3 μήνες, μετά την π ιστοπ οίηση για έναν χρόνο και θα
π ρέπ ει, να διαθέτει π ιστοπ οιητικό επ άρκειας ονομαστικά, για τουλάχιστον 1 άτομο απ ό
φορέα π ιστοπ οίησης π αιδικών χαρών ότι έχουν ολοκληρώσει θεωρητική και π ρακτική
εξέταση και έχουν π ιστοπ οιηθεί ώστε να μπ ορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την
τοπ οθέτηση και συντήρηση εξοπ λισμού π αιδικής χαράς, επ ί π οινή απ οκλεισμού.
λ) Οι κατασκευάσ τρ ιες εταιρείες τω ν οργάνω ν π αιδ ικής χαράς θα π ρέπ ει να έχουν
π ιστοπ οιητικό συγκολλητή ΕΝ ISO 9606-1 επ ί π οινή απ οκλεισ μού.

Επ ιτρέπ εται η συμμόρφωση π ρος άλλα π ρότυπ α ή π ροδιαγραφές ασφαλείας π έραν των
αναφερόμενων στην π αρούσα, υπ ό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα π ρος
τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται απ ό αναλυτική τεχνική έκθεση, η
οπ οία π ρέπ ει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο
άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπ ως τροπ οπ οιήθηκε και
ισχύει) διαπ ιστευμένων φορέων ελέγχου.

2.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
Δεν είναι επ ιτρεπ τή η π ώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπ λισμού π αιδικής
χαράς, σε Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν π ληρούν τις διατάξεις της υπ ’ αρίθμ.
28492/11-05-2009 Υπ ουργικής Απ όφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπ ως αυτή
τροπ οπ οιήθηκε και ισχύει με την υπ 'αρίθμ. 27934/2014 Υπ ουργική Απ όφαση (ΦΕΚ 2029/
25 -7- 2014).
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπ ρόσωπ ος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομές π ου
θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπ λισμούς π αιδικών χαρών, π ρέπ ει να διαθέτουν για
καθένα απ ό αυτούς π ιστοπ οιητικό συμμόρφωσης π ου έχει εκδοθεί απ ό διαπ ιστευμένο
φορέα ελέγχου, με το οπ οίο απ οδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απ αιτήσεις
ασφαλείας της σειράς π ροτύπ ων ΕΝ 1176.
Το π ιστοπ οιητικό συμμόρφωσης π εριλαμβάνεται στις π ροκαταρτικές π ληροφορίες
αναφορικά με την ασφάλεια των εξοπ λισμών και π ρέπ ει να π ροσκομίζεται π ριν την
απ οδοχή της π ροσφοράς, ήτοι με την κατάθεση του φακέλου π ροσφοράς στον εν λόγω
διαγωνισμό, επ ί π οινή απ οκλεισμού.
Στην π ερίπ τωση εξοπ λισμού ο οπ οίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απ αιτήσεις
ασφαλείας άλλων π ροτύπ ων ή π ροδιαγραφών, το π ιστοπ οιητικό συμμόρφωσης π ρέπ ει να
συνοδεύεται και απ ό την αναφερόμενη στην π αράγραφο 2 του άρθου 4 της Y.A. 28492/11-
05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπ ως τροπ οπ οιήθηκε και ισχύει), τεχνική έκθεση
επ ικυρωμένη απ ό διαπ ιστευμένο φορέα ελέγχου.
Ο εξοπ λισμός π ου θα π αραδοθεί θα π ρέπ ει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση
ορατή απ ό το επ ίπ εδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:
α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπ ροσώπ ου ή του
εισαγωγέα ή του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς π αραγωγής του κάθε
οργάνου.
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπ λισμού (π .χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.
γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπ αϊκού π ροτύπ ου ή ισοδύναμού
του.
δ) Ο υπ οψήφιος ανάδοχος θα π ρέπ ει να καταθέσει Υπ εύθυνη Δήλωση ότι για κάθε
εξοπ λισμό π ου θα π αραδίδεται θα π ρέπ ει να π αραδίδονται απ ό τον κατασκευαστή/
π ρομηθευτή όσα αναφέρονται στην π αράγραφο 6 του π ροτύπ ου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.
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2.3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Όσον αφορά στην π ιστοπ οίηση συμμόρφωσης της π αιδικής χαράς, αυτή γίνεται απ ό
διαπ ιστευμένο φορέα ελέγχου και π ιστοπ οίησης, όπ ως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ ’
αριθμ. 28492/2009 Υπ ουργικής Απ όφασης και τονίζεται ότι π ρέπ ει να π εριλαμβάνει
οπ ωσδήπ οτε τον έλεγχο του εξοπ λισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου
π τώσης, των απ οστάσεων ασφαλείας, της επ ιφάνειας π ρόσκρουσης, καθώς επ ίσης και
των π ιστοπ οιητικών συμμόρφωσης του εξοπ λισμού και των δαπ έδων ασφαλείας, με τα
ισχύοντα π ρότυπ α. Ο ανάδοχος είναι υπ οχρεωμένος μετά το π έρας των εργασιών, να
π ροσκομίσει την π ιστοπ οίηση των π αιδικών χαρών σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Η ξυλεία είναι Πεύκη Αρκτικού Κύκλου π λαναρισμένη απ ό όλες τις μεριές με
στρογγυλεμένες τις ακμές, υγρασίας 16-18%. Η Σύνθετη επ ικολλητή ξυλεία
χρησιμοπ οιείται σε δομικά στοιχεία στα οπ οία τα φορτία π ου αναπ τύσσονται είναι
σημαντικά, με υγρασία (8-10%). Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες όπ ως
π ροδιαγράφεται απ ό την οδηγία ΕΝ1176.
Όλα τα ξύλινα μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, τα οπ οία
είναι βαμμένα με χρώματα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οπ οίους
π ροορίζονται, όπ ως π ροδιαγράφεται στην οδηγία ΕΝ1176, δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής
στην βαφή. Κατάλληλα για εξωτερική χρήση. Ακόμα, τα χρώματα π ου χρησιμοπ οιούνται
είναι μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις π ροδιαγραφές της ευρωπ αϊκής Ένωσης.

Η σημύδα (π λακάζ θαλάσσης ) είναι εμπ οτισμένα φύλλα σε ειδικές κόλλες και ρινίσματα
σιδήρου, με ανθεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλης αντοχής ,είναι αντιολισθητικό και
δοκιμασμένο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ειδική σύνθεση του το καθιστά μοναδικό
υλικό στην κατηγορία του γιατί απ οτελείται απ ό διάφορες στρώσεις π επ ιεσμένης
μοριοσανίδας (ανάλογα το ολικό π άχος του) t=1,5mm.

Το HPL τύπ ου MEG (High Pressure Lamina te ) είναι υλικό ανθεκτικό στις π ιο ακραίες
κλιματολογικές συνθήκες. Απ οτελείται απ ό κυτταρινικές ίνες εμπ οτισμένες σε φαινολικές
ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής π ίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική
επ ιφάνεια συγκροτείται απ ό έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμπ οτισμένο σε αμινοπ λαστικές
ρητίνες, και αδιάβροχο επ ικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική αυτή
επ ιφάνεια εξασφαλίζει την π ροστασία του υλικού και απ ό graffiti, καθότι δεν αφήνει π όρους
στο υλικό, με απ οτέλεσμα το gra ffiti να μπ ορεί να καθαρίσει εύκολα και να μην απ αιτείται
βαφή της επ ιφάνειας.

Τα μεταλλικά μη ανοξείδω τα σ τοιχ εία π ου χρησιμοπ οιούνται για την κατασκευή του
εξοπ λισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπ λισμός είναι απ ό
χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά όπ ως π ροδιαγράφεται απ ό την
οδηγία ΕΝ1176. Τα χρώματα π ου χρησιμοπ οιούνται είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη
αναφλέξιμα σύμφωνα με τις π ροδιαγραφές της ευρωπ αϊκής Ένωσης. Όλα τα μεταλλικά
εξαρτήματα π ου χρησιμοπ οιούνται είναι απ ό χάλυβα St-37.

Το HDPE (High Dens ity Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό
π ου αναγνωρίζεται π αγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και χημικές
του ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες του π ολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπ ρόσωπ ο της
οικογένειας των π ολυολεφινών), το οπ οίο π αράγεται μετά απ ό π ολυμερισμό του
αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία,
ανεξάρτητα απ ό τις γεωλογικές συνθήκες.
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Το GFRP (Glass fiber re inforced plas tic) είναι σύνθετο π λαστικό, π ολυεστέρας
ενισχυμένος με ίνες υάλου. Είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, ικανό να π αραλάβει μεγάλα
φορτία, ελαφρύ (10 έως 20 Kgr/m2), γεγονός π ου το καθιστά εύκολο στην εγκατάσταση
του. Επ ιπ λέον, π αρουσιάζει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα σε υγρασία, ηλικιακή
ακτινοβολία, ακραίες π εριβαλλοντικές συνθήκες και στις χημικές ουσίες. Είναι υλικό
εύκαμπ το και με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου.

Όλες οι βίδ ες σ τήρ ιξης καλύπ τονται απ ό στρογγυλεμένα π λαστικά π ροστατευτικά, τα
οπ οία π αρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως απ οτελούν διακοσμητικά στοιχεία του
εξοπ λισμού όπ ως π ροδιαγράφεται απ ό την οδηγία ΕΝ1176. Τα π λαστικά στοιχεία π ου
χρησιμοπ οιούνται έχουν μεγάλη αντοχή στην υπ εριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες. Χρησιμοπ οιούνται υλικά όπ ως π ροδιαγράφεται απ ό την οδηγία
ΕΝ1176 π ου έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπ ως το π ολυαιθυλένιο (PE),
π ολυπ ροπ υλένιο (PP), και π ολυαμίδιο (PA).

Τα π λαστικά εξαρτήματα π ου χρησιμοπ οιούνται στα όργανα π αιδικής χαράς είναι
κατασκευασμένα απ ό π ολυαμίδιο και π ολυπ ροπ υλένιο. Είναι ακίνδυνα για τα π αιδιά,
έχουν αντοχή στην υπ εριώδη ακτινοβολία και είναι ανακυκλώσιμα. Χρησιμοπ οιούνται για
την κάλυψη κοχλιών, δοκών, στις ενώσεις των σχοινιών και στους μηχανισμούς κίνησης.

Το π ολυαιθυλένιο με σταθεροπ οιητή για την UV ακτινοβολία με αντιμικροβιακή
π ροστασία είναι υλικό π ολυμερές μορφοπ οιημένο ώστε να αντέχει σε ακραίες
θερμοκρασίες ενώ είναι π ιστοπ οιημένο και σε κρούση. Επ ίσης δε σκουριάζει, δεν
ξεφλουδίζεται, δε χρειάζεται π οτέ βάψιμο και καθαρίζεται εύκολα. Το π ολυμερές απ ό το
οπ οίο είναι κατασκευασμένο εμπ εριέχει φίλτρο anti-UV στη δομή του για αντοχή σε
υπ εριώδη ακτινοβολία καθώς και επ ιβραδυντικά στοιχεία (flamere ta rdants ) κατά της
ανάφλεξης. Η αντιμικροβιακή του π ροστασία εμπ οδίζει την ανάπ τυξη μικροβιακών στο
99,9%.

Η π λασ τικοπ οιημένη σύνθετη ξυλεία απ οτελείται απ ό απ ό 55% ξύλο, 35% φυσικό
ανακυκλωμένο υλικό HDPE και 10% συγκολλητικών ρητινών. Είναι 100% ανακυκλώσιμο,
φιλικό π ρος το π εριβάλλον, έχει π αρόμοια υφή με το ξύλο χωρίς τα μειονεκτήματα του.
Είναι ανθεκτικό στην υγρασία στο νερό στην ακτινοβολία UV. Ιδιαίτερες αντοχές κατά της
σήψης, της μούχλας, τους τερμίτες και δοκιμασμένο σε π αραθαλάσσιες π εριοχές με
αντοχή σε θερμοκρασίες απ ό -40 ° C έως + 60 ° C. Δεν χρειάζεται συντήρηση.

Οι βάσ εις π άκτω σης τοπ οθετούνται στο κάτω μέρος (π έλμα) του κάθε ορθοστάτη έτσι
ώστε να απ οφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο π ου
μπ ορεί να βλάψουν μακροχρόνια την ξυλεία . Οι βάσεις π άκτωσης φέρουν το εκάστοτε
όργανο σε ύψος ασφαλείας απ ό το έδαφος, για να απ οφεύγεται η επ αφή του φυσικού
εδάφους με τις ξύλινες επ ιφάνειες. Είναι κατασκευασμένες απ ό στραντζαριζμένη γαλβανιζέ
λαμαρίνα. Είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να δίνουν στιβαρότητα στην κατασκευή.

2.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όλα τα όργανα π αιδικής χαράς θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες
π ροδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπ αϊκής Ένωσης ως π ρος τον σχεδιασμό, την
μορφολογία και τα χρησιμοπ οιούμενα υλικά. Τα υλικά θα αντέχουν στην χρήση, τον χρόνο
και τις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τις π ροδιαγραφές κατασκευής, τοπ οθέτησης και
συντήρησης του εργοστασίου κατασκευής τους (π ου θα τα συνοδεύει κατά την π αράδοσή
τους).
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Τα είδη π ου π εριλαμβάνονται στην π αρούσα μελέτη π ρέπ ει επ ί π οινή απ οκλεισμού να
είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, να κατασκευάζονται απ ό υλικά
άριστης π οιότητας, απ αλλαγμένα απ ό οπ οιοδήπ οτε ελάττωμα σχετικά με τον τρόπ ο
π αραγωγής τους, να είναι καινούριας κατασκευής και αχρησιμοπ οίητα και να
ανταπ οκρίνονται π λήρως για την χρήση για την οπ οία π ροορίζονται. Οι διαστάσεις των
οργάνων και των λοιπ ών ειδών είναι ενδεικτικές, με π εριθώριο απ όκλισης ±5% στις
συνολικές διαστάσεις καθώς και ±5% στις διαστάσεις των επ ί μέρους στοιχείων, ωστόσο
δεν επ ιτρέπ εται ο χώρος ασφαλείας να υπ ερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα στη μελέτη, ώστε
να μην π αρουσιασθεί έλλειψη στις π ροϋπ ολογισθείσες π οσότητες των δαπ έδων
ασφαλείας. Απ οκλίσεις στο μέγιστο ύψος π τώσης των οργάνων δεν επ ιτρέπ εται,
επ ιτρέπ ονται στο ελάχιστο σε π οσοστό 5%, Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα π ρέπ ει να
δεσμεύεται με σχετική υπ εύθυνη δήλωση, επ ί π οινή απ οκλεισμού.
Απ οκλίσεις π έραν των αναφερόμενων επ ιτρεπ τών ορίων δεν θα γίνονται απ οδεκτές και οι
π ροσφορές θα απ ορρίπ τονται ως απ αράδεκτες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΤ.01 Κούνια 4 θέσ εω ν ξύλινη (2 π αίδω ν + 2 νηπ ίω ν).
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 574 cm Μήκος: 600 cm
Πλάτος : 180 cm Πλάτος: 700 cm
Ύψος : 225 cm Ύψος π τώσης: 120 cm
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 4 Άτομα
Δραστηριότητες : Κούνια –Αιώρηση.
Απ οτελείται απ ό μία μεταλλική οριζόντια δοκό, έξι κολώνες (π οδαρικά), δύο
καθίσματα π αίδων και δύο καθίσματα νηπ ίων.

Τα υπ οστυλώματα (κολώνες) κατασκευάζονται απ ό σύνθετη π λαστικοπ οιημένη ξυλεία
τετράγωνης διατομής εξωτερικών διαστάσεων 95 Χ 95mm με εξωτερικό π άχος τοιχώματος
5mm π ου έχει μία εσωτερική τετράγωνη οπ ή διαστάσεων 45 Χ 45mm. To π άχος της
εσωτερικής οπ ής είναι 5mm. Το εξωτερικό τοίχωμα της τετράγωνης διατομής ενώνεται με
την εσωτερική τετράγωνη οπ ή μέσου οχτώ (8) νευρώσεων δημιουργώντας οχτώ τραπ έζια
σχήματα διαστάσεων 35Χ15mm. Στο κέντρο της κολώνας υπ άρχει τετράγωνη
χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων 45 Χ 45mm π άχους 2mm. Όλη η κατασκευή της τετράγωνης
σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος απ ό την μεταλλική σωλήνα π ου τοπ οθετείται
εργοστασιακά στο κέντρο της

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται απ ό σωλήνα με διάμετρο Φ76mm, μήκους 5440mm
και π άχους 3mm. Τα έξι υπ οστυλώματα έχουν μήκος 2300mm και στερεώνονται με βίδες
σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπ έζιου σχήματος. Τα καθίσματα αναρτώνται
απ ό τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση θα υλοπ οιηθεί με ειδική διάταξη π ου θα απ οτελείται
απ ό διάτρητο τεμάχιο μέσα στο οπ οίο θα τοπ οθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη θα
συμπ ληρωθεί με π είρο. Απ ό την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766).
Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Τα καθίσματα κατασκευάζονται
σύμφωνα με τις διεθνής π ροδιαγραφές και τις Ευρωπ αϊκής Ένωσης ΕΝ 1176 -1-2. Είναι
απ ό ελαστικό υλικό με υψηλή απ ορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό απ ό
π ροφίλ αλουμινίου η αντίστοιχου υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος,
αναρτημένη σε γαλβανισμένες αλυσίδες DIN 766 π άχους 6mm. Επ ιπ λέον τα καθίσματα
νηπ ίων έχουν τη μορφή ¨λίκνου¨ όπ ου το π αιδί φωλιάζει στη θέση και π ροστατεύεται
π εριμετρικά με π λευρικά τοιχώματα. Έχουν εργονομική σχεδίαση, με μαλακές επ ιφάνειες
ανάμεσα στα π όδια και γύρω απ ό την μέση για απ οφυγή τυχόν τραυματισμών.
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ΑΤ.02 Σύνθετο τρενάκι.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 465 cm Μήκος : 815 cm
Πλάτος : 200 cm Πλάτος : 500 cm
Ύψος : 265 cm Μέγιστο ύψος π τώσης

:
100 cm

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

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

Απ οτελείται απ ό έναν π ύργο με ημικυκλική σκεπ ή, ένα τούνελ, μία τσουλήθρα 200cm,
μία σκάλα ξύλινη και μία ράμπ α ανάβασης.

