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Για κάθε ενδιαφερόμενο 

Προκήρυξη Προσφορών 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Οίκου προκηρύσσει προσφορές για προμήθεια, παράδοση και 
εγκατάσταση οργάνων παιδικής αναψυχής και σωματικής άσκησης και δαπέδων ασφαλείας 
EPDM σε παιγνιδότοπους και χώρους άσκησης του Παιδοκομικού Σταθμού Μαραθασας στον 
Καλοπαναγιώτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.anetroodos.org/,  
μέσα από την οποία θα προμηθευτούν όλες τις πληροφορίες και προδιαγραφές σύμφωνα με τις 
οποίες θα πρέπει να υποβληθεί η προσφορά τους. Οι προσφορές , θα πρέπει απαραίτητα να 
συνοδεύονται από τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε εξοπλισμού. 

 Τα έντυπα Προσφορών, τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και πιστοποιητικά θα πρέπει να 
παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος να είναι υπογραμμένος από τον αιτητή, και 
στον οποίο να αναγράφεται «Κοινοτικό Συμβούλιο Οίκου – Προσφορά για ηλεκτρονικό και 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό Παιδοκομικού Σταθμού»  στην διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Γ’, 62 Τ.Κ. 2827, Γαλάτα ή Λεωφ. Αθαλάσσας 131, Τ.Κ. 2024 Γραφείο 201 μέχρι την Δευτέρα 24 
Αυγούστου 2020 και ώρα 2:00μ.μ. (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου).  
 

  

http://www.anetroodos.org/
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1. Αντικείμενο 

Η προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής αναψυχής και σωματικής άσκησης και δαπέδων 

ασφαλείας EPDM σε παιγνιδότοπους και χώρους άσκησης του Παιδοκομικού Σταθμού Μαραθασας 

στον Καλοπαναγιώτη. Στα σχέδια που επισυνάπτονται παρουσιάζονται οι τρείς περιοχές που έχουν 

προκαθοριστεί στους εξωτερικούς χώρους του Σταθμού για τον σκοπό αυτό: 

Περιοχή Α: Παιγνιδότοπος Βρεφοσκομικού Τμήματος – Νήπια 1-2 ετών 

Περιοχή Β: Παιγνιδότοπος Παιδοκομικού Τμήματος – Παιδιά 2-6 ετών 

Περιοχή Γ: Χώρος Άσκησης – Παιδιά 4-6 ετών  

 

Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες θα πρέπει να περιλάβουν στην προσφορά τους: 

i. Κατάλογο με τα όργανα παιδικής αναψυχής και σωματικής άσκησης όπως προδιαγράφονται 

στα έγγραφα αυτά,  

ii. Σχέδιο προσφοράς στο οποίο να παρουσιάζονται τα προτεινόμενα όργανα  

iii. Τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά που περιγράφονται στα έγγραφα αυτά 

iv. Όσων αφορά τα δάπεδα ασφαλείας EPDM αφού μελετηθούν όλες οι πληροφορίες και 

προδιαγραφές που περιγράφονται στα έγγραφα αυτά θα πρέπει να συμπληρωθεί ο Πίνακας 

στο Παράρτημα 4. Επίσης να συμπληρωθεί και να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση  με θέμα 

“Περιορισμός της παρουσίας πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) 

σε πλαστικά δάπεδα” δείγμα της οποίας παρατίθεται μετά τον πίνακα. 
 

2. Γενική περιγραφή προδιαγραφών και απαιτήσεων   

Τα όργανα παιδικής αναψυχής και τα δάπεδα που θα προταθούν από τον προσφοροδότη θα πρέπει 

να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, 

με το οποίο θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Ο έλεγχος της 

ασφάλειας διενεργείται με βάση την σειρά των ευρωπαϊκών προτύπων της CEN (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Τυποποίησης), ΕΝ 1176 (μέρη 1 έως 7) και ΕΝ 1177. Τα πρότυπα καθορίζουν τις 

προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται καθώς και τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση, 

την διευθέτηση του χώρου, τον έλεγχο, την συντήρηση και την λειτουργία των παιχνιδότοπων. 