Τα υπ οστυλώματα (κολώνες) κατασκευάζονται απ ό σύνθετη π λαστικοπ οιημένη ξυλεία
τετράγωνης διατομής εξωτερικών διαστάσεων 95 Χ 95mm με εξωτερικό π άχος τοιχώματος
5mm π ου έχει μία εσωτερική τετράγωνη οπ ή διαστάσεων 45 Χ 45mm. To π άχος της
εσωτερικής οπ ής είναι 5mm. Το εξωτερικό τοίχωμα της τετράγωνης διατομής ενώνεται με
την εσωτερική τετράγωνη οπ ή μέσου οχτώ (8) νευρώσεων δημιουργώντας οχτώ τραπ έζια
σχήματα διαστάσεων 35Χ15mm. Στο κέντρο της κολώνας υπ άρχει τετράγωνη
χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων 45 Χ 45mm π άχους 2mm. Όλη η κατασκευή της τετράγωνης
σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος απ ό την μεταλλική σωλήνα π ου τοπ οθετείται
εργοστασιακά στο κέντρο της

Διάταξη:
Το όργανο απ οτελείται απ ό έναν π ύργο με ημικυκλική σκεπ ή ένα τούνελ, μία ίσια ράμπ α
ανόδου, μία τσουλήθρα 200cm, μία σκάλα ξύλινη. Η είσοδος στον π ύργο γίνεται απ ό την
ξύλινη σκάλα για π ατάρι με ύψος 100cm. Ο π ύργος με ημικυκλική σκεπ ή και π ατάρι στο
100cm απ έναντι του έχει την ελεύθερη π λευρά π ύργου(κάγκελο), δέξια έχει την τσουλήθρα
200cm με δύο σπ ασίματα για π ατάρι 100cm και απ ό αριστερά το τούνελ με μήκος 100cm
το οπ οίο στηρίζεται, στην είσοδο του, π άνω στις δύο κολώνες του υπ άρχων π ύργου και
στην έξοδο του σε δύο κολώνες με ύψος 2 μέτρα. Σε συνέχεια του τούνελ και κατά την
έξοδο απ ό αυτό υπ άρχει ίσια ράμπ α ανόδου για π ατάρι 100cm.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:

Σκάλα ξύλινη για π ατάρι 100cm (1,5 – 14):
Η σκάλα για π ατάρι 100 cm απ οτελείται απ ό δύο ξύλινα π λαϊνά 14,5 Χ 4,5 cm και έξι
ξύλινα σκαλοπ άτια 14,5 Χ 4,5 cm. Έχει κάγκελο απ ό τις δύο μεριές π ου απ οτελείται απ ό
τέσσερις κάθετες ξύλινες κολώνες 7 Χ 4,5 και έξι οριζόντιους ξύλινους δοκούς 7 Χ 4,5 cm.
Συναρμολογημένα μεταξύ τους με βίδες γαλβανιζέ σχηματίζουν την ξύλινη σκάλα απ ό
ξυλεία μεγάλης αντοχής. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για
π άκτωμα.

Ίσια ράμπ α ανόδου για π ατάρι 100cm.
Απ οτελείται απ ό δύο π λαϊνά ξύλα διαστάσεων 14,5 Χ 4,5 Χ 145cm π άνω στα οπ οία
τοπ οθετείται αντιολισθητική σημύδα διαστάσεων 115 Χ 73,5cm π άχους 21mm και το
οπ οίο φέρει τέσσερα ξύλα διαστάσεων 4,5 Χ 4,5 μήκους 70,5cm π ου χρησιμοπ οιούνται
ως π ατήματα Το άνω μέρος της καταλήγει στον π ύργο. Έχει κάγκελα απ ό τις δύο μεριές
π ου απ οτελούνται απ ό τέσσερις κάθετες ξύλινες κολώνες 7 Χ 4,5 και έξι ξύλινούς δοκούς
7 Χ 4,5cm. Συναρμολογημένα μεταξύ τους με βίδες γαλβανιζέ σχηματίζουν την ίσια ράμπ α
ανόδου απ ό ξυλεία μεγάλης αντοχής. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές
βάσεις για π άκτωμα.
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Πύργος με ημικυκλική σκεπ ή και π ατάρι στο 100cm:
Ό π ύργος με ημικυκλική σκεπ ή είναι διαστάσεων 98 Χ 99 Χ 265cm. Απ οτελείται απ ό
τέσσερις κολώνες 245cm π ου τοπ οθετούνται κάθετα στο έδαφος, δύο οριζόντιους
ξύλινους δοκούς διαστάσεων 7 Χ 4,5 Χ 99cm και δέκα καδρόνια 9,5 Χ 4,5mm π ου
τοπ οθετούνται στο ενδιάμεσο των ξύλινων δοκών. Κατάλληλα συναρμολογημένα
σχηματίζουν το π ατάρι. Το π ατάρι είναι στα 100 cm απ ό το έδαφος. Στο επ άνω μέρος του
π ύργου υπ άρχει η ημικυκλική σκεπ ή π ου απ οτελείται απ ό δύο ξύλινες μετόπ ες 19,5 Χ 4,5
Χ 99cm σε ημικυκλικό σχήμα και για επ ικάλυψη τοπ οθετούνται καδρόνια 6 Χ 2,5 Χ 120cm
και δύο σανίδια 10 Χ 2,5 Χ 108cm στα π λαϊνά της σκεπ ής. Κατάλληλα μονταρισμένα
σχηματίζουν την ημικυκλική σκεπ ή. Ακόμα στο κάτω μέρος απ ό τις κολόνες του π ύργου
συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για π άκτωμα.

Ελεύθερες π λευρές π ύργων(κάγκελο):
Στις ελεύθερες π λευρές του π ύργου π άνω στα π ατάρια υπ άρχει φράγμα π ροστασίας
κατασκευασμένο απ ό ένα τετράγωνο τελάρο με δύο οριζόντια καδρόνια και δύο κάθετα
καδρόνια όπ ου στο εσωτερικό του τελάρου τοπ οθετούνται 7 κάθετα σανίδια.

Τούνελ με μήκος 100cm:
Το τούνελ απ οτελείται απ ό σωλήνα π ολυαιθυλενίου διπ λού τοιχώματος υψηλής
π υκνότητας Φ630mm και εσωτερικής διαμέτρου Φ533mm, στερεωμένα σε π λαϊνά απ ό
σημύδα π άχους 21mm και διαστάσεις 75Χ98cm. Η κατασκευή τοπ οθετείται ανάμεσα σε
υπ οστυλώματα σε κατάλληλο ύψος. Ο σωλήνας του τούνελ είναι κατασκευασμένος
σύμφωνα με το ΕΝ13476.

Τσουλήθρα 200cm με δύο σπ ασίματα για π ατάρι 100cm:
Στην θέση της τσουλήθρας π ροσαρμόζουν τα π λαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ για την
καλύτερη π ροστασία των π αιδιών. Απ οτελείται απ ό την σκάφη, τα π λαϊνά ασφαλείας, την
μπ άρα κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 200cm, π λάτος 46,5cm και
κατασκευάζεται απ ό λαμαρίνα inox π άχους 1,5mm. Είναι διαμήκη στραντζαρισμένη στις
δύο μεγάλες π λευρές και φέρει οπ ές μέσω των οπ οίων βιδώνεται στις κουπ αστές με
κατάλληλες βίδες. Οι κουπ αστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους
21mm. Τα π λαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 15mm.
Στο κενό μεταξύ των π λαϊνών ασφαλείας και των υπ οστυλωμάτων π ροσαρμόζονται ειδικά
τεμάχια απ ό ξύλο σε κάθε π λευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 75cm απ ό τη σκάφη, τα
π λαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπ άρα κρατήματος η οπ οία είναι κατασκευασμένη
απ ό σωλήνα βαρέως τύπ ου Φ27mm. Η μπ άρα κρατήματος και τα π λαϊνά αναγκάζουν το
π αιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση π ροκειμένου να κατέβει απ ό την τσουλήθρα. Για την
π άκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια π ροσαρμοζόμενα
στην τσουλήθρα.

ΑΤ.03 Τσουλήθρα Ελέφαντας .
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 365cm Μήκος : 720cm
Πλάτος : 105cm Πλάτος : 405cm
Ύψος : 210cm Μέγιστο ύψος π τώσης : 100cm
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 3 Άτομα
Δραστηριότητες : Εύκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση, Παιχνίδι ρόλων.
Απ οτελείται απ ό ένα (1) π ύργο ασκεπ ή, μία (1) τσουλήθρα, μια (1) σκάλα, και δύο (2)
θεματικά π ανέλα σε μορφή ελέφαντα.
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Τα υπ οστυλώματα (κολώνες) κατασκευάζονται απ ό σύνθετη π λαστικοπ οιημένη ξυλεία
τετράγωνης διατομής εξωτερικών διαστάσεων 95 Χ 95mm με εξωτερικό π άχος τοιχώματος
5mm π ου έχει μία εσωτερική τετράγωνη οπ ή διαστάσεων 45 Χ 45mm. To π άχος της
εσωτερικής οπ ής είναι 5mm. Το εξωτερικό τοίχωμα της τετράγωνης διατομής ενώνεται με
την εσωτερική τετράγωνη οπ ή μέσου οχτώ (8) νευρώσεων δημιουργώντας οχτώ τραπ έζια
σχήματα διαστάσεων 35Χ15mm. Στο κέντρο της κολώνας υπ άρχει τετράγωνη
χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων 45 Χ 45mm π άχους 2mm. Όλη η κατασκευή της τετράγωνης
σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος απ ό την μεταλλική σωλήνα π ου τοπ οθετείται
εργοστασιακά στο κέντρο της

Διάταξη:
Απ οτελείται απ ό έναν π ύργο μία κλίμακα ανόδου, μία τσουλήθρα και δύο π λευρικές
επ ιφάνειες με μορφή ελέφαντα. Στον π ύργο, συνδέονται σε δύο απ έναντι π λευρές του, η
κλίμακα ανόδου και η τσουλήθρα. Στις άλλες δύο π λευρές του π ύργου τοπ οθετούνται οι
επ ιφάνειες με μορφή ελέφαντα.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:

Σκάλα ξύλινη για π ατάρι 100cm (1,5 – 14):
Η σκάλα για π ατάρι 100 cm απ οτελείται απ ό δύο ξύλινα π λαϊνά 14,5 Χ 4,5 cm και έξι
ξύλινα σκαλοπ άτια 14,5 Χ 4,5 cm. Έχει κάγκελο απ ό τις δύο μεριές π ου απ οτελείται απ ό
τέσσερις κάθετες ξύλινες κολώνες 7 Χ 4,5 και έξι οριζόντιους ξύλινους δοκούς 7 Χ 4,5 cm.
Συναρμολογημένα μεταξύ τους με βίδες γαλβανιζέ σχηματίζουν την ξύλινη σκάλα απ ό
ξυλεία μεγάλης αντοχής. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για
π άκτωμα.

Πύργος ασκεπ ής με π ατάρι στο 100cm (Πάτωμα σανίδια):
Ό π ύργος χωρίς σκεπ ή είναι διαστάσεων 99 Χ 98 Χ 190cm. Απ οτελείται απ ό τέσσερις
σύνθετες κολόνες μήκους 190cm κάθετες στο έδαφος, δύο οριζόντιοι ξύλινοι δοκοί
διαστάσεων 7 Χ 4,5 Χ 99cm και δέκα καδρόνια 9,5 Χ 4,5 X 99cm. Κατάλληλα
συναρμολογημένα σχηματίζουν το π ατάρι. Το π ατάρι είναι στο 100 cm απ ό το έδαφος.
Ακόμα στο κάτω μέρος απ ό τις κολόνες του π ύργου συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις
για π άκτωμα.

Τσουλήθρα 200cm με δύο σπ ασίματα για π ατάρι 100cm:
Στην θέση της τσουλήθρας π ροσαρμόζουν τα π λαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ για την
καλύτερη π ροστασία των π αιδιών. Απ οτελείται απ ό την σκάφη, τα π λαϊνά ασφαλείας, την
μπ άρα κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 200cm, π λάτος 46,5cm και
κατασκευάζεται απ ό inox π άχους 1,5mm. Είναι διαμήκη στραντζαρισμένη στις δύο
μεγάλες π λευρές και φέρει οπ ές μέσω των οπ οίων βιδώνεται στις κουπ αστές με
κατάλληλες βίδες. Οι κουπ αστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους
21mm. Τα π λαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 15mm.
Στο κενό μεταξύ των π λαϊνών ασφαλείας και των υπ οστυλωμάτων π ροσαρμόζονται ειδικά
τεμάχια απ ό ξύλο σε κάθε π λευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 75cm απ ό τη σκάφη, τα
π λαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπ άρα κρατήματος η οπ οία είναι κατασκευασμένη
απ ό σωλήνα βαρέως τύπ ου Φ27mm. Η μπ άρα κρατήματος και τα π λαϊνά αναγκάζουν το
π αιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση π ροκειμένου να κατέβει απ ό την τσουλήθρα. Για την
π άκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια π ροσαρμοζόμενα
στην τσουλήθρα.
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Φιγούρα Ελέφαντας
Οι π λευρικές επ ιφάνειες με μορφή ελέφαντα κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 21mm,
και έχουν γενικές διαστάσεις 1900 x 1400mm. Κάθε επ ιφάνεια απ οτελείται απ ό ένα π άνελ
για το σώμα και δύο π άνελ για τα π όδια του ελέφαντα, καθώς και δύο επ ιπ λέον π άνελ για
τις λεπ τομέρειες της μορφής π ου στερεώνονται στο σώμα με εξάγωνες βίδες Μ8 x 40. Οι
επ ιφάνειες στηρίζονται στα υπ οστυλώματα με στριφώνια Μ8 x 100.
Τεχνικές Προδιαγραφές

ΑΤ. 04 Σύνθετο Σπ ιτάκι με Γερανό.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 540cm Μήκος : 840cm
Πλάτος : 300cm Πλάτος : 600cm
Ύψος : 300cm Μέγιστο ύψος π τώσης : 100cm
Ηλικιακή ομάδα : 3– 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 14 Άτομα

Δραστηριότητες :
Δύσκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση, Αναρρίχηση,
Παιχνίδι ρόλων

Απ οτελείται απ ό ένα (1) σπ ιτάκι, μια (1) π λατφόρμα, μία (1) τσουλήθρα, μία (1) σκάλα
αναρρίχηση, ένα (1) π εριστρεφόμενο γερανό με τροχαλία και κουβαδάκι μεταφοράς
άμμου, μία κλίμακα ανόδου και ένα καθισματάκι.

Διάταξη:
Το π αιχνίδι στο σύνολό του π ροσφέρει π οικιλία δραστηριοτήτων και εναλλακτικών
π αιχνιδιών.
Κύρ ια χαρακτηρ ισ τικά του π αιχ νιδ ιού είναι:
α) το εργονομικό του μέγεθος π ου εναρμονίζεται απ όλυτα με τις αναλογίες του χρήστη,
β) η φυσική του ξύλινη επ ιφάνεια π ου είναι ιδιαίτερα π ροσφιλής στις π αιδικές αισθήσεις,
γ) οι ευρύχωρες επ ιφάνειες επ ί της π λατφόρμας της κατασκευής και κάτω απ ό αυτή,
δ) οι π ολλαπ λές δυνατότητες άσκησης και π αιχνιδιού π ου π ροσφέρει.
Ταυτόχρονα υπ άρχει ενσωματωμένο κάτω απ ό την π λατφόρμα της κατασκευής
τραπ εζάκι-π άγκος π ου π ροσφέρει επ ιπ λέον δυνατότητες π αιχνιδιού. Η κύρια κατασκευή
ακυρώνεται στο έδαφος μέσω βάσεων π άκτωσης π ου τοπ οθετούνται στο κατώτερο άκρο
των στύλων και συγκρατούν την κατασκευή σε απ όσταση απ ό το έδαφος για την απ οφυγή
επ αφής του ξύλου με υγρασία.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:

Σπ ιτάκι:
Το σπ ιτάκι απ οτελείται απ ό τις τέσσερις π λευρές, τη δίρριχτη σκεπ ή και την π λατφόρμα με
τα τέσσερα υπ οστυλώματα στα οπ οία στηρίζεται. Οι π λευρές κατασκευάζονται απ ό
ξύλινες σανίδες διαφορετικού μήκους έτσι ώστε οι ‘τοίχοι’ του σπ ιτιού να σχηματίζουν κενά
απ οκαλύπ τοντας το εσωτερικό του. Η π λευρά π ου σηματοδοτεί την είσοδο στο σπ ιτάκι
φέρει το απ αραίτητο κενό της π ύλης εισόδου. Οι π λευρές συνδέονται μεταξύ τους μέσω
κατακόρυφων υπ οστυλωμάτων. Την κατασκευή ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπ ή
κατασκευασμένη απ ό ξυλοσανίδες οι οπ οίες φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες
επ ιφάνειες με χαράξεις και π ιθανή αφαίρεση υλικού. Η π λατφόρμα στην οπ οία στηρίζεται
το σπ ιτάκι απ οτελείται απ ό τα τέσσερα (4) υπ οστυλώματα διατομής 95 Χ 90mm στα οπ οία
στηρίζονται οι δύο τραβέρσες π άνω στις οπ οίες βιδώνονται σανίδες μήκους 1690mm.

Πλατφόρμα σε ύψος 1000mm:
Η π λατφόρμα απ οτελείται απ ό έξη (6) υπ οστυλώματα διατομής 95 Χ 90mm στα οπ οία
στηρίζονται οι δύο τραβέρσες π άνω στις οπ οίες βιδώνονται σανίδες μήκους 2000mm. Η
π λευρά π ου ενώνεται εξωτερικά με την κατακόρυφη αναρρίχηση καλύπ τεται με φράγμα
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π ροστασίας απ ό π τώση το οπ οίο κατασκευάζεται απ ό δύο (2) οριζόντιες και δύο (2)
κατακόρυφες σανίδες, οι οριζόντιες στηρίζονται σε κεντρική κολώνα 95 Χ 90mm.

Κλίμακα ανόδου:
Η κλίμακα ανόδου απ οτελείται απ ό δύο (2) π ατήματα κατασκευασμένα απ ό ξύλινους
δοκούς διατομής 45mm με ολική λαβή.

Σύστημα τσουλήθρας ίσια μήκους L=2000mm.:
Απ οτελείται απ ό την σκάφη, τα π λαϊνά ασφαλείας, την μπ άρα κρατήματος, τις κουπ αστές
και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 2000mm, π λάτος 46cm και κατασκευάζεται απ ό
λαμαρίνα inox π άχους 1,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαριζμένη στις δύο μεγάλες π λευρές
και φέρει οπ ές μέσω των οπ οίων βιδώνεται στις κουπ αστές με κατάλληλες βίδες. Οι
κουπ αστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 21mm. Τα π λαϊνά
ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 15mm. Στο κενό μεταξύ
των π λαϊνών ασφαλείας και των υπ οστυλωμάτων π ροσαρμόζεται καδρόνι ύψος 75,5εκ. σε
κάθε π λευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 680 mm απ ό τη σκάφη, τα π λαϊνά ασφαλείας
ενώνονται με την μπ άρα κρατήματος κατασκευασμένη απ ό σωλήνα βαρέως τύπ ου
Φ27mm. H μπ άρα κρατήματος και τα π λαϊνά αναγκάζουν το π αιδί να βρεθεί σε καθιστή
θέση π ροκειμένου να κατέβει απ ό την τσουλήθρα. Για την π άκτωση ή τη στήριξη της
τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια π ροσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.

Τραπ εζάκι - π άγκος :
Σε ύψος 550mm απ ό το έδαφος συνδέεται με τα εξωτερικά υπ οστυλώματα της
π λατφόρμας του σπ ιτιού π ανέλο με θεματική μορφή κατασκευασμένο απ ό σημύδα
π άχους 21mm και μήκους τέτοιο π ου να π ροσαρμόζεται ανάμεσα στα υπ οστυλώματα της
π λατφόρμας.

Περιστρεφόμενος γερανός και τροχαλία:
Ο γερανός της κατασκευής απ οτελείται απ ό τον βασικό σκελετό, την θεματική επ ιστέγαση
και ένα σύστημα μεταφοράς χώματος-άμμου. Ο σκελετός κατασκευάζεται απ ό δύο (2)
υπ οστυλώματα διατομής 95 Χ 90mm π ου συνδέονται μεταξύ τους με το σύστημα
π εριστροφής ώστε να επ ιτρέπ εται η μεταφορά χώματος-άμμου απ ό και π ρος την
π λατφόρμα. Στο άνω υπ οστύλωμα εφαρμόζεται ξύλινη δοκός τοπ οθετημένη υπ ό κλίση
διατομής 95 Χ 90 mm. Στην απ όληξη της κεκλιμένης δοκού τοπ οθετείται επ ιστέγαση απ ό
θεματικό π ανέλο σημύδα π άχους 15 mm. Τμήμα της κεκλιμένης δοκού αφαιρείται
κατάλληλα ώστε να π ροσαρμοστεί ο μηχανισμός της τροχαλίας απ ό το σύστημα
μεταφοράς άμμου-χώματος. Το σύστημα ολοκληρώνεται με αλυσίδα DIN 766 π άχους
6mm με εσωτερικό διάκενο μικρότερο απ ό 8mm απ ό το οπ οίο αναρτάται δοχείο-
κουβαδάκι για τη μεταφορά.

Αναρρίχηση με σχοινιά υπ ό κλίση:
Απ οτελείται απ ό εφτά κάθετα και τρία οριζόντια σχοινιά ώστε να δημιουργηθεί ένα δίχτυ
διαστάσεων 1800 Χ 1200 mm. Το δίχτυ τύπ ου ‘Ηρακλής’ απ οτελείται απ ό π ολύκλωνο
συρματόσχοινο διατομής 16mm επ ενδυμένο με ίνες π ολυπ ροπ υλενίου για την π ροστασία
των κλώνων του κατά της τριβής. Τα καλώδια συνδέονται και συγκρατούνται μεταξύ τους
με σφαιρικούς π ολυαμυδικούς συνδέσμους.
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ΑΤ.05 Σύνθετο με Τσουλήθρα και Αναρρ ίχηση.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 421 cm Μήκος : 771 cm
Πλάτος : 255 cm Πλάτος : 575 cm
Ύψος : 320 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : 120 cm
Ηλικιακή ομάδα : 3-14 ετών. Πρόταση χρήσης : 6 Άτομα

Δραστηριότητες :
Εύκολη ανάβαση, Δύσκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο,
Ολίσθηση, Αναρρίχηση.

Απ οτελείται απ ό έναν π ύργο με επ ιστέγαση, έναν π ύργο ασκεπ ής, μία τσουλήθρα με
μήκος 250cm, μία αναρρίχηση με δίχτυ, μία κλίμακα ανόδου και μία γέφυρα υπ ό κλίση
π ου ενώνει τα δύο π ατάρια.

Τα υπ οστυλώματα (κολώνες) κατασκευάζονται απ ό σύνθετη π λαστικοπ οιημένη ξυλεία
τετράγωνης διατομής εξωτερικών διαστάσεων 95 Χ 95mm με εξωτερικό π άχος τοιχώματος
5mm π ου έχει μία εσωτερική τετράγωνη οπ ή διαστάσεων 45 Χ 45mm. To π άχος της
εσωτερικής οπ ής είναι 5mm. Το εξωτερικό τοίχωμα της τετράγωνης διατομής ενώνεται με
την εσωτερική τετράγωνη οπ ή μέσου οχτώ (8) νευρώσεων δημιουργώντας οχτώ τραπ έζια
σχήματα διαστάσεων 35Χ15mm. Στο κέντρο της κολώνας υπ άρχει τετράγωνη
χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων 45 Χ 45mm π άχους 2mm. Όλη η κατασκευή της τετράγωνης
σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος απ ό την μεταλλική σωλήνα π ου τοπ οθετείται
εργοστασιακά στο κέντρο της

Διάταξη:
Ανεβαίνοντας απ ό τη σκάλα ανόδου οδηγούμαστε στην τετράγωνη π λατφόρμα σε ύψος
600mm π ου φέρει δύο π ανέλα π ροστασίας απ ό π τώσεις έμπ ροσθεν και εκ δεξιών του
απ ό τη φορά ανάβασης, η οπ οία συνδέεται, απ έναντι και αριστερά ως π ρος την φορά
κίνησης, με κλίμακα ανόδου σύνδεσης με τον π ύργο π ου φέρει επ ιστέγαση. Ο π ύργος
βρίσκεται σε ύψος 1200 mm, έχει είσοδο απ ό την κλίμακα σύνδεσης των δύο π ύργων,
φέρει τσουλήθρα και δύο π ανέλα π ροστασίας απ ό π τώσεις, τέλος σε ένα εκ των
υπ οστυλωμάτων του π ύργου, συνδέεται η αναρρίχηση με δίχτυ. Την κατασκευή
ολοκληρώνουν δύο μεταλλικές αντηρίδες π ου τοπ οθετούνται αριστερά και δεξιά στο
υπ οστύλωμα του αναρριχητικού συνόλου για λόγους ενίσχυσης της στήριξης του.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:

Κλίμακα ανόδου για π ατάρι ύψους h=600mm:
Η κατασκευή απ αρτίζεται απ ό τα π λαϊνά της κλίμακας και τις βαθμίδες ανάβασης. Τα
π λαϊνά κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 21 mm γενικών διαστάσεων 800 X 350mm.
Στην εσωτερική τους π λευρά και στα σημεία π ου τοπ οθετούνται οι βαθμίδες
δημιουργούνται «εσοχές» στις οπ οίες «εισχωρούν» οι βαθμίδες. Οι βαθμίδες διαστάσεων
95x45 mm κατασκευάζονται απ ό ξύλινες ράβδους.

Πατάρι διαστάσεων 690 Χ 690 mm (h=600 mm):
Το π ατάρι απ οτελείται απ ό δύο δοκούς διαστάσεων 690 Χ 70 Χ 45 mm π άνω στων
οπ οίων τοπ οθετείτε αντιολισθητική σημύδα. Οι δοκοί φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση και
εδράζουν στους ορθοστάτες με οπ ές για την συγκράτηση αυτών. Την κατασκευή
συμπ ληρώνουν τέσσερα υπ οστυλώματα, με π λαστικές τάπ ες και καπ άκια. Το ένα π ατάρι
βρίσκεται σε ύψος 600mm, ενώ το άλλο σε ύψος 1200mm απ ό την επ ιφάνεια του
εδάφους.

Γέφυρα υπ ό κλίση 600 – 1200 mm:
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Η κλίμακα ανόδου απ οτελείται απ ό δύο π ανέλα εκατέρωθεν τα οπ οία φέρουν εγκοπ ές
μέσα απ ό τις οπ οίες διαπ ερνούν τα σκαλοπ άτια και έχουν μήκος 490 mm. Τα δύο π λαϊνά
π ανέλα της κλίμακας απ οτελούν τόσο τα στοιχεία στήριξης των σκαλοπ ατιών, όσο και τις
κουπ αστές, π ου φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες κάθετες εγκοπ ές έτσι ώστε να μπ ορεί
κάπ οιος να δει στο εσωτερικό. Τόσο τα θεματικά π ανέλα όσο και τα σκαλοπ άτια
κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 21mm. Το άνω μέρος της κλίμακας, απ ολήγει στον
π ύργο με επ ιστέγαση, ύψους 1200mm.

Πατάρι διαστάσεις 690 Χ 690 mm (h=1200 mm):
Το π ατάρι απ οτελείται απ ό δύο δοκούς διαστάσεων 690 Χ 70 Χ 45 mm π άνω στων
οπ οίων τοπ οθετείτε αντιολισθητική σημύδα. Οι δοκοί φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση και
εδράζουν στους ορθοστάτες με οπ ές για την συγκράτηση αυτών. Την κατασκευή
συμπ ληρώνουν τέσσερα υπ οστυλώματα, με π λαστικές τάπ ες και καπ άκια. Το ένα π ατάρι
βρίσκεται σε ύψος 1200mm, ενώ το άλλο σε ύψος 1200mm απ ό την επ ιφάνεια του
εδάφους.

Σκέπ αστρο π ανέλο «σύννεφο»:
Το σκέπ αστρο π ανέλο έχει διαστάσεις 115 Χ 125 cm και κατασκευάζεται απ ό σημύδα
π άχους 15mm. Το π ανέλο συγκρατείται απ ό τέσσερις σωλήνες διατομής Φ26 mm π άχους
2mm. Η σωλήνες έχουν καμπ υλωτό σχήμα και διαφορετικό μήκος ώστε να π ροσδίδεται η
κλίση στο σκέπ αστρο. Για την στήριξη των σωλήνων στους ορθοστάτες ανοίγονται οπ ές
στις απ ολήξεις των ορθοστατών και βιδώνουν οι χαλυβδοσωλήνες. Για την συγκράτηση
των σωληνών χρησιμοπ οιούνται βίδες Μ10.

Αναρρίχηση με δίχτυ:
Ο σκελετός της δραστηριότητας αναρρίχησης, π άνω στον οπ οίο π ροσαρμόζεται το δίχτυ
αναρρίχησης, συνδέεται σε ένα εκ των υπ οστυλωμάτων του π ύργου και εκατέρωθεν σε
ένα ξύλινο υπ οστύλωμα π ου τοπ οθετείται σε απ όσταση 1500 mm, κατασκευάζεται απ ό
ξύλο ύψους 2300 mm. Το δίχτυ κατασκευάζεται απ ό π ολύκλωνο συρματόσχοινο διατομής
16mm επ ενδυμένο με ίνες π ολυπ ροπ υλενίου. Τα καλώδια συνδέονται και συγκρατούνται
μεταξύ τους με σφαιρικούς π ολυαμυδικούς συνδέσμους. Την κατασκευή ολοκληρώνουν
δύο μεταλλικές αντηρίδες π ου τοπ οθετούνται αριστερά και δεξιά στο υπ οστύλωμα του
αναρριχητικού συνόλου για λόγους ενίσχυσης της στήριξης του.

Σύστημα τσουλήθρας L=2500mm :
Απ οτελείται απ ό την σκάφη, τα π λαϊνά ασφαλείας, την μπ άρα κρατήματος, τις κουπ αστές
και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, π λάτος 465mm και κατασκευάζεται απ ό
λαμαρίνα inox π άχους 1,5 mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες
π λευρές και φέρει οπ ές μέσω των οπ οίων βιδώνεται στις κουπ αστές με κατάλληλες βίδες.
Οι κουπ αστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 21 mm. Τα π λαϊνά
ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 15 mm. Στο άνω μέρος, σε
ύψος π ερίπ ου 700 mm απ ό τη σκάφη, τα π λαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπ άρα
κρατήματος κατασκευασμένη απ ό σωλήνα βαρέως τύπ ου Φ26mm. H μπ άρα κρατήματος
και τα π λαϊνά αναγκάζουν το π αιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση π ροκειμένου να κατέβει απ ό
την τσουλήθρα. Για την π άκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά
τεμάχια π ροσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.

Φράγμα π ροστασίας π τώσεων :
Κατασκευάζεται απ ό σημύδα π άχους 15 mm και έχει διαστάσεις 680 Χ 625 mm. Στηρίζεται
στα υπ οστυλώματα σε ύψος μικρότερο απ ό 8,5εκ. απ ό την επ ιφάνεια του π αταριού.
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ΑΤ.06 Σύνθετο με γέφυρα και ορ ιζόντια κεκλιμένη κλίμακα.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 740 cm Μήκος : 965 cm
Πλάτος : 655 cm Πλάτος : 930 cm
Ύψος : 415 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : 242 cm
Ηλικιακή ομάδα : 3-14 ετών. Πρόταση χρήσης : 12 Άτομα

Δραστηριότητες :
Δύσκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση, Αναρρίχηση,
Παιχνίδι ρόλων, μπ ουσούλημα, Ισορροπ ία.

Απ οτελείται απ ό έναν τετράγωνο ασκεπ ή π ύργο, έναν τετράγωνο π ύργο με τετράριχτη
σκεπ ή, έναν τετράγωνο π ύργο με μονόριχτη κεκλιμένη σκεπ ή, μία τσουλήθρα, μία
ανάβαση κορμός, μία ανάβαση με κορμούς 'ζιγκ - ζαγκ', μία κατακόρυφη αναρρίχηση
τριών επ ιπ έδων με σχοινιά, μία κεκλιμένη οριζόντια κλίμακα, μία γέφυρα με σχοινιά
μορφής 'V' και τέσσερα φράγματα π ροστασίας.

Γενικά:
Το σύνθετο συνδυάζει π οικίλες δραστηριότητες αναρρίχηση και ισορροπ ίας με π οικίλους
τύπ ους ανάβασης και κατάβαση απ ό την τσουλήθρα.

Διάταξη:
Ο ασκεπ ής π ύργος συνδέεται σε σειρά με την κεκλιμένη οριζόντια κλίμακα στη μία π λευρά
και με το στεγασμένο με τετράρριχτη σκεπ ή π ύργο στην άλλη π λευρά, αντιδιαμετρικά, με
τον οπ οίο και μοιράζονται δύο υπ οστυλώματα. Οι άλλες δύο π λευρές του καλύπ τονται με
φράγματα π ροστασίας απ ό π τώση. Ο π ύργος με την τετράριχτη στέγη συνδέεται με τον
π ύργο με τη μονόρριχτη στέγη μέσω της γέφυρας με σχοινιά μορφής 'V'. Οι άλλες δύο του
π λευρές καλύπ τονται επ ίσης απ ό φράγματα π ροστασίας απ ό π τώση, ενώ το π ατάρι του
π ύργου φέρει τετραγωνική οπ ή, στην οπ οία οδηγεί απ ό το έδαφος η κατακόρυφη
αναρρίχηση τριών επ ιπ έδων με σχοινιά. Ο στεγασμένος π ύργος με μονόριχτη κεκλιμένη
σκεπ ή συνδέεται με το σύστημα τσουλήθρας, π αράλληλα με την κεκλιμένη οριζόντια
κλίμακα. Στον π ύργο αυτό π ροσαρμόζονται επ ίσης, η ξύλινη ανάβαση με κορμούς 'ζιγκ-
ζαγκ' και η ανάβαση κορμός.

Συνολική Κατασκευή και Πάκτω ση:
Το σύνθετο είναι κατασκευασμένο απ ό ξυλεία π εύκη αρκτικού κύκλου. Τα υπ οστυλώματα
και οι δοκοί των δραστηριοτήτων ισορροπ ίας - αναρρίχησης είναι κυκλικής διάταξης Φ140,
ενώ οι άκρες τους είναι στρογγυλεμένες π ρος απ οφυγή τραυματισμών. Τα υπ οστυλώματα
στερεώνονται στο έδαφος μέσω ειδικών βάσεων. Οι βάσεις στερέωσης τοπ οθετούνται στο
π έλμα (κάτω π λευρά) των υπ οστυλωμάτων π ρος απ οφυγή της κατακράτησης υγρασίας
ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Η συνολική κατασκευή της βάσης είναι γαλβανισμένη εν
θερμώ , ώστε να είναι ανθεκτική στην υγρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Τα
φράγματα π ροστασίας απ ό π τώση καθώς και οι σκεπ ές κατασκευάζονται επ ίσης απ ό
ξυλεία π εύκης αρκτικου κυκλου και σημύδα. Η έξοδος της τσουλήθρας είναι
κατασκευασμένη απ ό σημύδα και η τσουλήθρα απ ό λαμαρίνα inox π άχους 1,5mm. Τα
σχοινιά είναι κατασκευασμένα απ ό συρματόσχοινο επ ενδυμένο με ίνες π ολυεστέρα.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:

Τετραγωνικό π ατάρι (h=1000mm και 1500mm):
Το π ατάρι έχει διαστάσεις 1200mm Χ 1200mm και απ οτελείται απ ό τέσσερις κολώνες
κυκλικής διατομής Φ140, π άνω στις οπ οίες και στο κατάλληλο ύψος, βιδώνονται δύο
ξύλινες τραβέρσες ενδεικτικών διαστάσεων 1200 Χ 95 Χ 45 mm. Πάνω στις τραβέρσες
βιδώνονται σανίδες διαστάσεων 1200 Χ 95 Χ 45 mm. Στον π ύργο με την τετράριχτη
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σκεπ ή, το π ατάρι φέρει οπ ή διαστάσεων 500 Χ 500mm, για την είσοδο του χρήστη, απ ό το
έδαφος στο επ ίπ εδο του π αταριού, μέσω της κατακόρυφη αναρρίχησης τριών επ ιπ έδων.

Τετράριχτη σκεπ ή:
Η τετράριχτη σκεπ ή κατασκευάζεται απ ό ξυλεία π εύκης αρκτικου κυκλου και απ ό σημύδα
π άχους 15 mm. Απ οτελείται απ ό ένα ξύλινο τετράγωνο π λαίσιο το οπ οίο στερεώνεται
κατάλληλα στα τέσσερα υπ οστυλώματα του π ύργου. Τέσσερα ξύλα τοπ οθετημένα υπ ό
κλίση στηρίζονται στο κάτω άκρο τους στο ξύλινο π λαίσιο και στις κολώνες και στο επ άνω
άκρο συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας το σκελετό της τετράριχτης σκεπ ής. Οι
τέσσερεις π λευρές καλύπ τονται με τριγωνικά π ανέλα σημύδα π άχους 15mm, τα οπ οία
φέρουν στην επ ιφάνειά τους χαράξεις και στην κάτω απ όληξή τους τεθλασμένη κοπ ή ώστε
να π αραπ έμπ ουν σε φυτικό θέμα (π .χ δέντρο, φύλλωμα, κτλ)

Μονόριχτη σκεπ ή:
Η μονόριχτη σκεπ ή έχει κλίση π ερίπ ου 300, κατασκευάζεται απ ό ξυλεία π εύκης αρκτικου
κυκλου και απ ό σημύδα π άχους 15 mm. Απ οτελείται απ ό δύο κεκλιμένα ξύλινα δοκάρια
π ου στηρίζονται στις άκρες τους στις ανισοϋψείς, ανά ζεύγη, κολώνες του π ύργου και
σημύδα π άχους 15 mm, δημιουργώντας μια τελική επ ιφάνεια στέγης με τεθλασμένες
π λευρές.