Αναλυτικά στο Παράρτημα 1: “Τυποποιημένες παραπομπές προτύπων ασφαλείας”. 

 

Ο ενδιαφερόμενος προσφοροδότης θα πρέπει να προσκομίσει σχέδιο προσφοράς για τους τρείς 

χώρους στο οποίο να παρουσιάσει τον εξοπλισμό που προδιαγράφει στην προσφορά του. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ο επιθυμητός εξοπλισμός ανά χώρο:  

Περιοχή Α: Παιγνιδότοπος Βρεφοσκομικού Τμήματος – Νήπια 1-2 ετών 

Τσουλήθρα, τραμπάλα δύο θέσεων, ελατήριο ή/ και ότι προτείνει ο προσφοροδότης το  οποίο να 

ανταποκρίνεται για στον σκοπό της περιοχής αυτής και σύμφωνα με τον διαθέσιμο χώρο της 

τηρουμένων των προτύπων ασφαλείας και των οδηγιών και προδιαγραφών του παραγωγού  

Περιοχή Β: Παιγνιδότοπος Παιδοκομικού Τμήματος – Παιδιά 2-6 ετών 

Κατασκευή με ενσωματωμένη τσουλήθρα, Αμμοδόχος ή/ και ότι προτείνει ο προσφοροδότης το  

οποίο να ανταποκρίνεται για στον σκοπό της περιοχής αυτής και σύμφωνα με τον διαθέσιμο χώρο 

της τηρουμένων των προτύπων ασφαλείας και των οδηγιών και προδιαγραφών του παραγωγού 

Περιοχή Γ: Χώρος Άσκησης – Παιδιά 4-6 ετών  
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Αναρριχητικό Όργανο, Καμπύλη κλίμακα ή/ και ότι προτείνει ο προσφοροδότης το  οποίο να 

ανταποκρίνεται για στον σκοπό της περιοχής αυτής και σύμφωνα με τον διαθέσιμο χώρο της 

τηρουμένων των προτύπων ασφαλείας και των οδηγιών και προδιαγραφών του παραγωγού  

 

Λόγω του ο εξοπλισμός είναι εκτεθειμένος στις περιβαλλοντικές δράσεις, τα πάσης φύσεως υλικά 

που χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωσή του καθώς και τα υλικά στερέωσης και σύνδεσής τους 

πρέπει να έχουν υποστεί την κατάλληλη, κατά περίπτωση, επεξεργασία, για την εξασφάλιση 

αυξημένης ανθεκτικότητας, όπως :  

• εμποτισμός των διατομών της φυσικής ξυλείας και εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης 

με βερνίκι  

• αντισκωριακή προστασία των χαλυβδίνων στοιχείων (μετά από αμμοβολή)  

• χρήση συνθετικών υλικών με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία  

• βαφή με χρώματα υψηλής αντοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις  

• κοχλίες, περικόχλια, βίδες κλπ εξαρτήματα στερέωσης/σύνδεσης, αλυσίδες και μεταλλικές 

επιφάνειες χρήσης γαλβανισμένα, ανοξείδωτα ή μπρούντζινα με αντικλεπτικές διατάξεις  

• κ.ο.κ  

 

Τα πάσης φύσεως στοιχεία που συνθέτουν τις μονάδες των παιχνιδοτόπων θα έχουν λείες 

επιφάνειες και στρογγυλευμένες ακμές, τα δε μέσα σύνδεσης θα είναι χωνευτά ή θα φέρουν 

προστατευτικά καλύμματα για την αποφυγή κακώσεων στους χρήστες και ιδιαίτερα τα Άτομα με 

Ειδικές Ανάγκες. Η κατασκευή των μονάδων όλων των τύπων θα είναι στιβαρή και ανθεκτική σε 