Τσουλήθρα 300cm με δύο σπ ασίματα για π ατάρι 150cm:
Στην θέση της τσουλήθρας π ροσαρμόζουν τα π λαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ για την
καλύτερη π ροστασία των π αιδιών. Απ οτελείται απ ό την σκάφη, τα π λαϊνά ασφαλείας, την
μπ άρα κρατήματος, τις κουπ αστές και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 300cm, π λάτος
46,5cm και κατασκευάζεται απ ό λαμαρίνα inox π άχους 1,5mm. Είναι διαμήκη
στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες π λευρές και φέρει οπ ές μέσω των οπ οίων βιδώνεται
στις κουπ αστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπ αστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται απ ό
σημύδα π άχους 21mm. Τα π λαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται απ ό σημύδα
π άχους 15mm. Στο κενό μεταξύ των π λαϊνών ασφαλείας και των υπ οστυλωμάτων
π ροσαρμόζονται ειδικά τεμάχια απ ό ξύλο σε κάθε π λευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 75cm
απ ό τη σκάφη, τα π λαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπ άρα κρατήματος η οπ οία είναι
κατασκευασμένη απ ό σωλήνα βαρέως τύπ ου Φ26mm. Η μπ άρα κρατήματος και τα π λαϊνά
αναγκάζουν το π αιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση π ροκειμένου να κατέβει απ ό την
τσουλήθρα. Για την π άκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια
π ροσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.

Ελεύθερες π λευρές π ύργων(κάγκελο):
Στις ελεύθερες π λευρές του π ύργου π άνω στα π ατάρια υπ άρχει φράγμα π ροστασίας
κατασκευασμένο απ ό ένα τετράγωνο τελάρο με δύο οριζόντια καδρόνια και δύο κάθετα
καδρόνια όπ ου στο εσωτερικό του τελάρου τοπ οθετούνται 7 κάθετα σανίδια.

Ανάβαση κορμός:
Ο κορμός ανάβασης κατασκευάζεται απ ό κορμό κυκλικής διατομής Φ160 mm και μήκους
1700 mm ο οπ οίος π ακτώνεται στο έδαφος μέσω ειδικής μεταλλικής βάσης και σε
απ όσταση απ ό το έδαφος ώστε να απ οφεύγεται η ύγρανση του ξύλου απ ό την επ αφή με
το χώμα. Φέρει εγκοπ ές βάθους π ερίπ ου 80mm π ερίπ ου ως βοηθήματα ανάβασης, ανά
215mm.

Ξύλινη ανάβαση 'Ζιγκ-ζαγκ':
Κατασκευάζεται απ ό κορμούς κυκλικής διατομής Φ140, και συρματόσχοινο με επ ικάλυψη
π ολυεστέρα. Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή απ αρτίζεται απ ό τέσσερις (4) κορμούς
διαφορετικού μήκους με στρογγυλεμένα και τα δύο τους άκρα, π ου συνδέονται μεταξύ

22PROC010564195 2022-05-17



τους 'χιαστί'. Ο κορμός με το μεγαλύτερο μήκος τοπ οθετείται διαγώνια, στη μία π λευρά
συνδέεται με το υπ οστύλωμα της εξωτερικής γωνίας του π αταριού, ενώ το άλλο άκρο του
π ακτώνεται στο έδαφος. Διαγώνια σε αυτόν τον κορμό και στο μέσο του, συνδέεται ο
επ όμενος κορμός μήκους π ερίπ ου 2000mm. Ο τρίτος κορμός, μήκους π ερίπ ου 1400mm,
τοπ οθετείται π αράλληλα με τον π ρώτο, σε απ όσταση 500mm απ ό αυτόν και συνδέεται με
τον δεύτερο κορμό. Τέλος, ο τέταρτος κορμός μήκους π ερίπ ου 1400mm, τοπ οθετείται στο
ανώτερο σημείο της κατασκευής, π αράλληλα και σε απ όσταση 500mm απ ό τον δεύτερο.
Το άνω άκρο του συνδέεται με το υπ οστύλωμα του π ύργου και το κάτω άκρο του
συνδέεται με τον π ρώτο κορμό. Την κατασκευή ολοκληρώνουν τα συρματόσχοινα με
επ ικάλυψη π ολυεστέρα. Τα συρματόσχοινα μήκους 500mm π ερίπ ου αγκυρώνονται στα
δύο άκρα τους, αριστερά και δεξιά, στα κενά μεταξύ των κορμών και σε απ όσταση το ένα
απ ό το άλλο. Συγκεκριμένα, το π ρώτο σχοινί τοπ οθετείται σε απ όσταση 450mm απ ό το
έδαφος και συνδέει τον π ρώτο με τον τρίτο κορμό. Αντίστοιχα, το επ όμενο σχοινί συνδέει
το άκρο του τρίτου κορμού με τον π ρώτο κορμό, το τρίτο σχοινί συνδέει το άκρο του
δεύτερου κορμού με το άκρο του τέταρτου και το επ όμενο σχοινί συνδέει το μέσο του
τέταρτου κορμού με τον π ρώτο κορμό. Τέλος, ένα επ ιπ λέον σχοινί, μήκους όσο το άνοιγμα
του π αταριού μεταξύ των υπ οστυλωμάτων, τοπ οθετείται σε ύψος 850mm απ ό το π ατάρι
και χρησιμοπ οιείται ως βοήθημα ανάβασης. Όλες οι συνδέσεις μεταξύ των κορμών και των
σχοινιών π ραγματοπ οιούνται με μεταλλικούς συνδέσμους.

Γέφυρα με σχοινιά μορφής 'V':
Η κατασκευή απ οτελείται απ ό δύο οριζόντιους δοκούς, κυκλικής διατομής Φ140 mm και
ένα π λέγμα απ ό σχοινί με δύο σκέλη με διπ λή κλίση μορφής 'V'. Με τον τρόπ ο αυτό, το
π λέγμα π αρουσιάζει καθοδική π ορεία π ρος το κέντρο του, αναγκάζοντας τον χρήστη να
κινηθεί καθοδικά απ ό οπ οιονδήπ οτε π ύργο και αν εξέρχεται, και εν συνεχεία ανοδικά π ρος
τον π ύργο στον οπ οίο θα εισέλθει. Οι οριζόντιες δοκοί μήκους 3300mm, συνδέονται στα
άκρα τους με τα υπ οστυλώματα των π ύργων π ου συνδέουν. Το π λέγμα, στο κατώτατο
μέρος του απ οτελείται απ ό έντεκα σχοινιά μήκους 1000mm και τρία κατά μήκος, μήκους
αντίστοιχα 3200mm π ερίπ ου, σχηματίζοντας μια εναέρια 'ράμπ α' διπ λής κλίσης, σε σχήμα
'V' απ ό δικτύωμα με 'μάτι' 250 Χ 500mm. Τα τρία σχοινιά συνδέονται στα π ατάρια των δύο
π ύργων στα άκρα τους και δύο ακριανά συνδέονται στο κέντρο τους με κατακόρυφα
σχοινιά μήκους 800mm, τα οπ οία εν συνεχεία αγκυρώνονται στο έδαφος. Την κατασκευή
συμπ ληρώνουν οι 'κουπ αστές' της γέφυρας. Η κάθε μία απ ό τις κουπ αστές απ οτελείται
απ ό π έντε σχοινιά μήκους 800mm υπ ό κλίση και ένα σχοινί μήκους 3300mm. Τα
κεκλιμένα σχοινιά συνδέονται στο κατώτατο τμήμα τους με τα ακριανά σχοινιά τους
δικτυώματος της εναέρια ράμπ ας με τα π ατήματα και στο ανώτερο τμήμα τους με το σχοινί
μήκους 3300mm. Τα δύο σχοινιά μήκους 3300mm των κουπ αστών, στερεώνονται στα δύο
τους άκρα στα υπ οστυλώματα των δύο π ύργων. Όλα τα σχοινιά της αναρρίχησης
κατασκευάζονται απ ό συρματόπ λεγμα επ ενδυμένο με π ολυεστέρα.

Κατακόρυφη αναρρίχηση τριών επ ιπ έδων με σχοινιά:
Η κατακόρυφη αναρρίχηση οδηγεί μέσω μιας οπ ής κατάλληλων διαστάσεων στο π ατάρι
του στεγασμένου με τετράριχτη σκεπ ή. Κατασκευάζεται απ ό συρματόσχοινο με επ ικάλυψη
π ολυεστέρα και απ οτελείται απ ό τρία ορθογωνικά 'δακτυλίδια' π ου τοπ οθετούνται σε τρία
διαφορετικά επ ίπ εδα. Το π ρώτο βρίσκεται στα 400mm, το δεύτερο στα 700mm και το τρίτο
1000mm απ ό το έδαφος. Κάθε 'δαχτυλίδι' έχει π λευρά 500mm και συνδέεται με τα
υπ οστυλώματα με τέσσερα επ ιπ λέον σχοινιά.

Κεκλιμένη οριζόντια κλίμακα:
Η οριζόντια κλίμακα απ οτελείται απ ό το σκελετό, οκτώ χειρολαβές και τρεις μεταλλικές
ράβδους π ου επ ιτρέπ ουν την είσοδο στο όργανο. Ο σκελετός της οριζόντιας κλίμακας
κατασκευάζεται απ ό ξυλεία π εύκης αρκτικού κύκλου , οι χειρολαβές Φ33mm και οι ράβδοι
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για την είσοδο στο όργανο απ ό χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο. Ο σκελετός απ αρτίζεται
απ ό δύο κατακόρυφα υπ οστυλώματα μήκους 1900mm π αράλληλα τοπ οθετημένα σε
απ όσταση 920mm μεταξύ τους και δύο κεκλιμένα υπ οστυλώματα μήκους 3400mm επ ίσης
π αράλληλα τοπ οθετημένα σε απ όσταση π ερίπ ου 640mm μεταξύ τους. Τα κεκλιμένα
υπ οστυλώματα στηρίζονται στα κατακόρυφα μέσω οριζοντίου κορμού με στρογγυλεμένες
άκρες ενδεικτικού μήκους 1400mm και στις κολώνες του π ύργου μέσω αντίστοιχου
οριζοντίου κορμού μήκους 1300mm, σε ύψος 2700mm. Οι χειρολαβές στηρίζονται με
κατάλληλο τρόπ ο στους δύο κεκλιμένους κορμούς

ΑΤ.07 Τσουλήθρα π αίδω ν.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 435 cm Μήκος : 785 cm
Πλάτος : 100 cm Πλάτος : 400 cm
Ύψος : 225 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : 150 cm
Ηλικιακή ομάδα : 3 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα
Δραστηριότητες : Εύκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση.
Απ οτελείται απ ό έναν ξύλινο σκελετό σε σχήμα Η, μία ξύλινη σκάλα και μία
τσουλήθρα 300cm.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:

Πύργος σε σχήμα Η για π ατάρι 150cm:
Ό ξύλινος σκελετός σε σχήμα Η με π ατάρι στο ύψος 150 cm είναι διαστάσεων 100 Χ 55 Χ
225cm. Απ οτελείται απ ό τέσσερις ξύλινες κολόνες δικολητές 9,5 Χ 9 Χ 225cm κάθετες στο
έδαφος, μία οριζόντια ξύλινη κολόνα δικολλητή 9,5 Χ 9 Χ 85cm και ένα καδρόνι 9,5 Χ 4,5 Χ
85cm. Κατάλληλα συναρμολογημένα σχηματίζουν ένα π ατάρι σε σχήμα Η. Στην μια
π λευρά υπ άρχει ή σκάλα και απ έναντι η τσουλήθρα. Στην θέση της τσουλήθρας
π ροσαρμόζουν τα π λαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ ή π ροστατευτικό κάγκελο απ ό
χαλυβδοσωλήνα 26 Χ 2 mm για την καλύτερη π ροστασία των π αιδιών. Στο κάτω μέρος
συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για π άκτωμα.

Τσουλήθρα 300cm με δύο σπ ασίματα για π ατάρι 150cm:
Απ οτελείται απ ό την σκάφη, τα π λαϊνά ασφαλείας, την μπ άρα κρατήματος, τις κουπ αστές
και τη βάση.
Η σκάφη έχει μήκος 300cm, π λάτος 46,5cm και κατασκευάζεται απ ό λαμαρίνα inox
π άχους 1,5mm. Είναι διαμήκη στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες π λευρές και φέρει οπ ές
μέσω των οπ οίων βιδώνεται στις κουπ αστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπ αστές της
τσουλήθρας κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 21mm.
Τα π λαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 15mm. Στο κενό
μεταξύ των π λαϊνών ασφαλείας και των υπ οστυλωμάτων π ροσαρμόζονται ειδικά τεμάχια
απ ό ξύλο σε κάθε π λευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 75cm απ ό τη σκάφη, τα π λαϊνά
ασφαλείας ενώνονται με την μπ άρα κρατήματος κατασκευασμένη απ ό σωλήνα βαρέως
τύπ ου Φ27mm. Η μπ άρα κρατήματος και τα π λαϊνά αναγκάζουν το π αιδί να βρεθεί σε
καθιστή θέση π ροκειμένου να κατέβει απ ό την τσουλήθρα. Για την π άκτωση ή τη στήριξη
της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια π ροσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.

Σκάλα ξύλινη για π ατάρι 150cm (3 – 14):
Η σκάλα για π ατάρι 150 cm απ οτελείται απ ό δύο ξύλινα π λαϊνά 14,5 Χ 4,5 cm και επ τά
ξύλινα σκαλοπ άτια 14,5 Χ 4,5 cm ενισχυμένα με ξύλο 6 Χ 2,5 cm. Έχει κάγκελο απ ό τις
δύο μεριές π ου απ οτελείται απ ό τέσσερις κάθετες ξύλινες κολώνες 7 Χ 4,5 και έξη
οριζόντιοι ξύλινοι δοκοί 7 Χ 4,5 cm. Συναρμολογημένα μεταξύ τους με βίδες γαλβανιζέ
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σχηματίζουν την ξύλινη σκάλα απ ό ξυλεία μεγάλης αντοχής. Στο κάτω μέρος
συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για π άκτωμα.

ΑΤ.08 Τσουλήθρα Νηπ ίω ν.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 290 cm Μήκος : 640 cm
Πλάτος : 99 cm Πλάτος : 399 cm
Ύψος : 190 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : 100 cm
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα
Δραστηριότητες : Εύκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση.
Απ οτελείται απ ό έναν ξύλινο σκελετό σε σχήμα Η, μία ξύλινη σκάλα και μία
τσουλήθρα 200cm.

Διάταξη:
Η ξύλινη σκάλα σε οδηγεί στον π ύργο και συνευθειακά βρίσκεται η σκάφη.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:

Πύργος σε σχήμα Η για π ατάρι 100cm:
Ό ξύλινος σκελετός σε σχήμα Η με π ατάρι στο ύψος 100 cm είναι διαστάσεων 99 Χ 19 Χ
190cm. Απ οτελείται απ ό τέσσερις ξύλινες κολόνες δικολλητές 9,5 Χ 9 Χ 190cm π ου
τοπ οθετούνται κάθετα στο έδαφος, μία οριζόντια ξύλινη κολόνα δικολλητή 9,5 Χ 9 Χ 85cm
και ένα καδρόνι 9,5 Χ 4,5 Χ 85cm. Κατάλληλα συναρμολογημένα σχηματίζουν ένα π ατάρι
σε σχήμα Η. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για π άκτωμα.

Σκάλα ξύλινη για π ατάρι 100cm (1,5 – 14):
Η σκάλα για π ατάρι 100 cm απ οτελείται απ ό δύο ξύλινα π λαϊνά 14,5 Χ 4,5 cm και έξι
ξύλινα σκαλοπ άτια 14,5 Χ 4,5 cm. Έχει κάγκελο απ ό τις δύο μεριές π ου απ οτελείται απ ό
τέσσερις κάθετες ξύλινες κολώνες 7 Χ 4,5 και έξι οριζόντιους ξύλινους δοκούς 7 Χ 4,5 cm.
Συναρμολογημένα μεταξύ τους με βίδες γαλβανιζέ σχηματίζουν την ξύλινη σκάλα απ ό
ξυλεία μεγάλης αντοχής. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για
π άκτωμα.
Τσουλήθρα 200cm με δύο σπ ασίματα για π ατάρι 100cm:
Στην θέση της τσουλήθρας π ροσαρμόζουν τα π λαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ για την
καλύτερη π ροστασία των π αιδιών.
Απ οτελείται απ ό την σκάφη, τα π λαϊνά ασφαλείας, την μπ άρα κρατήματος και τη βάση. Η
σκάφη έχει μήκος 200cm, π λάτος 46,5cm και κατασκευάζεται απ ό λαμαρίνα inox π άχους
1,5mm. Είναι διαμήκη στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες π λευρές και φέρει οπ ές μέσω
των οπ οίων βιδώνεται στις κουπ αστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπ αστές της τσουλήθρας
κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 21mm. Τα π λαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ
κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 15mm. Στο κενό μεταξύ των π λαϊνών ασφαλείας και
των υπ οστυλωμάτων π ροσαρμόζονται ειδικά τεμάχια απ ό ξύλο σε κάθε π λευρά. Στο άνω
μέρος, σε ύψος 75cm απ ό τη σκάφη, τα π λαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπ άρα
κρατήματος η οπ οία είναι κατασκευασμένη απ ό σωλήνα βαρέως τύπ ου Φ27mm. Η μπ άρα
κρατήματος και τα π λαϊνά αναγκάζουν το π αιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση π ροκειμένου να
κατέβει απ ό την τσουλήθρα. Για την π άκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας
κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια π ροσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.
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ΑΤ.09 Μεταλλική Τσουλήθρα
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 325 cm Μήκος : 675 cm
Πλάτος : 115 cm Πλάτος : 415 cm
Ύψος : 285 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : 120 cm
Ηλικιακή ομάδα : 1,5-14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα
Δραστηριότητες : Εύκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση, Παιχνίδι ρόλων.
Απ οτελείται απ ό τον μεταλλικό π ύργο, την μεταλλική κλίμακα ανόδου και την
τσουλήθρα

Διάταξη:
Η είσοδος στην τσουλήθρα γίνετε απ ό την μεταλλική σκάλα και καταλήγει στο π ύργο με
τρείς κολόνες και με ύψος π αταριού 120εκ., στην είσοδο του π ύργου υπ άρχει
διακοσμητική αψίδα απ ό σημύδα π άχους 21mm, συνευθειακά του π ύργου υπ άρχει η
τσουλήθρα.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:

Μεταλλικός Πύργος με τρεις κολόνες και αψίδα με π ατάρι στο 100cm:
Ο π ύργος με αψίδα είναι διαστάσεων 115 Χ 85. Κατασκευάζεται απ ό μπ ακλαβωτή
λαμαρίνα 3mm 120 Χ 90 cm. Ο π ύργος απ οτελείται απ ό τρεις μεταλλικούς στύλους
(κολόνες) απ ό χαλυβδοσωλήνα οι δύο κατασκευάζονται απ ό Φ88mm π άχους 2mm και
ύψους 225cm ενώ ο τρίτος π ου τοπ οθετήστε ανάμεσα απ ό τους δύο π ρώτους στο σημείο
π ου τοπ οθετήστε η τσουλήθρα κατασκευάζετε απ ό χαλυβδοσωλήνα Φ88 mm π άχους
2mm και ύψους 120cm. Στου δύο π ρώτους στύλους στο π άνω μέρος τοπ οθετείται η
διακοσμητική αψίδα διαστάσεων 115 Χ 76 cm απ ό σημύδα π άχους 21mm. Οι ελεύθερες
π λευρές του π ύργου έχουν φράγμα ασφαλείας κατασκευασμένα απ ό σωλήνα Φ26mm
π άχους 2mm και σημύδα π άχους 15mm.

Τσουλήθρα 200cm με ένα σπ άσιμο για π ατάρι 120cm:
Στην θέση της εξόδου του π ύργου τσουλήθρας π ροσαρμόζετε το π ροστατευτικό εξόδου
ασφαλείας για την καλύτερη π ροστασία των π αιδιών.
Απ οτελείται απ ό την σκάφη, τα π λαϊνά ασφαλείας, την έξοδο και τη βάση. Η σκάφη έχει
μήκος 200cm, π λάτος 46,5cm και κατασκευάζεται απ ό λαμαρίνα inox π άχους 1,5mm.
Είναι διαμήκη στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες π λευρές και φέρει οπ ές μέσω των
οπ οίων βιδώνεται στις κουπ αστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπ αστές της τσουλήθρας
κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 21mm. Η έξοδος της σκάφης κατασκευάζεται απ ό
σημύδα π άχους 21mm διαστάσεων 115 Χ 90, π ου έχει γίνει αφαίρεση υλικού ώστε ο
χρήστης π ου εισέρχεται στην τσουλήθρα αναγκάζετε να βρεθεί σε καθιστή θέση
π ροκειμένου να κατέβει απ ό την τσουλήθρα. Υπ άρχει δεύτερη αφαίρεση υλικού π ου
δημιουργεί ολική λαβή ώστε ο χρήστης να μπ ορεί να κρατηθεί για να βρεθεί σε καθιστή
θέση με μεγαλύτερη ασφάλεια. Για την π άκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας
κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια π ροσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.

ΑΤ.10 Tραμπ άλα Παίδω ν.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 240 cm Μήκος : 540 cm
Πλάτος : 70 cm Πλάτος : 370 cm
Ύψος : 155 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : 100 cm
Ηλικιακή ομάδα : 3 – 14 ετών Πρόταση χρήσης : 2 άτομα
Δραστηριότητες : Ταλάντωση, Τραμπ αλισμό
Απ οτελείτε απ ό τον σκελετό ταλάντωσης, δύο ελατήρια, δοκούς ταλάντωσης.
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Διάταξη:
Το όργανο είναι κατάλληλο για ταλάντωση των π αιδιών σε όρθια θέση ξεφεύγοντας απ ό το
συμβατικό τρόπ ο τραμπ αλισμού.

Τεχ νική π εριγραφή:
Ο σκελετός του οργάνου κατασκευάζεται εξολοκλήρου απ ό χαλυβδοσωλήνες. Οι δοκοί
στήριξης είναι κατασκευασμένοι απ ό δύο χαλυβδοσωλήνες Φ114mm π άχους 2mm μήκους
170εκ και π ακτώνονται 50εκ στο έδαφος σε 60εκ. απ όσταση μεταξύ τους. Στο π άνω μέρος
των δοκών τοπ οθετούνται τα ελατήρια π ιέσεως με σπ είρες π άχους 20 mm, μήκος 400 mm
και εξωτερική διάμετρο 200mm. Στο κάτω μέρος συγκρατούνται με π λάκα π άχος 5 mm
π ου βιδώνεται στους κάθετους δοκούς. Στο επ άνω μέρος συγκρατείται με π λάκα π άχους 5
mm στην οπ οία συγκρατείται ο σκελετός ταλάντωσης. Οι π λάκες στο κάτω μέρος του
ελατηρίου είναι επ ικαλυμμένες με διπ λό π άνελ HPL τύπ ου MEG π άχους 12mm διαμέτρου
32εκ. για απ οφυγή τραυματισμών. Στο επ άνω και κάτω μέρος των ελατηρίων υπ άρχουν
ειδικοί π είροι π ού ασφαλίζουν το ελατήριο και απ οτρέπ ουν την π αγίδευση δαχτύλου. Ο
σκελετός ταλάντωσης είναι κατασκευασμένος απ ό δύο χαλυβδοσωλήνες Φ60cm με π άχος
3mm και μήκους 377εκ ειδικά διαμορφωμένες με κουρμπ αριστή μορφή. Τα π ατήματα είναι
κατασκευασμένα απ ό χαλυβδοσωλήνα Φ42 και π άνω τους τοπ οθετείται κάθισμα/π άτημα
απ ό HPL τύπ ου MEG 12mm.

ΑΤ.11 Τραμπ άλα ορθίω ν (χρήση απ ό Α.με.Α).
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 380 cm Μήκος : 580 cm
Πλάτος : 82 cm Πλάτος : 250 cm
Ύψος : 120 cm Μέγιστο ύψος π τώσης

:
75 cm

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 - 14 ετών Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα
Δραστηριότητες : Τραμπ αλισμός.
Η κατασκευή απ αρτίζεται απ ό κινητό οριζόντιο άξονα π ου στηρίζεται σε σύνθετη
βάση

Τεχνική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Γενικά η κατασκευή απ αρτίζεται απ ό κινητό οριζόντιο άξονα π ου στηρίζεται σε σύνθετη
βάση. Ο κύριος άξονας κατασκευάζεται απ ό ξύλινη π λατφόρμα 495Χ95mm και μήκους
3800mm. Στα άκρα του, στο κάτω μέρος, φέρει κομμάτια ελαστικού συνολικού π λάτος όσο
και το π λάτος της π λατφόρμας (495mm) π ου χρησιμεύουν στην απ ορρόφηση των
κραδασμών κατά την επ αφή με το έδαφος.
Η βάση κατασκευάζεται απ ό δύο κάθετους κορμούς Φ140mm με κατάλληλο τελείωμα
π ρος απ οφυγή τραυματισμών, οι οπ οίοι π ακτώνονται στο έδαφος μέσω ειδικών
μεταλλικών βάσεων π ου απ ομακρύνουν τους κορμούς απ ό την επ ιφάνεια του εδάφους
ώστε να απ οφευχθεί η ανάπ τυξη υγρασίας. Στο άνω και στο κάτω μέρος τους ενώνονται
μεταξύ τους με δύο μεταλλικές χαλυβδοσωλήνες Φ60Χ2mm. Η κίνηση της π λατφόρμας
επ ιτυγχάνεται διαμέσων κουζινέτων με ρουλεμάν.
Για την στήριξη των χεριών του χρήστη τοπ οθετείται μεταλλική ράβδος σε σχήμα ‘Π’ με
στρογγυλοπ οιημένες τις γωνίες απ ό χαλυβδοσωλήνες Φ42Χ2mm και ύψους απ ό το
επ ίπ εδο της οριζόντιας π λατφόρμας 740mm και οι οπ οίες στερεώνονται στα π λαϊνά της
π λατφόρμας με την βοήθεια χαλυβδοελάσματος π άχους 5mm.
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ΑΤ.12 Τραμπ άλα Ελατηρ ίου Άλογα.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 290 cm Μήκος : 490 cm
Πλάτος : 34 cm Πλάτος : 234 cm
Ύψος : 85 cm Μέγιστο ύψος π τώσης

:
60 cm

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα
Δραστηριότητες : Ταλάντωση.
Καταλληλόλητα ΑΜΕΑ OXI
Απ οτελείται απ ό τον φορέα ταλάντωσης (κυρίως όργανο) με καθίσματα , χειρολαβές
μορφής αλόγου και το σύστημα ταλάντωσης.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Η τραμπ άλα απ οτελείται απ ό ξύλινο φορέα π ου στηρίζεται σε δύο ελατήρια π ου να
επ ιτρέπ ουν την ταλάντωση. Ο φορέας π εριλαμβάνει μια σύνθετη επ ικολλητή ξύλινη δοκό,
δύο μορφές απ ό π άνελ σημύδας π άχους 21mm σε μορφή αλόγου, με συνολικά τέσσερεις
π λαστικές χειρολαβές δύο σε κάθε μορφή, και τέσσερα π λαστικά στηρίγματα για την
τοπ οθέτηση των π οδιών δύο σε κάθε μορφή, και απ ό ένα κάθισμα απ ό σημύδα π άχους
21mm σε κάθε άκρο της δοκού. Η σύνθετη δοκός εδράζεται στη βάση ταλάντωσης μέσω
γαλβάνιζέ κοχλιώσεων. Η βάση απ οτελείται απ ό δύο ελατήρια ύψους 360mm, διαμέτρου
145mm και π άχους σπ είρας 13mm και το μεταλλικό σύστημα π εριστροφής ενός άξονα.
Κάθε ελατήριο φέρει δύο μεταλλικά καπ άκια σύσφιξης και π λάκα αγκύρωσης. Η στήριξη
του π αιχνιδιού στο έδαφος γίνεται σε βάση με οπ λισμένο σκυρόδεμα, μέσω γαλβανιζέ
μεταλλικής π λάκας.

ΑΤ.13 Τραμπ άλα Ελατηρ ίω ν 6 Θέσεω ν.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 150 cm Μήκος : 350 cm
Πλάτος : 100cm Πλάτος : 300 cm
Ύψος : 70 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : 60 cm
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 4-6 Άτομα
Δραστηριότητες : Ταλάντωση, Τραμπ αλισμός.
Το ταλαντευόμενο π αιχνίδι ελατηρίου απ οτελείται απ ό τον φορέα (κυρίως όργανο) με
κάθισματα, χειρολαβές και αναβολείς, την βάση (2 μεταλλικά ελατήρια π ιέσεως) και την
π λάκα αγκύρωσης.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Μεταλλικό ελατήριο π ιέσεως Φ145
Η μεταλλική βάση π άκτωσης έχει ύψος 60 cm. Απ οτελείται απ ό μία χαλυβδοσωλήνα με
π άχος 2mm συγκολλημένη με μία π λάκα π άχους 5 mm στο επ άνω μέρος. Η π λάκα έχει
ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10 για την συγκράτηση της βάσης με το μεταλλικό ελατήριο. Τα
μεταλλικά ελατήρια π ιέσεως έχουν σπ είρες με π άχος 20 mm, μήκος 360 mm και εξωτερική
διάμετρο 145mm. Στο κάτω μέρος συγκρατούνται με π λάκα π άχος 5 mm και βιδώνει στη
βάση π άκτωσης. Στο επ άνω μέρος συγκρατείται με π λάκα π άχος 5 mm στην οπ οία
συγκρατείται το κυρίως όργανο. Στο επ άνω και κάτω μέρος υπ άρχουν ειδικοί π είροι π ού
ασφαλίζουν το ελατήριο και απ οτρέπ ουν την π αγίδευση δαχτύλου.

Φορέας με κάθισμα
Το κυρίως όργανο απ οτελείτε απ ό δύο οριζόντιες δοκους διαστάσεων 80Χ80mm μήκους
145εκ. και δύο μεταλλικές χειρολαβές μαζί με αναβολείς. Οι χειρολαβές είναι
κατασκευασμένες απ ό χαλυβδοσωλήνα Φ42mm, είναι τοπ οθετημένες αριστερά και δεξιά
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των δοκών, δύο κουρμπ αρισμένες σωλήνες σε κάθε π λευρά καταλήγουν στην χειρολαβή
στο π άνω μέρος και στον αναβολέα στον κάτω και φέρουν π ροστατευτικές τάπ ες. Στις
άκρες τις δοκού τοπ οθετούνται καθισματάκια κατασκευασμένα απ ό π λακάζ θαλάσσης
(σημύδα) π άχους π άχους 15mm ενώ στο κέντρο υπ άρχει μια π λατφόρμα κατασκευασμένη
απ ό π λακάζ θαλάσσης (σημύδα) π άχους 15mm.

ΑΤ.14 Τραμπ άλα 2 θέσ εω ν ξύλινη.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 250 cm Μήκος : 450 cm
Πλάτος : 44,5 cm Πλάτος : 244,5 cm
Ύψος : 89 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : 85 cm
Ηλικιακή ομάδα : 1.5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα
Δραστηριότητες : Ταλάντωση.
Απ οτελείται απ ό τον φορέα (κυρίως όργανο) με καθίσματα, χειρολαβές και την βάση.

Τα υπ οστυλώματα (κολώνες) κατασκευάζονται απ ό σύνθετη π λαστικοπ οιημένη ξυλεία
τετράγωνης διατομής εξωτερικών διαστάσεων 95 Χ 95mm με εξωτερικό π άχος τοιχώματος
5mm π ου έχει μία εσωτερική τετράγωνη οπ ή διαστάσεων 45 Χ 45mm. To π άχος της
εσωτερικής οπ ής είναι 5mm. Το εξωτερικό τοίχωμα της τετράγωνης διατομής ενώνεται με
την εσωτερική τετράγωνη οπ ή μέσου οχτώ (8) νευρώσεων δημιουργώντας οχτώ τραπ έζια
σχήματα διαστάσεων 35Χ15mm. Στο κέντρο της κολώνας υπ άρχει τετράγωνη
χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων 45 Χ 45mm π άχους 2mm. Όλη η κατασκευή της τετράγωνης
σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος απ ό την μεταλλική σωλήνα π ου τοπ οθετείται
εργοστασιακά στο κέντρο της

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Η βάση απ οτελείται απ ό δύο υπ οστυλώματα σύνθετη π λαστικοπ οιημένη ξυλεία μήκους
45cm. Μεταξύ τους συνδέονται με σωλήνα Φ60 Χ 2mm στην οπ οία επ άνω λειτουργεί το
κινητό μέρος έχοντας απ ό κάτω ειδική υπ οδοχή.
Το κινητό μέρος απ οτελείται απ ό την δοκό διαστάσεων 9,5 Χ 9 Χ 250cm. Στις άκρες στο
επ άνω μέρος τοπ οθετούνται δύο κάθισματακια αναπ αυτικά απ ό χυτό π ολυουρεθάνης με
εξωτερική επ ιφάνεια αντιολισθητική. Η επ ιφάνεια του είναι κυκλικού σχήματος με διάμετρο
20εκ, π ου στην μια του π λευρά έχει γίνει αφαίρεση ευθύγραμμου τμήματος ώστε στο
σημείο εκείνο να υπ άρχει π λάτος 18,5εκ. Το π άχος του καθίσματος είναι 3,1εκ και στο
εσωτερικό του υπ άρχει μεταλλική φλάντζα με ενσωματωμένα 2 π αξιμάδια, ώστε να
βιδωθεί το κάθισμα στον σκελετό. Το βάρος του είναι 400 έως 450 γραμμάρια. Μπ ροστά
απ ό τα καθίσματα π ροσαρμόζονται δύο μεταλλικές χειρολαβές απ ό χαλυβδοσωλήνα Φ26
Χ 2mm με διάμετρο 28 cm. Απ ό κάτω π ροσαρμόζονται δύο λάστιχα για να υπ άρχει
απ όσβεση της κρούσης του οργάνου. Στην μέση στο κάτω μέρος μπ αίνει ειδικός
μηχανισμός με κουζινέτο (ρουλεμάν με άξονα) για να το ασφαλίζει.

AT.15 Τραμπ άλα ελατηρ ίου 4θέσ ια με θέμα ζω άκι.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 270 cm Μήκος : 570 cm
Πλάτος : 25 cm Πλάτος : 325 cm
Ύψος : 80 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : 60 cm
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 - 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 4 Άτομα
Δραστηριότητες : Ταλάντωση
Το π αιχνίδι απ αρτίζεται απ ό το φορέα ταλάντωσης ο οπ οίος π ροσαρμόζεται π άνω
στο σύστημα ταλάντωσης
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Το συγκεκριμένο π αιχνίδι απ οτελεί ταλαντευόμενο εξοπ λισμό π ου μπ ορεί να εξυπ ηρετήσει
έως και 4 χρήστες ηλικίας απ ό 1,5 ετών. Το π αιχνίδι απ αρτίζεται απ ό το φορέα
ταλάντωσης ο οπ οίος π ροσαρμόζεται π άνω στο σύστημα ταλάντωσης.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Ο φορέας ταλάντωσης ο οπ οίος κεντρικά στηρίζεται στη σύνθετη βάση των δύο ελατηρίων
απ οτελείται απ ό μία οριζόντια ξύλινη δοκό π άνω στην οπ οία στηρίζονται τέσσερα
καθίσματα και οι δύο θεματικές μορφές ζώου.
Οι δύο μορφές ζώου κατασκευάζονται απ ό σημύδα π άχους 21mm ενώ τα τέσσερα
καθίσματα απ ό αντιολισθητική σημύδα π άχους 21mm. Οι μορφές τοπ οθετούνται
π αράλληλα με τη δοκό και φέρουν σε κατάλληλα σημεία π λαστικά στοιχεία π ου
χρησιμοπ οιούνται ως χειρολαβές και αναβολείς. Εκατέρωθεν κάθε θεματικής μορφής
π ροσαρμόζονται π άνω στη δοκό τα καθίσματα τοπ οθετημένα αντικριστά. Η οριζόντια
ξύλινη δοκός έχει διαστάσεις 95X90mm με μήκος 260cm με στρογγυλεμένες άκρες π ρος
απ οφυγή τραυματισμών.
Το σύστημα ταλάντωσης απ οτελείται απ ό τον άξονα π αλινδρόμησης και τα ελατήρια. Ο
άξονας π αλινδρόμησης απ οτελείται απ ό τέσσερα ειδικά διαμορφωμένα και αμφίπ λευρα
τοπ οθετημένα μεταλλικά τρίγωνα απ ό χάλυβα π άχους 5mm π ου ενώνονται μεταξύ τους με
έναν άξονα με ασφάλειες, ο άξονας π αλινδρόμησης είναι συνδεδεμένος στην επ άνω του
μεριά με την οριζόντια δοκό και στο κάτω μέρος με μία χαλύβδινη π λάκα π άχους 5mm
π ου σε αυτήν συναρμολογούνται οι βάσεις π άκτωσης.
Τα δύο ελατήρια π ιέσεως έχουν σπ είρες με π άχος 13 mm, μήκος 360 mm και εξωτερική
διάμετρο 145mm και τοπ οθετούνται εκατέρωθεν του άξονα π αλινδρόμησης.
Η κάθε μια απ ό τις δύο βάσεις π άκτωσης έχει ύψος 60 cm. Απ οτελείται απ ό μία
χαλυβδοσωλήνα με π άχος 2mm συγκολλημένη με μία π λάκα π άχους 5 mm στο επ άνω
μέρος. Η π λάκα έχει ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10 για την συγκράτηση της βάσης με το
μεταλλικό ελατήριο.
Το σύστημα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απ οτρέπ εται η στρέψη και η δίπ λωση και
κατ' επ έκταση ο εγκλωβισμός των άκρων των π αιδιών.