βανδαλισμούς (λ.χ. αντοχή σε φωτιά κατά ΕΝ 13501-1, τουλάχιστον 30 min). Η φέρουσα ικανότητα 

των στοιχείων κατασκευής θα είναι επαρκής για φορτίο τουλάχιστον διπλάσιο από το βάρος των 

καθημένων. Λόγω του ότι η ασφάλεια χρήσης του εξοπλισμού των παιχνιδοτόπων είναι θεμελιώδους 

σημασίας , ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει πινακίδα στην οποία θα δηλώνεται από τον κατασκευαστή 

η τήρηση των απαιτήσεων του αντιστοίχου προτύπου της σειράς ΕΝ 1176. Οι προδιαγραφές για όλα 

τα πιο πάνω καθώς και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή όλων των παιχνιδιών 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2: “Απαιτήσεις για τα χρησιμοποιούμενα υλικά”.  

 

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού και των δαπέδων ασφαλείας γίνεται από τον προμηθευτή, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του παραγωγού και λαμβάνοντας υπ’ όψη τον ελεύθερο 

περιβάλλοντα χώρο του κάθε χώρου όπου πρόκειται να τοποθετηθούν τα όργανα καθώς και το 

σχέδιο προσφοράς. Αναλυτικά στο Παράρτημα 3: “Προδιαγραφές και Πιστοποιήσεις” πάρα κάτω).  

 

3. Έγγραφα που θα πρέπει να προσκομιστούν με την προσφορά καθώς και οι εγγυήσεις που θα 

πρέπει να προσφέρονται από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού πιστοποιητικού εκάστου 

εξοπλισμού που αφορά στον προτεινόμενο τακτικό έλεγχο & συντήρηση :  

i. Τα προσφερόμενα παιχνίδια, να φέρουν πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 

διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό ότι είναι σε συμμόρφωση με το σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τοποθέτηση 

εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.  

ii. Τα προσφερόμενα παιχνίδια, να φέρουν πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 

διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό ότι είναι σε συμμόρφωση με το σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας ISO 14001 ή ισοδύναμο σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την 
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τοποθέτηση και συντήρηση εξοπλισμού παιδικής χαράς, με ξυλουργικές μηχανές, με τη 

διαδικασία μεταποίησης του εμποτισμού, της ξήρανσης, της σχεδίασης και 

συναρμολόγησης.  

iii. Τα προσφερόμενα παιχνίδια και δάπεδα με απορροφητικότητα κρούσεων να είναι 

πιστοποιημένα από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό 

ότι είναι σε συμμόρφωση σύμφωνα με τους κανόνες συμμόρφωσης EN 1176 και EN 1177 ή 

ισοδύναμο και να φέρουν την ειδική σήμανση σε ευκρινές σημείο του παιχνιδιού με την 

επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή, έτος κατασκευής, αριθμό σειράς παραγωγής 

του κάθε οργάνου, καθώς και την ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών, που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το κάθε όργανο που προσφέρει ο κατασκευαστής. Η αντίστοιχη 

Πιστοποίηση (και όχι υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα όργανα θα πιστοποιηθούν ως 

την ημερομηνία παράδοσή τους) και τα θεωρημένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών 

(επικυρωμένα από αρμόδια αρχή) θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική 

Προσφορά.  

iv. Τα προσφερόμενα παιχνίδια να φέρουν πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 

διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό ότι είναι σε συμμόρφωση με το ινστιτούτο PEFC ή 

ισοδύναμο για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς 

(ειδών ξυλείας: πεύκη, σημύδα, καφέ φλαμουριά). Η πιστοποίηση να φέρει το όνομα του 

κατασκευαστή των παιχνιδιών και όχι του προμηθευτή ξυλείας, έτσι ώστε να πιστοποιείται 

ότι διαχειρίζεται καταλλήλως την ξυλεία που χρησιμοποιεί κατά την διάρκεια της 

παραγωγικής της διαδικασίας και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.  

v. Τα προσφερόμενα παιχνίδια να φέρουν πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 

διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό ότι είναι σε συμμόρφωση με το ινστιτούτο FSC ή 

ισοδύναμο για τις ακόλουθες ενέργειες: την αγορά των ημικατεργασμένων προϊόντων FSC 

Pure και FSC Mixed, για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής 

χαράς και αστικού εξοπλισμού FSC Pure και FSC Mixed. Η πιστοποίηση να φέρει το όνομα 

του κατασκευαστή των παιχνιδιών και όχι του προμηθευτή ξυλείας, έτσι ώστε να 

πιστοποιείται ότι διαχειρίζεται καταλλήλως την ξυλεία που χρησιμοποιεί κατά την διάρκεια 

της παραγωγικής της διαδικασίας και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.  

vi. Τα προσφερόμενα παιχνίδια να φέρουν κατ’ ελάχιστον εγγύηση του κατασκευαστή ως 

ακολούθως:   

• Εγγύηση εφ’ όρου ζωής όλων των μη κινούμενων μερών από ανοξείδωτο χάλυβα.  

• Τουλάχιστον 8 έτη εγγύηση για τα εμποτισμένα ξύλινα εξαρτήματα που δεν έρχονται 

σε επαφή με το έδαφος, τα HPL και όλα τα εξαρτήματα.  

• 6 έτη για όλα τα εμποτισμένα ξύλινα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το 

έδαφος.  

• 4 έτη για τα μεταλλικά και πλαστικά εξαρτήματα.  

• 3 έτη για τα δικτυώματα και τα σχοινιά.  

• 2 έτη για τα βαμμένα εξαρτήματα και τα κόντρα πλακέ.  

vii. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων, τα 

βασικά υλικά κατασκευής για τα όργανα παιδικής χαράς (ξυλεία για δοκάρια, πλευρικά 

προστατευτικά, πλατφόρμες, σκαλοπάτια, πάτωμα, σχοινιά, κλπ) με οδηγίες και σχέδια 

τοποθέτησης και με τις συνοδευτικές τεχνικές προδιαγραφές του κάθε υλικού. Για τα 
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μεταλλικά στοιχεία μόνο, δύναται να προσκομιστούν φωτογραφίες με αναλυτικές τεχνικές 

προδιαγραφές (διαστάσεις, πάχος, κλπ).  

viii. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα και περιγραφή 

των επί μέρους οργάνων που προτείνονται για τον κάθε Παιδότοπο.  

ix. Η ανωτέρω προμήθεια αφορά και στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση των οργάνων 

παιδικής χαράς στην τελική τους θέση όπως αυτή σύμφωνα με τα σχέδια προσφοράς και τα 

τελικά σχέδια κατασκευής με την επίβλεψη του Αρχιτέκτονα του έργου. Ο προμηθευτής θα 

πρέπει να προσφέρει μαζί με την τεχνική προσφορά του ότι είναι σε συμμόρφωση με το 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο ως προς την εγκατάσταση 

οργάνων παιδότοπων, παιδικών χαρών και δαπέδων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Σειρά προτύπων EN 1176-1 έως EN 1176-7 :  

i. Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων-Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι 

δοκιμής  

ii. Εξοπλισμός παιχνιδότοπων-Μέρος 2: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι 

δοκιμής για κούνιες  

iii. Εξοπλισμός παιχνιδότοπων-Μέρος 3: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι 

δοκιμής για τσουλήθρες  

iv. Εξοπλισμός παιχνιδότοπων-Μέρος 4: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι 

δοκιμής για αερόδρομους  

v. Εξοπλισμός παιχνιδότοπων-Μέρος 5: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι 

δοκιμής για μύλους  

vi. Εξοπλισμός παιχνιδότοπων-Μέρος 6: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι 

δοκιμής για ταλαντευόμενους εξοπλισμούς  

vii. Εξοπλισμός παιχνιδότοπων-Μέρος 7: Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την 

συντήρηση και την λειτουργία  

viii. ΕΝ 1177-2008: Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων-Απαιτήσεις ασφαλείας 

και μέθοδοι δοκιμής. Προσδιορισμός του κρίσιμου ύψους πτώσης. 