AT.16 Πόνυ με ελατήριο
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 84 cm Μήκος : 284 cm
Πλάτος : 23 cm Πλάτος : 223 cm
Ύψος : 81 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : 51 cm
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομο
Δραστηριότητες : Ταλάντωση.
Το ταλαντευόμενο π αιχνίδι ελατηρίου απ οτελείται απ ό τον φορέα (κυρίως όργανο) με
κάθισμα, χειρολαβές και αναβολείς , την βάση (μεταλλικό ελατήριο π ιέσεως) και την
π λάκα αγκύρωσης.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Η μεταλλική βάση π άκτωσης έχει ύψος 60 cm. Απ οτελείται απ ό μία χαλυβδοσωλήνα με
π άχος 2mm συγκολλημένη με μία π λάκα π άχους 5 mm στο επ άνω μέρος. Η π λάκα έχει
ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10 για την συγκράτηση της βάσης με το μεταλλικό ελατήριο.
Το μεταλλικό ελατήριο π ιέσεως έχει σπ είρες με π άχος 20 mm, μήκος 360 mm και
εξωτερική διάμετρο 145mm. Στο κάτω μέρος συγκρατείται με π λάκα π άχος 5 mm και
βιδώνει στη βάση π άκτωσης. Στο επ άνω μέρος συγκρατείται με π λάκα π άχος 5 mm στην
οπ οία συγκρατείται το κυρίως όργανο. Στο επ άνω και κάτω μέρος υπ άρχουν ειδικοί π ύροι
π ού ασφαλίζουν το ελατήριο και απ οτρέπ ουν την π αγίδευση δαχτύλου.
Το κυρίως όργανο απ οτελείται απ ό ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα απ ό σημύδα με π άχος
21 mm. Τα οπ οία συναρμολογούνται μεταξύ τους με βίδες Μ 10. Στο επ άνω και κάτω
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μέρος συναρμολογούνται χειρολαβές και αναβολείς για να συγκρατούνται με ασφάλεια τα
π αιδιά κατά την διάρκεια χρήσης τού οργάνου. Επ ιπ λέον φέρει κάθισμα κατάλληλων
διαστάσεων και διατομής. Ολόκληρος ο φορέας στηρίζεται π άνω σε λάμα και βιδώνεται
στέρεα στο ελατήριο της βάσης

AT.17 Δρασ τηρ ιότητα Σκορ 4
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 136cm Μήκος : -
Πλάτος : 8cm Πλάτος : -
Ύψος : 125cm Μέγιστο ύψος π τώσης : -
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα
Δραστηριότητες : Παιχνίδι μυαλού, στρατηγικής, ταχύτητας
Απ οτελείται απ ό δύο κάθετες δοκούς, διπ λό χαραγμένο π άνελ με δύο θέσεις
π αιχνιδιού. Κατάλληλο για ΑΜΕΑ.

Το π αιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επ ιτρέπ ει, με τις κατάλληλες π ροσβάσεις και
διατάξεις ασφαλούς χρήσης τη συμμετοχή π αιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα
με τα π ροβλεπ όμενα στις ευρωπ αϊκές και διεθνείς π ροδιαγραφές.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Απ οτελείται απ ό δύο (2) κολόνες σύνθετης π λαστικοπ οιημένης ξυλείας κυκλικής διατομής
διαμέτρου 80mm μήκους 125cm με εξωτερικό π άχος τοιχώματος 6mm. Το εξωτερικό
τοίχωμα ενώνεται με εσωτερική τετράγωνη οπ ή εσωτερικών διαστάσεων 30Χ30mm της
οπ οίας το κέντρο βρίσκεται στο κέντρο της κυκλικής διατομής. Η ένωση αυτή υλοπ οιείται
διαμέσου τεσσάρων (4) νευρώσεων ίδιου υλικού με την π λαστικοπ οιημένη ξυλεία π άχους
5mm. Στην οπ ή τοπ οθετείται τετράγωνη χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων εξωτερικών
διαστάσεων 30Χ30mm π άχους 2mm και ίδιου ύψους με την π λαστικοπ οιημένη ξυλεία.
Όλη η κατασκευή της κυκλικής σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος απ ό την χαλυβδοσωλήνα
π ου τοπ οθετείται εργοστασιακά στο κέντρο της. Οι κολόνες είναι κάθετες στο έδαφος όπ ου
ανάμεσα τους τοπ οθετείται η δραστηριότητα.
Η δραστηριότητα απ οτελείται απ ό ένα (1) χρωματιστό π άνελ απ ό σημύδα 120Χ80εκ.
π άχους 21mm μεταξύ των δύο κολόνων και απ ό ένα π άνελ HPL 120Χ80εκ. με π άχος
3mm. Τα π άνελ είναι χαραγμένα με CNC ώστε να δημιουργούνται διαδρομές για την
μετακίνηση των π ιονών. Υπ άρχουν 54 π ιόνια σε δύο χρώματα π ου μοιράζονται οι δύο
π αίχτες. Τα π ιόνια είναι ενσωματωμένα στο π άνελ και μετακινούνται στις διαδρομές.
Υπ άρχουν εφτά διαδρομές με κάθε διαδρομή να έχει χαραγμένες 7 θέσεις για να
τοπ οθετούν οι π αίχτες τα π ιόνια, τρεις διαδρομές για κάθε π αίχτη ώστε να απ οθηκεύει τα
π ιόνια. Δύο καδρόνια 4,5Χ4,5Χ80εκ. συνδέουν τα π άνελ με τις κολώνες.

AT.18 Δρασ τηρ ιότητα Σκορ 3
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 96cm Μήκος : -
Πλάτος : 8cm Πλάτος : -
Ύψος : 125cm Μέγιστο ύψος π τώσης : -
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα
Δραστηριότητες : Παιχνίδι μυαλού, στρατηγικής
Απ οτελείται απ ό δύο κάθετες δοκούς, διπ λό χαραγμένο π άνελ με δύο θέσης π αιχνιδιού.
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ.

Το π αιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επ ιτρέπ ει, με τις κατάλληλες π ροσβάσεις και
διατάξεις ασφαλούς χρήσης και τη συμμετοχή π αιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
σύμφωνα με τα π ροβλεπ όμενα στις ευρωπ αϊκές και διεθνείς π ροδιαγραφές.
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Τεχνική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Απ οτελείται απ ό δύο (2) κολόνες σύνθετης π λαστικοπ οιημένης ξυλείας κυκλικής διατομής
διαμέτρου 80mm μήκους 125cm με εξωτερικό π άχος τοιχώματος 6mm. Το εξωτερικό
τοίχωμα ενώνεται με εσωτερική τετράγωνη οπ ή εσωτερικών διαστάσεων 30Χ30mm της
οπ οίας το κέντρο βρίσκεται στο κέντρο της κυκλικής διατομής. Η ένωση αυτή υλοπ οιείται
διαμέσου τεσσάρων (4) νευρώσεων ίδιου υλικού με την π λαστικοπ οιημένη ξυλεία π άχους
5mm. Στην οπ ή τοπ οθετείται τετράγωνη χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων εξωτερικών
διαστάσεων 30Χ30mm π άχους 2mm και ίδιου ύψους με την π λαστικοπ οιημένη ξυλεία.
Όλη η κατασκευή της κυκλικής σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος απ ό την χαλυβδοσωλήνα
π ου τοπ οθετείται εργοστασιακά στο κέντρο της. Οι κολόνες είναι κάθετες στο έδαφος όπ ου
ανάμεσα τους τοπ οθετείται η δραστηριότητα.
Η δραστηριότητα απ οτελείται ένα (1) χρωματιστό π άνελ απ ό σημύδα 80Χ62,5εκ. π άχους
21mm μεταξύ των δύο δοκαριών και ένα στρόγγυλο π άνελ HPL με διάμετρο 60εκ και
π άχους 12mm. Τα π άνελ είναι χαραγμένα με CNC ώστε να δημιουργούνται διαδρομές για
την μετακίνηση των π ιονιών. Υπ άρχουν 16 π ιόνια σε δύο χρώματα π ου μοιράζονται οι δύο
π αίχτες. Τα π ιόνια είναι ενσωματωμένα στο π άνελ και μετακινούνται στις διαδρομές.
Υπ άρχουν έξι διαδρομές με κάθε διαδρομή έχει χαραγμένες 4 θέσεις για να τοπ οθετούν οι
π αίχτες τα π ιόνια, και μια διαδρομή για κάθε π αίχτη ώστε να απ οθηκεύει τα π ιόνια. Δύο
καδρόνια 4,5Χ4,5Χ62,5εκ. συνδέουν τα π άνελ με τις κολώνες.

AT.19 Δρασ τηρ ιότητα Αγώ νας Ταχύτητας .
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 114cm Μήκος : -
Πλάτος : 8cm Πλάτος : -
Ύψος : 125cm Μέγιστο ύψος π τώσης : -
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα
Δραστηριότητες : Παιχνίδι μυαλού, στρατηγικής, ταχύτητας
Απ οτελείται απ ό δύο κάθετες δοκούς, διπ λό χαραγμένο HPL με δύο θέσης π αιχνιδιού.
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ.

Το π αιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επ ιτρέπ ει, με τις κατάλληλες π ροσβάσεις και
διατάξεις ασφαλούς χρήσης και τη συμμετοχή π αιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
σύμφωνα με τα π ροβλεπ όμενα στις ευρωπ αϊκές και διεθνείς π ροδιαγραφές.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Απ οτελείται απ ό δύο (2) κολόνες σύνθετης π λαστικοπ οιημένης ξυλείας κυκλικής διατομής
διαμέτρου 80mm μήκους 125cm με εξωτερικό π άχος τοιχώματος 6mm. Το εξωτερικό
τοίχωμα ενώνεται με εσωτερική τετράγωνη οπ ή εσωτερικών διαστάσεων 30Χ30mm της
οπ οίας το κέντρο βρίσκεται στο κέντρο της κυκλικής διατομής. Η ένωση αυτή υλοπ οιείται
διαμέσου τέσσερων (4) νευρώσεων ίδιου υλικού με την π λαστικοπ οιημένη ξυλεία π άχους
5mm. Στην οπ ή τοπ οθετείται τετράγωνη χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων εξωτερικών
διαστάσεων 30Χ30mm π άχους 2mm και ίδιου ύψους με την π λαστικοπ οιημένη ξυλεία.
Όλη η κατασκευή της κυκλικής σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος απ ό την χαλυβδοσωλήνα
π ου τοπ οθετείται εργοστασιακά στο κέντρο της. Οι κολόνες είναι κάθετες στο έδαφος όπ ου
ανάμεσα τους τοπ οθετείται η δραστηριότητα.
Η δραστηριότητα απ οτελείται απ ό δύο (2) καδρόνια 4,5Χ4,5Χ62εκ. π ου συνδέουν τα
π άνελ με τις κολόνες, ένα (1) χρωματιστό π άνελ απ ό σημύδα 98Χ62,5εκ. π άχους 21mm
μεταξύ των δύο δοκαριών ένα π άνελ HPL 98Χ62,5εκ. και π άχους 12mm και ένα HPL
20Χ20 π άχους 12mm. Τα π άνελ είναι χαραγμένα με CNC ώστε να δημιουργούνται δύο
διαδρομές με θέσεις για την μετακίνηση των π ιονιών. Υπ άρχουν 2 π ιόνια. Τα π ιόνια είναι
ενσωματωμένα στο π άνελ και μετακινούνται στις διαδρομές. Οι π αίχτες π εριστρέφουν το
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στρογγυλό π άνελ π άχους 12mm με χαραγμένα νούμερα απ ό 1 έως το 6 και μετακινούν τα
π ιόνια τους σε ανάλογες θέσεις.

AT.20 Δρασ τηρ ιότητα Λαβύρινθος Ποντίκι.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 116 cm Μήκος : -
Πλάτος : 8 cm Πλάτος : -
Ύψος : 125 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : -
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομο
Δραστηριότητες : Παιχνίδι μυαλού, στρατηγικής, ταχύτητας
Απ οτελείται απ ό δύο κάθετες δοκούς, διπ λό χαραγμένο π άνελ με μια θέσης π αιχνιδιού.
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ.

Το π αιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επ ιτρέπ ει, με τις κατάλληλες π ροσβάσεις και
διατάξεις ασφαλούς χρήσης και τη συμμετοχή π αιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
σύμφωνα με τα π ροβλεπ όμενα στις ευρωπ αϊκές και διεθνείς π ροδιαγραφές.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Απ οτελείται απ ό δύο (2) κολόνες σύνθετης π λαστικοπ οιημένης ξυλείας κυκλικής διατομής
διαμέτρου 80mm μήκους 125cm με εξωτερικό π άχος τοιχώματος 6mm. Το εξωτερικό
τοίχωμα ενώνεται με εσωτερική τετράγωνη οπ ή εσωτερικών διαστάσεων 30Χ30mm της
οπ οίας το κέντρο βρίσκεται στο κέντρο της κυκλικής διατομής. Η ένωση αυτή υλοπ οιείται
διαμέσου τεσσάρων (4) νευρώσεων ίδιου υλικού με την π λαστικοπ οιημένη ξυλεία π άχους
5mm. Στην οπ ή τοπ οθετείται τετράγωνη χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων εξωτερικών
διαστάσεων 30Χ30mm π άχους 2mm και ίδιου ύψους με την π λαστικοπ οιημένη ξυλεία.
Όλη η κατασκευή της κυκλικής σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος απ ό την χαλυβδοσωλήνα
π ου τοπ οθετείται εργοστασιακά στο κέντρο της. Οι κολόνες είναι κάθετες στο έδαφος όπ ου
ανάμεσα τους τοπ οθετείται η δραστηριότητα.
Η δραστηριότητα απ οτελείται απ ό δύο (2) καδρόνια 4,5Χ4,5Χ95εκ. π ου συνδέουν τα
π άνελ με τις κολόνες, ένα (1) χρωματιστό π άνελ απ ό σημύδα 100Χ95εκ. π άχους 21mm
μεταξύ των δύο δοκαριών, ένα (1) χρωματιστό π άνελ απ ό HPL 100Χ95εκ. π άχους 3mm
και ένα HPL 8Χ8εκ. π άχους 12mm. Τα π άνελ είναι χαραγμένα με CNC ώστε να
δημιουργούνται διάφορες διαδρομές λαβύρινθου όπ ου μόνο μία καταλήγει στο τέλος
(Χάραξη μορφής κομμάτι κασεριού). Το π άνελ διαστάσεων 8x8 είναι το π ιόνι σε μορφή
π οντικιού. Το π ιόνι είναι ενσωματωμένο στο π άνελ και μετακινείται στις διαδρομές.
Τεχνικές Προδιαγραφές

AT.21 Δρασ τηρ ιότητα Συνομιλία.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 35cm Μήκος : -
Πλάτος : 15cm Πλάτος : -
Ύψος : 130cm Μέγιστο ύψος π τώσης : -
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομο
Δραστηριότητες : Παιχνίδι ρόλων, μουσική
Απ οτελείται απ ό δύο φιγούρες λουλούδι, την σωλήνα π ου ενώνει τις δύο φιγούρες.
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ.

Το π αιχνίδι τοπ οθετείται σε ζεύγος ώστε οι χρήστες να μπ ορούν να μιλήσουν και να
ακούσουν.
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Γενική Τεχ νική π εριγραφή
Κάθε στοιχείο είναι κατασκευασμένο απ ό μία μεταλλική σωλήνα διαμέτρου Φ42mm και
μήκους 150cm π ου στην μία άκρη του υπ άρχει ένα κωνικό στοιχείο διαμέτρου Φ240mm με
στρογγυλεμένη άκρη. Πάνω στο κωνικό στοιχείο π ροσαρμόζεται ένα π άνελ απ ό HPL με
διάμετρο 32cm και π άχος 12mm, π ου έχει χάραξη μορφής λουλουδιού. Η άλλη άκρη της
μεταλλικής σωλήνας συνδέεται με εύκαμπ τους σωλήνες απ ό PVC διαμέτρου 40 mm τα
οπ οία τοπ οθετούνται στο έδαφος σε βάθος 200 mm. Πάνω στην μεταλλική σωλήνα
τοπ οθετούνται δύο διακοσμητικά π άνελ απ ό HPL π άχους 12mm διαστάσεων 40Χ19εκ και
30Χ12εκ, π ου έχουν χάραξη μορφής φύλλου λουλουδιού.
Το π αιχνίδι θα συνοδεύεται απ ό επ εξηγηματική π ινακίδα & θα είναι π ιστοπ οιημένο κατά
ΕΝ 1176.

AT.22 Δρασ τηρ ιότητα Ακοής .
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 11cm Μήκος : -
Πλάτος : 9,3cm Πλάτος : -
Ύψος : 500cm Μέγιστο ύψος π τώσης

:
-

Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ετών. Πρόταση χρήσης : 1 Άτομα
Δραστηριότητες : Παιχνίδι ρόλων, ακοή, εκπ αίδευση.
Καταλληλόλητα ΑΜΕΑ NAI
Απ οτελείται απ ό έναν μεταλλικό στύλο Φ102mm, έναν μεταλλικό στύλο Φ60mm με
κώνους, ένα σύστημα μεταφοράς του ήχου και ένα σύστημα π εριστροφής του κώνου.
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ.

Τεχνική π εριγραφή
Το π αιχνίδι κατασκευάζεται απ ό γαλβανιζέ σωλήνα βαμμένη ηλεκτροστατικά και
απ οτελείται απ ό ένα στυλό διαμέτρου 102 mm, π άνω στον οπ οίο είναι κολλημένος ένας
ακόμη σωλήνας διαμέτρου 60 mm. Ο σωλήνας διαμέτρου 60mm φέρει 2 κώνους
διαφορετικής διαμέτρου & έχει δυνατότητα π εριστροφής κατά 360° γύρω απ ό τον σωλήνα
στήριξης. Ο μεγάλος κώνος τοπ οθετείται στο υψηλότερο σημείο της σωλήνας ενώ ο
μικρότερος τοπ οθετείται σε χαμηλότερο σημείο ώστε ο χρήστης να μπ ορεί να ακούσει
όλους τους ήχους γύρω του. Το π αιχνίδι θα συνοδεύεται απ ό επ εξηγηματική π ινακίδα &
θα είναι π ιστοπ οιημένο κατά ΕΝ 1176.