 

Σειρά προτύπων EN 71-1 έως EN 71-11 :  

i. ΕΝ 71-1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες  

ii. ΕΝ 71-2: Ευφλεκτότητα  

iii. ΕΝ 71-3: Προδιαγραφές για τη μετανάστευση ορισμένων στοιχείων  

iv. ΕΝ 71-4: Συλλογές χημικών πειραμάτων και συναφών δραστηριοτήτων  

v. ΕΝ 71-5: Χημικά παιχνίδια (σετ) πλην σετ πειραμάτων χημείας 

vi. ΕΝ 71-6: Γραφικά σύμβολα προειδοποιητικής σήμανσης για την ηλικία  

vii. ΕΝ 71-7: Δακτυλομπογιές (Finger) χρώματα. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής  

viii. EN 71-8: Κούνιες, τσουλήθρες και παιχνίδια δραστηριοτήτων για εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους ιδιωτικής χρήσης  

ix. ΕΝ 71-9: Οργανικές χημικές ενώσεις - Απαιτήσεις  

x. ΕΝ 71-10: Οργανικές χημικές ενώσεις – Εξαγωγή, προετοιμασία του δείγματος και εκχύλιση  

xi. ΕΝ 71-11: Οργανικές χημικές ενώσεις - Μέθοδοι ανάλυσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

 

Οι περιγραφές αυτές είναι περιοριστικές ως προς τα όρια που τίθενται για :  

i. Τον ελάχιστο χώρο ασφαλείας και το μέγιστο ύψος πτώσης  

Απόκλιση της τάξης του 5% επί το έλασσον στις επιμέρους καθώς και στις συνολικές διαστάσεις 

των οργάνων γίνεται αποδεκτή με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις 

ασφαλείας των χώρων τοποθέτησης των παιχνιδιών.  

ii. Τον σχεδιασμό και την παραγωγή των οργάνων που οφείλει να είναι συμφώνως προς το πρότυπο 

ΕΝ 1176 ή ισοδύναμου.  

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

πιστοποίηση συμβατότητας (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής του προϊόντος, έγκριση και 

επιτήρηση παραγωγής) από αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN. Τα 

υλικά των οργάνων θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.  

iii. Τα χρώματα βαφής των οργάνων.  

Τα χρώματα με τα οποία βάφονται τα όργανα να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη τοξικά και μη αναφλέξιμα (Safe for children).  

iv. Τον εγκιβωτισμό-πάκτωση  

Πραγματοποιείται από τον προμηθευτή, των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των 

οργάνων, εξοπλισμών & πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα τουλάχιστον 

40Χ30Χ30 cm σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή 

εκάστου οργάνου. Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα 

γίνει ανεξαρτήτως της επιφάνειας έδρασης : μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. 

Απαιτείται καθαρισμός και απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου 

οργάνου την ίδια ημέρα.  

v. Την πιστοποίηση της εταιρείας παραγωγής των οργάνων σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης 

ποιότητος ΕΝ ISO 9001:2008 ή ισοδύναμου.  

Το συγκεκριμένο πρότυπο που αφορά στην παραγωγή, είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως 

πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Είναι ένα διεθνές 

πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 

με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποδεικνύουν 

την ικανότητα τους να παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

πελατών και της νομοθεσίας.  

vi. Την πιστοποίηση της εταιρείας παραγωγής των οργάνων σύμφωνα με το πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2004 ή ισοδύναμου.  

Το συγκεκριμένο πρότυπο που αφορά στο περιβάλλον είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως 

πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Προδιαγράφει τις 

απαιτήσεις ενώ παράλληλα παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης 

που έχει σκοπό τον έλεγχο και περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, των προϊόντων 

ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης στο περιβάλλον, τα οποία καθορίζονται από τον Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΣΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή όλων των παιχνιδιών να έχουν τις ακόλουθες 

ιδιότητες: 

 

Ξυλεία: 

• Όπου χρησιµοποιηθεί ξυλεία να είναι άριστης ποιότητας και να έχει µεγάλη αντοχή στο χρόνο 

και στις αντίξοες συνθήκες. Πριν από κάθε επεξεργασία το ξύλο να γίνεται ανθεκτικό στο χρόνο, 

στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στα ξυλοφάγα (έντομα και μύκητες) ακολουθώντας μία 

επεξεργασία εμποτισμού σε αεροστεγείς κλιβάνους και στη συνέχεια, στις πιο εκτεθειμένες 

επιφάνειες, να εφαρμόζονται προϊόντα εμποτισμού με βάση το νερό που προσδίδουν στο ξύλο 

υδροαπωθητικότητα, προστασία ενάντια στις ακτίνες UV (καταστροφική δράση των ηλιακών 

ακτινών) και χρωματισμό στο φινίρισμα. Ο κύκλος εμποτισμού, να τηρεί τον Πρότυπο DIN 68800-

3 και να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί ο εμποτισμός ολόκληρου του στόμφου, 

σύμφωνα με το EN 351-1, με στόχο να χρησιμοποιείτε το ξύλο σε κλάση βιολογικού κινδύνου 4 

σύμφωνα με το EN 335 δηλαδή σε μόνιμη επαφή με το έδαφος ή το γλυκό νερό. 

• Οι ξύλινες κατασκευές να είναι βαµµένες µε συντηρητικό και βερνίκι. Να εφαρμόζονται 

χρωστικά προϊόντα εμποτισμού με βάση το νερό πιστοποιημένα βάσει του Προτύπου EN 927-1 

τα οποία να περιέχουν σε ένα ποσοστό κατά βάρος μικρότερο του 2% ουσίες που έχουν 

χαρακτηριστεί επιβλαβείς από την Οδηγία της Ε.Ο.Κ. 67/548 και σε ένα ποσοστό κατά βάρος 

μικρότερο του 1 και του 2% αντίστοιχα οργανικούς και αρωματικούς διαλύτες. Τα προϊόντα που 

θα χρησιμοποιηθούν να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 76/769/ΕΟΚ η οποία 

προβλέπει όρια και απαγορεύσεις εισαγωγής στην αγορά και χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 

ουσιών και σκευασμάτων. 

• Η επιφάνεια της ξυλείας να είναι λεία. Όπου χρησιµοποιηθεί ξυλεία για κολώνες να είναι 

τουλάχιστον τρικολλητές για ενίσχυση της αντίστασης σε στρεβλώσεις και καταπονήσεις. Εάν 

χρησιμοποιηθεί συγκολλητική ουσία, μονοσυστατικής πολυουρεθανικής βάσης, να περιέχει 

λιγότερο από 5% οργανικούς διαλύτες, να μην περιέχει φορμαλδεΰδη (κλάση εκπομπών 0) 

σύμφωνα με το DIN 1052. Να είναι δοκιμασμένη σύμφωνα με το EN 71-3 προκειμένου να 

υπάρχει η δυνατότητα να μετρηθεί η διαρροή τοξικών στοιχείων (αντιμόνιο, αρσενικό, βάριο, 

κ.λ.π.) και μη δείχνοντας καμία υπέρβαση από τα όρια που ορίζονται από τον Κανονισμό και 

επομένως να είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση εκείνων των εξαρτημάτων από ξύλινο έλασμα 

που προορίζονται για μικρά παιδιά, τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα στις ρυπαντικές ουσίες. 

• Το βάψιµο των ξύλινων µέρων να γίνεται ηλεκτροστατικά 

• Οι κατασκευές των δαπέδων να αντέχουν φορτίο (ομοιόμορφα κατανεμημένο) της τάξεως των 

250kg/m². Για τα μη προσβάσιμα επικλινή σκέπαστρα να θεωρείται μέγιστο επιτρεπτό φορτίο τα 

240kg/m² (φορτίο από ομοιόμορφα κατανεμημένο χιόνι). Για τις δοκούς-κάγκελα στήριξης των 

γεφυρών από σχοινιά ή με αλυσίδες, να θεωρείται μέγιστο συνολικό επιτρεπτό φορτίο 

συγκεντρωμένο στα σημεία στερέωσης των σχοινιών και/ή των αλυσίδων τα 100Kg. 