AT.23 Δρασ τηρ ιότητα Tρ ίλιζα.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 96 cm Μήκος : -
Πλάτος : 8 cm Πλάτος : -
Ύψος : 125 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : -
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα
Δραστηριότητες : Παιχνίδι τρίλιζα.
Απ οτελείται απ ό δύο κάθετες δοκούς με εσωτερικό το κλασσικό π αιχνίδι τρίλιζα.
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ.

Απ οτελείται απ ό δύο κολόνες κάθετες στο έδαφος όπ ου ανάμεσα τους τοπ οθετείτε η
δραστηριότητα τρίλιζα.
Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Απ οτελείται απ ό δύο (2) κολόνες σύνθετης π λαστικοπ οιημένης ξυλείας κυκλικής διατομής
διαμέτρου 80mm μήκους 125cm με εξωτερικό π άχος τοιχώματος 6mm. Το εξωτερικό
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τοίχωμα ενώνεται με εσωτερική τετράγωνη οπ ή εσωτερικών διαστάσεων 30Χ30mm της
οπ οίας το κέντρο βρίσκεται στο κέντρο της κυκλικής διατομής. Η ένωση αυτή υλοπ οιείται
διαμέσου τεσσάρων (4) νευρώσεων ίδιου υλικού με την π λαστικοπ οιημένη ξυλεία π άχους
5mm. Στην οπ ή τοπ οθετείται τετράγωνη χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων εξωτερικών
διαστάσεων 30Χ30mm π άχους 2mm και ίδιου ύψους με την π λαστικοπ οιημένη ξυλεία.
Όλη η κατασκευή της κυκλικής σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος απ ό την χαλυβδοσωλήνα
π ου τοπ οθετείται εργοστασιακά στο κέντρο της. Οι κολόνες είναι κάθετες στο έδαφος όπ ου
ανάμεσα τους τοπ οθετείται η δραστηριότητα.
Η δραστηριότητα έχει διαστάσεις 62,5Χ80εκ και κατασκευάζεται απ ό δύο καδρόνια
9,5Χ4,5εκ, δύο καδρόνια 4,5Χ4,5εκ και π εριστρεφόμενους ξύλινούς κύβους π ου στη μία
π λευρά δείχνουν "Χ" και στην αντίθετη π λευρά ένα "Ο". Είναι τοπ οθετημένοι σε τρεις
κατακόρυφες ντίζες Μ10 ανάμεσα στους κύβους τοπ οθετούνται ειδικοί απ οστάτες με
π αξιμάδια π ου κρατούν ανεξάρτητη την κίνηση τους, οι ντίζες ασφαλίζουν στο π άνω και
κάτω μέρος του π λαισίου με π λαστικές τάπ ες. Τα σύμβολα “Χ” και “Ο” είναι σκαλισμένα και
χρωματισμένα στους π εριστρεφόμενους κύβους. Οι κύβοι έχουν στρογγυλεμένες ακμές.

AT.24 Δρασ τηρ ιότητα Λαβύρινθος – Δίνη.
Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος : 96 cm Μήκος : -
Πλάτος : 8 cm Πλάτος : -
Ύψος : 125 cm Μέγιστο ύψος π τώσης : -
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 – 14 ετών. Πρόταση χρήσης : 2 Άτομα
Δραστηριότητες : Παιχνίδι ρόλων, Λαβύρινθος, Δίνη.
Απ οτελείται απ ό δύο κάθετες δοκούς με δύο δραστηριότητες μια απ ό κάθε π λευρά η
μια είναι π εριστρεφόμενος λαβύρινθος και η άλλα π εριστρεφόμενη δίνη. Κατάλληλο για
ΑΜΕΑ.

Το π αιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επ ιτρέπ ει, με τις κατάλληλες π ροσβάσεις και
διατάξεις ασφαλούς χρήσης και τη συμμετοχή π αιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
σύμφωνα με τα π ροβλεπ όμενα στις ευρωπ αϊκές και διεθνείς π ροδιαγραφές.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Απ οτελείται απ ό δύο (2) κολόνες σύνθετης π λαστικοπ οιημένης ξυλείας κυκλικής διατομής
διαμέτρου 80mm μήκους 125cm με εξωτερικό π άχος τοιχώματος 6mm. Το εξωτερικό
τοίχωμα ενώνεται με εσωτερική τετράγωνη οπ ή εσωτερικών διαστάσεων 30Χ30mm της
οπ οίας το κέντρο βρίσκεται στο κέντρο της κυκλικής διατομής. Η ένωση αυτή υλοπ οιείται
διαμέσου τεσσάρων (4) νευρώσεων ίδιου υλικού με την π λαστικοπ οιημένη ξυλεία π άχους
5mm. Στην οπ ή τοπ οθετείται τετράγωνη χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων εξωτερικών
διαστάσεων 30Χ30mm π άχους 2mm και ίδιου ύψους με την π λαστικοπ οιημένη ξυλεία.
Όλη η κατασκευή της κυκλικής σύνθετης ξυλείας είναι χυτή έκτος απ ό την χαλυβδοσωλήνα
π ου τοπ οθετείται εργοστασιακά στο κέντρο της. Οι κολόνες είναι κάθετες στο έδαφος όπ ου
ανάμεσα τους τοπ οθετείται η δραστηριότητα, μια σημύδα διαστάσεων 80 Χ 62 και π άχος
21 mm. Δύο καδρόνια διαστάσεων 4,5 Χ 4,5 Χ 62 εκατοστά ενώνουν το κεντρικό π άνελ
σημύδα με τις δύο δικολλητές κολόνες.
Δύο δραστηριότητες ολοκληρώνουν το όργανο: μια δραστηριότητα δίνη και μια
λαβύρινθος. Οι δραστηριότητες είναι στερεωμένες με τρόπ ο π ου επ ιτρέπ εται η
π εριστροφή τους γύρο απ ό έναν άξονα.
Η δραστηριότητα λαβύρινθος απ οτελείται απ ό ένα χαραγμένο π άνελ σημύδας διαμέτρου
44 εκατοστών χαραγμένη και απ ό π λεξιγκλάς τριών χιλιοστών διαμέτρου 44 εκατοστών το
οπ οίο τοπ οθετείται μπ ροστά απ ό το χαραγμένο π άνελ. Μέσα στην χάραξη τοπ οθετείται
μεταλλική μπ ίλια ώστε ο χρήστης να π ροσπ αθήσει να την οδηγήσει στο κέντρο του
λαβύρινθου.
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Η δραστηριότητα δίνη απ οτελείται απ ό ένα χαραγμένο π άνελ σημύδας διαμέτρου 44
εκατοστών.

AT.25 Βρύση Παιδ ικής Χαράς .

Μήκος : 70cm Πλάτος : 50cm Ύψος: 110cm.

Απ οτελείται:
Η βρύση απ οτελείται απ ό έναν κεντρικό κουρμπ αριστό σωλήνα, τον μηχανισμό της
βρύσης και ένα διακοσμητικό π άνελ σε σχήμα σύννεφο.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Ο κεντρικός σωλήνας διατομής Φ60mm καταλήγεις σε ένα χαλυβδοέλασμα 20Χ30 π άχους
5mm. H στερέωση της βρύσης γίνετε μέσω ενός χαλυβδοελάσματος 15Χ15 και π άχους
5mm, το οπ οίο φέρει 4 τρύπ ες Φ12mm για το βίδωμα αυτού σε μπ ετόν απ ευθείας ή
π άκτωση σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης.Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας
θα σχηματίζει καμπ ύλη 90ο και θα καταλήγει στο χαλυβδοέλασμα 20Χ30 όπ ου και
βιδώνεται με κασονόβιδες και π αξιμάδια ασφαλείας το διακοσμητικό π άνελ απ ό σημύδα
σχήματος σύννεφο διαστάσεων 50Χ30 π άχους 21mm. Ο μηχανισμός της βρύσης θα
απ οτελείται απ ό ρυθμιζόμενο έμβολο με ρυθμιζόμενη διάρκεια ροής και αυτόματου
κλεισίματος. Αυτό θα π ρέπ ει να επ ιτυγχάνεται με ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό ελατηρίου
π ου θα βρίσκεται στο εσωτερικό της βρύσης. Η βρύση θα ενεργοπ οιείται με την π ίεση του
εμβόλου. Η π αροχή του νερού θα γίνεται μέσω π λαστικού σωλήνα ύδρευσης, ο οπ οίος
διέρχεται μέσα απ ό τον κεντρικό σωλήνα της κατασκευής. Την βρύση την συνοδεύει
π ροκατασκευασμένη σχάρα όμβριων.
Ο εξοπ λισμός θα φέρει δήλωση συμμόρφωσης (CE) σύμφωνα με το π ρότυπ ο ΕΝ 1090-
1:2009+A1:2011 επ ί π οινή απ οκλεισμού.

AT.26 Επ ισ τύλιο ηλιακό φω τισ τικό σώ μα LED με μονό δ ιακοσμητικό βραχ ίονα.

Μήκος : 125cm, Πλάτος : 55cm, Ύψος : 400cm

Απ οτελείται:
Ιστό φωτισμού συνολικού μήκους 4,00m.
Διακοσμητικός Βραχίονας
Πλάκα Έδρασης
Βάση Αγκύρωσης
Φωτιστικό σώμα LED τύπ ου βραχίονα 50W, με φωτοβολταϊκό π άνελ και μπ αταρία.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:

Ιστός φωτισμού
Απ οτελείται απ ό 2 χαλυβδοσωλήνες κυκλικής διατομής, διαστάσεων ο ένας π ερίπ ου
Φ100mm ύψους 3000mm και ο δεύτερος π ερίπ ου Φ75mm ύψους 1000mm αντίστοιχα
(συνολικό ύψος ιστού 4,00μ), π άχους κατ ελάχιστο 3mm, με συστολή στην εναλλαγή της
διατομής.

Διακοσμητικός Βραχίονας
Διακοσμητικός καμπ ύλος βραχίονας απ ό χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ60-76mm, με
διακοσμητικό π άνελ απ ό λαμαρίνα 5mm χαραγμένο με lase r.
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Πλάκα Έδρασης
Χαλύβδινη π λάκα κυκλικής διατομής π ερίπ ου Φ300mm και π άχους 10mm, με κεντρική
οπ ή ίδιων διαστάσεων με το κάτω τμήμα του κορμού του ιστού για τη διέλευση των
καλωδίων και του αγωγού γειώσεως καθώς και με τέσσερις (4) οπ ές, κυκλικού σχήματος,
διαμέτρου Φ12mm για τη στερέωση των αγκυρίων. Ο κορμός του ιστού σφηνώνεται μέσα
στην οπ ή της π λάκας έδρασης και συγκολλείται εσωτερικά και εξωτερικά.

Βάση Αγκύρωσης
Βάση αγκύρωσης απ οτελούμενη απ ό 4 αγκύρια M10mm σε διάταξη 190x190mm για
εύκολη τοπ οθέτηση επ ί τόπ ου στο έργο, γαλβανισμένη εν θερμώ τα αγκύρια, όπ ως και τα
π ερικόχλια και οι ροδέλες (δύο ανά αγκύριο) είναι π ροστατευμένα με γαλβάνισμα Οι ιστοί
π αραδίδονται βαμμένοι ηλεκτροστατικά σε επ ιθυμητά χρώματα.
Φωτιστικό σώμα LED τύπ ου βραχίονα 50W, με φωτοβολταϊκό π άνελ και μπ αταρία.
Μήκος : 505mm, Πλάτος: 220mm, Πάχος: 45μm, Βάρος: 2.8 kgr (χωρίς την βάση)
Το φωτιστικό σώμα LED τύπ ου βραχίονα θα είναι μέγιστης συνολικής ισχύος (LED +
Drive r) 50W 6000K ±5%, θα είναι κατασκευασμένο απ ό χυτό κράμα αλουμινίου υψηλής
θερμικής αγωγιμότητας για μέγιστη απ αγωγή της θερμοκρασίας και ομαλότερη λειτουργία
του φωτιστικού. Το φωτιστικό θα φέρει επ ώνυμες φωτεινές π ηγές LED (Philips , Samsung,
Bridge lux κλπ ) με μονοκρυσταλλική απ όδοση 19% υψηλής απ όδοσης και το κάθε π άνελ
θα φέρει 99 led τσιπ ς. Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 6000-6500k και 5000 lumen.. Το
φωτιστικό θα είναι αδιάβροχο IP65. lumen. Στην π ίσω π λευρά του π άνελ απ ό αυτή των
φωτιστικών led υπ άρχει ηλιακό π άνελ 10V 16W και μπ αταρία 6.4V: 25000ΜΑΗ LiFEPO4
με χρόνο φόρτισης 7 ώρες. Το φωτιστικό π αραδίδεται με τηλεχειριστήριο ώστε να
ικανοπ οιούνται οι διαφορετικές απ αιτήσεις του π ελάτη. Η ενεργοπ οίηση του φωτιστικού
γίνεται με την κίνηση στον χώρο μέσω φωτοκύτταρου(RaySensor) ώστε να απ οδίδει το
100% της φωτεινότητας ενώ σε φάση αδράνειας το φωτιστικό απ οδίδει 50% της
φωτεινότητας. Μέσω του τηλεχειριστήριου δίδεται η επ ιλογή χρονόμετρο – ενεργοπ οίησης
/ απ ενεργοπ οίησης - αυτόματης ενεργοπ οίησης / απ ενεργοπ οίησης (φωτοκύτταρο).
Τα π λεονεκτήματα του φωτιστικού είναι π ως δεν χρειάζεται ηλεκτρολογική εγκατάσταση,
τροφοδοσία, π ίνακα pilla r, ηλεκτρικό ρεύμα καθώς και το π ρόβλημα των φθαρμένων
καλωδίων. Το φωτιστικό θα φέρει π ιστοπ οιητικό CE επ ί π ο ινή απ οκλεισμού, εγγύηση
χρόνου ζωής για την μπ αταρία 8 χρόνια και εγγύηση του φωτιστικού για 3 χρόνια.

AT.27 Παγκάκι με 5 ξύλα

Μήκος : 190 cm, Πλάτος : 60 cm, Ύψος : 75 cm

Τεχνική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Απ οτελείται απ ό π έντε (5) ξύλα μήκους 190cm και διατομής 9,5 Χ 4,5cm π ου εδράζουν
π άνω σε δύο (2) μεταλλικές βάσεις κατασκευασμένες απ ό χαλυβδοέλασμα π άχους 10mm
μοντέρνου καμπ υλωτού σχήματος με στρόγγυλη διακοσμητική οπ ή στο κέντρο, κομμένο
με λέιζερ ώστε να μας δώσει τέλειο φινίρισμα. Στο κάτω μέρος υπ άρχει συγκολλημένη
π λάκα ίδιας τεχνοτροπ ίας με δύο οπ ές για να γίνεται ή συγκράτηση στο έδαφος. Τα ξύλα
τοπ οθετούνται εσωτερικά απ ό τις βάσεις με την βοήθεια χαλύβδινων εξαρτημάτων με
τρύπ ες.
Ο εξοπ λισμός θα φέρει δήλωση συμμόρφωσης (CE) σύμφωνα με το π ρότυπ ο ΕΝ 1090-
1:2009+A1:2011 επ ί π οινή απ οκλεισμού.
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AT.28 Δοχ είο απ ορρ ιμμάτω ν κλεισ τού τύπ ου

Διάμετρο : 54,5cm, Ύψος : 100cm, Βάρος : 15 kg, Χω ρητικότητα : 110lit κάδος .

Το δοχείο απ ορριμμάτων π όλης απ οτελείται απ ό ένα ενιαίο ομοιόμορφο σώμα
κατασκευής απ ό π ολυαιθυλένιο μεσαίας π υκνότητας και σταθεροπ οιητή UV για τις
υπ εριώδεις ακτινοβολίες. Επ ίσης το υλικό κατασκευής έχει αντίσταση στην φωτιά ενώ κατά
την δημιουργία του υλικού εγχύεται και το δραστικό συστατικό αντιμικροβιακής τεχνολογίας
απ οτρέπ οντας τη δημιουργία βακτηρίων έως και κατά 99.99%. Τα μέρη του είναι αδρανή
και δεν π εριέχουν τοξικά συστατικά.
Η χωρητικότητα του δοχείου είναι 100lt. Το υλικό κατασκευής του κάδου είναι ιδιαίτερα
ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες, π ιθανούς βανδαλισμούς και χρήζει ελάχιστης
συντήρησης αφού η επ ιφάνειά του δεν θα απ αιτεί βάψιμο, καθαρισμό και το χρώμα του θα
διατηρείται στην αρχική του κατάσταση. Ο κάδος δεν π αρουσιάζει εμφανείς ενώσεις,
συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση απ οτελούν ένα ομοιογενές
π ερίβλημα, με εσοχές όπ ου επ ικολλούνται εργοστασιακά. Στο κυρίως σώμα διατομής
560mm και ύψους 1075mm π ροσαρμόζεται ενιαίο άνοιγμα στις δύο π λευρές, διαστάσεων
323Χ144mm, για τη ρίψη απ ορριμμάτων και την π αράλληλη π ροστασία του εσωτερικού
απ ό τη συσσώρευση νερού. Κατ’ αυτόν τον τρόπ ο η π ρόσβαση σκουπ ιδιών στο δοχείο
απ ορριμμάτων είναι ιδιαίτερα εύκολη. Επ ίσης φέρει σύστημα αυτόματου κουμπ ώματος και
ανοίγματος με π εριστροφή και ανάκληση, ανάμεσα στο κυρίως σώμα και τη βάση, π ου
διευκολύνει το άνοιγμα και κλείσιμο για την απ οκομιδή. Περιέχει π λαστικό εσωτερικό κάδο
χωρητικότητας π ερίπ ου 100lt, απ ό ανακυκλωμένο υλικό. Η βάση είναι επ ίσης κυλινδρικής
διατομής με ελαφρώς μεγαλύτερη διάμετρο απ ό αυτή του κυρίως σώματος. Συνοδεύεται,
επ ί π οινή απ οκλεισμού, απ ό π ιστοπ οιητικό ανάλυσης της κατασκευάστριας εταιρείας για
την συμμόρφωση της διαδικασίας κατασκευής του κάδου σύμφωνα με τις π ροδιαγραφές
του ISO22196, π ερί αντιμικροβιακής δραστηριότητας και φέρει βεβαίωση της
κατασκευάστριας εταιρεία για την απ όδειξη της π ρώτης ύλης του κάδου επ ι π οινή
απ οκλεισμού.
Δεν ξεφλουδίζει, δεν σκουριάζει και δεν ξεβάφει.

AT.28 Δοχ είο απ ορρ ιμμάτω ν.

Ύψος 100cm, Διάμετρο 46 εκατοστά.

O κάδος απ ορριμμάτων είναι 37 λίτρα απ οτελείται: α) απ ό τον σκελετό του κάδου, β) Τα
κάθετα ξύλινα δοκάρια και γ) έναν εσωτερικό κάδο.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
α) Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος απ ό χαλύβδινη σωλήνα 48 Χ 2 mm. Στην κορυφή
π ροσαρμόζονται δύο στεφάνια απ ό λάμα 30 Χ 3mm σε διάμετρο 40cm και σε απ όσταση
50cm μεταξύ τους. Στο κάτω μέρος του σκελετού υπ άρχει τετράγωνη βάση με τέσσερις
οπ ές π εριμετρικά για να στερεωθεί ο κάδος στο έδαφος.
β) Τα δέκα τέσσερα ξύλινα δοκάρια π ερτσινώνονται π εριμετρικά σε ίσες απ οστάσεις
μεταξύ τους. Το καθένα απ ό αυτά έχει διαστάσεις 5,7 Χ 2,5 Χ 60 cm. Είναι απ ό ξυλεία
Πεύκης αρκτικού κύκλου ( Σουηδική) π λαναρισμένη απ ό όλες τις μεριές με
στρογγυλεμένες τις ακμές.
γ) Ο εσωτερικός έχει διαστάσεις Διάμετρο 38 cm και Ύψος 50 cm (καλάθι σχήματος
κυλινδρικού). Είναι κατασκευασμένος απ ό γαλβανισμένη λαμαρίνα σχήματος κυλινδρικού.
Φέρει δύο χειρολαβές στο π άνω χείλος εσωτερικά και διαμετρικά αντίθετες για να μπ ορεί
να π ροσθαφαιρείται εύκολα απ ό το χρήστη. Το βάρος του κάδου θα είναι έξι κιλά
π ερίπ ου.
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Ο εξοπ λισμός θα φέρει δήλωση συμμόρφωσης (CE) σύμφωνα με το π ρότυπ ο ΕΝ 1090-
1:2009+A1:2011 επ ί π οινή απ οκλεισμού.

AT.30 Ξύλινη π όρτα για π ερ ίφραξη π αιδ ικής χαράς .

Μήκος : 118cm, Πλάτος : 10cm, Ύψος : 110cm

Απ οτελείται:
Η π όρτα έχει την ίδια μορφή με την ξύλινη ίσια π ερίφραξη. Απ οτελείται απ ό ένα π λαίσιο
του ενός μέτρου το οπ οία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ξύλινες κολόνες.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Το φύλλο απ οτελείται απ ό δύο ξύλινους π αράλληλους δοκούς διαστάσεων 7,5 Χ 4,5 Χ
100 εκ και δύο ξύλινους κάθετους δοκούς διαστάσεων 7,5 Χ 4,5 Χ 59 εκ. Μεταξύ των δύο
π αράλληλων δοκών τοπ οθετούνται έξι κάθετα ξύλα διαστάσεων 11 Χ 1,8 Χ 80 εκ. Το
διάκενο μεταξύ των κάθετων στοιχείων δεν είναι μεγαλύτερο απ ό 8,5 εκ. Ακόμα
τοπ οθετείται μία χιαστή δοκό 7,5 Χ 4,5 εκ για ενίσχυση της κατασκευής, δύο μεντεσέδες
και δύο κάθετες κολόνες διαστάσεων 9 Χ 9 Χ 110 εκ στις οπ οίες π ροσαρμόζεται η βάση
π άκτωσης.
Η ξύλινη π όρτα έχει έναν σύρτη ειδικά κατασκευασμένο ώστε να μπ ορεί να μπ ει και
κλειδαριά ασφαλείας. Εδράζεται σε έδαφος μέσω μεταλλικών δοκοθηκών και σε
υφιστάμενο τοιχίο με τις απ αραίτητες βάσεις και μικροϋλικά στήριξης και κλειδώματος. Η
ξυλεία είναι έλατο π λαναρισμένη απ ό όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές,

AT.31 Ξύλινη π ερ ίφραξη ίσ ια.

Μήκος : 200cm, Πλάτος : 9cm, Ύψος : 110cm

Απ οτελείται:
Απ οτελείται απ ό δύο οριζόντια καδρόνια π άνω στα οπ οία τοπ οθετούνται τα καδρόνια της
π ερίφραξης. Στο τελείωμα κάθε π λαισίου τοπ οθετείται κολόνα απ ό την οπ οία ξεκινάει το
επ όμενο π λαίσιο.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Το κάθε δίμετρο π λαίσιο τοπ οθετείται ανάμεσα σε δύο κολόνες στήριξης, διαστάσεων 9 Χ
9 εκ. και ύψους 110 εκ. στις οπ οίες π ροσαρμόζονται οι βάσεις π άκτωσης. Οι δύο κολώνες
ενώνονται μεταξύ τους απ ό τους δύο ξύλινους π αράλληλους δοκούς του π λαισίου,
διαστάσεων 7,5 Χ 4,5 Χ 200 εκ. Μεταξύ των δύο π αράλληλων δοκών τοπ οθετούνται δέκα
κάθετα ξύλα διαστάσεων 11 Χ 1,8 Χ 80 εκ. Το διάκενο μεταξύ των κάθετων στοιχείων δεν
είναι μεγαλύτερο απ ό 8,5 εκ.
Η π ερίφραξη π ακτώνεται είτε στο έδαφος μέσω μεταλλικών δοκοθηκών είτε βιδώνεται σε
υφιστάμενο σκυρόδεμα με τις απ αραίτητες βάσεις και μικροϋλικά στήριξης. Η ξυλεία είναι
έλατο π λαναρισμένη απ ό όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές,

AT.32 Πινακίδα π αιδ ικής χαράς .

Μήκος 105cm, Πλάτος 15cm, Ύψος 200cm.

Τεχ νική π εριγραφή επ ιμέρους σ τοιχ είω ν:
Απ οτελείται απ ό μία κολώνα σύνθετης π λαστικοπ οιημένης ξυλείας στρόγγυλης διατομής
εξωτερικών διαστάσεων Φ120mm και μήκος 200cm με εξωτερικό π άχος τοιχώματος 5mm
π ου έχει μία εσωτερική τετράγωνη οπ ή διαστάσεων 45 Χ 45mm. To π άχος της εσωτερικής
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οπ ής είναι 5mm. Το εξωτερικό τοίχωμα της τετράγωνης διατομής ενώνεται με την
εσωτερική τετράγωνη οπ ή μέσου οχτώ (8) νευρώσεων δημιουργώντας οχτώ τραπ έζια
σχήματα διαστάσεων 33Χ28mm. Στην καρδία της κολόνας υπ άρχει μία τετράγωνη
χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων 45 Χ 45mm π άχους 2mm. Όλη η κατασκευή της σύνθετης
ξυλείας είναι χυτή έκτος απ ό την μεταλλική σωλήνα π ου τοπ οθετείται εργοστασιακά στο
κέντρο της. Πάνω στην κολώνα βιδώνεται (π άνελ) κατασκευασμένο απ ό σημύδα (π λακάς
θαλάσσης) με π άχος 15mm, διαστάσεων 105Χ75. Πάνω το π λακάζ φέρει τις απ αιτούμενες
π ληροφορίες βάσει του άρθρου 5 π αρ. 3 της υπ ’ αριθ. 28492/2009 Υπ . Απ όφαση ( ΦΕΚ
931/Β/2009) και όπ ως αυτό τροπ οπ οιήθηκε με την υπ αριθμό 27934/2014 ΦΕΚ 2029
(Β΄2029) Υπ . Απ όφασης.
- Απ αγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους − συνοδούς
ατόμων με αναπ ηρία.
- Τις ηλικιακές ομάδες π αιδιών για τις οπ οίες π ροορίζεται η π αιδική χαρά.
- Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
- Τηλέφωνα επ ικοινωνίας με τον ΟΤΑ.
- Προτροπ ή για διατήρηση της καθαριότητας.
- Τις ώρες λειτουργίας της π αιδικής χαράς
Βιδώνεται π λεξιγκλάς 3mm διαστάσεων 72Χ103 π άνω στο π λακάζ για π ροστασία των
γραμμάτων.

AT.33 Βότσαλο π οταμίσ ιο δ ιαμέτρου 2 έω ς 8mm.

Γενική τεχ νική π εριγραφή
Βότσαλο ξανθό κοκκομετρικής διαβάθμισης 2 έως 8χιλ. απ αλλαγμένο απ ό λάσπ ες και
άργιλο, σύμφωνα με το π ρότυπ ο ΕΝ1176 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ,
σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176). Συμπ εριλαμβάνεται π ρομήθεια, μεταφορά και διάστρωση με
οπ οιονδήπ οτε τρόπ ο, με π ροσοχή, π λυμένων, διαβαθμισμένων χαλικιών (βότσαλα), το
οπ οίο π ροστατεύει τα π αιδιά απ ό χτυπ ήματα σε π τώσεις. Το υλικό είναι απ αραίτητο να
εγκατασταθεί σε επ ίπ εδη επ ιφάνεια ελεύθερη απ ό απ ρόσμενα εμπ όδια και π ροεξοχές του
εδάφους. Η εγκατάσταση του υλικού θα γίνει επ άνω σε επ ιμελώς τοπ οθετημένο
γεωύφασμα το οπ οίο θα καλύπ τει το σύνολο της π ροδιαγραμμένης επ ιφάνειας στο οπ οίο
θα διαστρωθεί το βότσαλο. Το βότσαλο θα τοπ οθετηθεί κάτω και γύρω απ ό τα όργανα
π αιδικής χαράς. Το υλικό θα είναι χωρίς ακμές, τοπ οθετημένο σε βάθος 30cm, όπ ως
π ροβλέπ εται απ ό τις π ροδιαγραφές για γύρω απ ό τους εξοπ λισμούς σύμφωνα με τα
π ρότυπ α ΕΝ 1176. Το π άχος της στρώσης του βότσαλου θα π ρέπ ει να εξασφαλίζει
π ροστασία απ ό π τώση για κάθε επ ιμέρους όργανο. Στην δαπ άνη π εριλαμβάνεται η
π ρομήθεια, μεταφορά επ ί τόπ ου των υλικών, καθώς και όλες οι εργασίες διάστρωσης
αυτών, την κατασκευή των υπ οδομών εγκιβωτισμού του βότσαλου, στο απ αιτούμενο
βάθος, καθώς και ο καθαρισμός του χώρου και η απ ομάκρυνση των αδρανών υλικών μετά
το π έρας των εργασιών. Για την οριοθέτηση του χώρου ασφαλείας και την απ οφυγή
π ροσμίξεων του βότσαλου με διάφορα υλικά π ου βρίσκονται εκτός του χώρου (σκουπ ίδια,
χώματα κ.α.) ο ανάδοχος π ρέπ ει να τοπ οθετήσει ειδικά τεμάχια κρασπ έδων ή ελαφρώς
οπ λισμένου σκυροδέματος π εριμετρικά του χώρου ασφαλείας. Τα κράσπ εδα ή το
ελαφρώς οπ λισμένο σκυρόδεμα θα π ρέπ ει να έχουν π λάτος τουλάχιστον 8 cm.

AT.34 Πισ τοπ ο ίηση π αιδ ικώ ν χαρώ ν

Γενική τεχ νική π εριγραφή
Ο χώρος της π αιδικής χαράς θα π ρέπ ει να π αραδοθεί με π ιστοπ οιητικό καταλληλότητας
και συμμόρφωσης με τα π ρότυπ α ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3 ως π ρος τα όργανα, τις
κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπ εδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπ λισμού,
απ ό διαπ ιστευμένο φορέα π ιστοπ οίησης για τον σκοπ ό αυτό. Σκοπ ός της π αρούσας
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π αρέμβασης είναι η αναβάθμιση των π αιδικών χαρών, ώστε οι χώροι μετά την
διαμόρφωσή τους, να συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της π εριοχής και να
απ οτελέσουν π όλους έλξης για ξεκούραση, ψυχαγωγία και αναψυχή για τα π αιδιά και τους
συνοδούς τους. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ασφαλούς και λειτουργικού χώρου,
βασισμένου στα ισχύοντα Ευρωπ αϊκά π ρότυπ α και τις Ελληνικές νομοθεσίες.

AT.35 Γενικές Εργασ ίες

Γενική τεχ νική π εριγραφή
Οι γενικές εργασίες αφορούν όλες τις εργασίες, π ροσαρμογής του χώρου π ου απ οτελεί
τον χώρο π αιχνιδιού της π αιδικής χαράς π ροκειμένου να μπ ορεί να λάβει π ιστοπ οίηση η
π αιδική χαρά. Αναλυτικά π εριέχει την απ ομάκρυνση του υφιστάμενου ακατάλληλου
εξοπ λισμού και π εριφράξεων, όλων των θεμελίων π ου βρίσκονται στο χώρο της π αιδικής
χαράς, ενδελεχής καθαρισμός του χώρου απ ό κάθε είδους ανεπ ιθύμητη φύτευση, απ ό
μπ άζα π ου έχουν απ ομείνει απ ό π αλαιότερες κατασκευές, επ ιπ εδοπ οίηση του χώρου
π αιχνιδιού όπ ου χρειάζεται, εργασίες για την τοπ οθέτηση κατάλληλου ηλεκτρολογικού
υλικού, εργασίες για την τοπ οθέτηση υδρευτικού υλικού για την σύνδεση των βρυσών με
την π αροχή νερού (στα όρια της π αιδικής χαράς),. Συμπ εριλαμβάνονται όλες οι εργασίες
υπ οδομών και π ροετοιμασίας ώστε να δημιουργηθεί η επ ιθυμητή στάθμη για την
κατασκευή της υπ όβασης, η τοπ οθέτηση οπ λισμού για την υπ οδοχή του υλικού π ου θα
π αρέχει ασφάλεια απ ό τυχόν π τώσεις χρηστών της π αιδικής χαράς.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΟΩΓΩΝΗΣΗ 2019-2020

Προμήθεια και τοπ οθέτηση εξοπ λισ μού γ ια την δημιουργ ία π αιδ ικώ ν χαρώ ν του
Δήμου Ηράκλειας

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο

1
Κούνια 4 θέσεων (2 π αίδων
+ 2 νηπ ίων).

Τεμάχια 8 2.625,00 € 21.000,00 €

2 Σύνθετο τρενάκι. Τεμάχια 1 6.875,00 € 6.875,00 €
3 Τσουλήθρα Ελέφαντας. Τεμάχια 1 3.800,00 € 3.800,00 €
4 Σύνθετο Σπ ιτάκι με Γερανό. Τεμάχια 1 10.000,00 € 10.000,00 €

5
Σύνθετο με Τσουλήθρα και
Αναρρίχηση

Τεμάχια 1 6.250,00 € 6.250,00 €

6
Σύνθετο με γέφυρα και
οριζόντια κεκλιμένη κλίμακα

Τεμάχια 1 11.875,00 € 11.875,00 €

7 Τσουλήθρα π αίδων Τεμάχια 1 1.625,00 € 1.625,00 €
8 Τσουλήθρα νηπ ίων Τεμάχια 1 1.500,00 € 1.500,00 €
9 Μεταλλική Τσουλήθρα Τεμάχια 1 2.750,00 € 2.750,00 €
10 Tραμπ άλα Παίδων. Τεμάχια 1 1.875,00 € 1.875,00 €

11
Τραμπ άλα ορθίων (χρήση
απ ό Α.με.Α).

Τεμάχια 1 3.000,00 € 3.000,00 €

12
Τραμπ άλα Ελατηρίου
Άλογα.

Τεμάχια 1 2.400,00 € 2.400,00 €

13
Τραμπ άλα Ελατηρίων 6
Θέσεων

Τεμάχια 1 1.500,00 € 1.500,00 €

14 Τραμπ άλα 2 θέσεων ξύλινη. Τεμάχια 2 437,50 € 875,00 €

15
Τραμπ άλα ελατηρίου
4θέσια με θέμα ζωάκι

Τεμάχια 1 1.875,00 € 1.875,00 €

16 Πόνι με ελατήριο. Τεμάχια 1 437,50 € 437,50 €
17 Δραστηριότητα Σκορ 4 Τεμάχια 1 1.690,00 € 1.690,00 €
18 Δραστηριότητα Σκορ 3 Τεμάχια 1 875,00 € 875,00 €

19
Δραστηριότητα Αγώνας
Ταχύτητας.

Τεμάχια 1 1.070,00 € 1.070,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ . Μελέτης 23/2020
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20
Δραστηριότητα Λαβύρινθος
Ποντίκι

Τεμάχια 1 750,00 € 750,00 €

21 Δραστηριότητα Συνομιλία Τεμάχια 1 1.375,00 € 1.375,00 €
22 Δραστηριότητα Ακοής. Τεμάχια 1 1.000,00 € 1.000,00 €
23 Δραστηριότητα Τρίλιζα. Τεμάχια 1 750,00 € 750,00 €

24
Δραστηριότητα Λαβύρινθος
– Δίνη.

Τεμάχια 1 843,76 € 843,76 €

25 Βρύση Παιδικής Χαράς. Τεμάχια 8 570,00 € 4.560,00 €

26
Επ ιστύλιο ηλιακό φωτιστικό
σώμα LED με μονό
διακοσμητικό βραχίονα.

Τεμάχια 16 812,50 € 13.000,00 €

27 Παγκάκι με 5 ξύλα Τεμάχια 8 570,00 € 4.560,00 €

28
Δοχείο απ ορριμμάτων
κλειστού τύπ ου

Τεμάχια 2 562,50 € 1.125,00 €

29
Δοχείο απ ορριμμάτων
κήπ ου.

Τεμάχια 6 320,00 € 1.920,00 €

30
Ξύλινη π όρτα για ίσια
π ερίφραξη.

Τεμάχια 8 250,00 € 2.000,00 €

31 Ξύλινη π ερίφραξη ίσια. Μέτρα 369 75,00 € 27.675,00 €
32 Πινακίδα π αιδικής χαράς. Τεμάχια 8 250,00 € 2.000,00 €

33
Βότσαλο π οταμίσιο
διαμέτρου 2 έως 8mm.

Τετρ. Μ 750 37,50 € 28.125,00 €

34
Πιστοπ οίηση π αιδικών
χαρών

Τεμάχια 8 250,00 € 2.000,00 €

35 Γενικές Εργασίες Τεμάχια 8 673,31 € 5.386,48 €
Σύνολο : 178.342,74 €
ΦΠΑ 24% 42.802,26 €

Γενικό Σύνολο : 221.145,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδ ική Συγγραφή Υπ οχρεώ σ εω ν (π ροσαρμοσμένο απ ό την
Αναθέτουσα Αρχή)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ . Μελέτης 23/2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπ όδ ειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (176.916,00€) +

Δ.Π. (44.229,00€)
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