Μεταλλικά: 

• Για τα εξαρτήματα που είναι πιο εκτεθειμένα στη διαβρωτική και εκφυλιστική δράση των 

ατμοσφαιρικών παραγόντων, να χρησιμοποιείτε ανοξείδωτος χάλυβα AISI 304.  
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• Όπου χρησιµοποιηθούν µεταλλικά µέρη τα οποία δεν θα είναι ανοξείδωτα θα πρέπει να είναι 

µπογιατισµένα µε προστατευτικό αστάρι και µετά µε µπογιά. 

• Η συγκόλληση των κατασκευών να πραγματοποιείτε με συγκολλητικά μηχανήματα σύμφωνα με 

το Πρότυπο EN 287. 

• Το βάψιµο να γίνεται ηλεκτροστατικά 

Αλυσίδες 

• Οι αλυσίδες να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ κοσκινισμένο έτσι 

ώστε να αφαιρεθούν οι επιφανειακές τραχύτητες.  

• Να φέρουν διαστάσεις:  

διάμετρος του άξονα: περίπου 6 χιλιοστά  

βήμα κρίκου: περίπου 18,5 χιλιοστά  

πλάτος: περίπου 20 χιλιοστά 

• Το εσωτερικό διάκενο κρίκου να είναι µικρότερο από 8mm για να αποτρέπεται η εµπλοκή των 

δακτύλων. 

Δίκτυα και Σχοινιά 

• Δίχτυα, γέφυρες με σχοινιά, μεμονωμένα σχοινιά και σχοινιά αναρρίχησης να κατασκευάζονται 

με ίνες που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για τα παιχνίδια με σχοινιά έχοντας 

δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του Προτύπου EN 1176. 

Συγκεκριμένα, να έχουν κατασκευαστεί με σχοινί τύπου FORTA-HERCULES των 16 και 18mm με 

6 κλώνους διαμέτρου περίπου 2,0mm από γαλβανισμένο χάλυβα, με επένδυση από 

πολυαμιδικό υλικό ή προπυλένιο υψηλής αντοχής στη φθορά και στους ατμοσφαιρικούς 

παράγοντες. Η συναρμολόγηση των ινών να γίνεται μέσω ενός συνδετήρα από πλαστικό ή 

πρεσαρισμένο αλουμίνιο χωρίς να φθείρει την επένδυση και εξασφαλίζοντας πλήρη ασφάλεια 

στο παιχνίδι προκειμένου να μην υπάρχουν κενές γωνίες, προεξοχές και επικίνδυνες σχισμές. 

Βάσεις πάκτωσης 

• Στα πόδια των ξύλινων παιχνιδιών κατασκευαστών να προσαρµόζονται ειδικές µεταλλικές 

βάσεις (βάσεις πάκτωσης) οι οποίες θα στερεώνονται µε µπετόν και να αποτρέπουν την επαφή 

του ξύλου µε το έδαφος. 

Συνδέσεις: 

• Τα σιδηρικά και όλα τα συστήματα «στήριξης» να έχουν κατασκευαστεί με πρέσες ή με καλούπια 

από ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με το Πρότυπο EN 1461. 

• Για τη σύνδεση των διαφόρων μερών των παιχνιδιών µπορει να χρησιμοποιηθούν βίδες, 

µπουλόνια, ξυλόβιδες κτλ επιλεγµένα σύµφωνα µε την ιδιαιτερότητα κάθε παιχνιδιού. Για 

µεγαλύτερη προστασία των παιδιών σε όλες τις κατασκευές να υπάρχουν προστατευτικά 

πλαστικά πώµατα (τάπες) τα οποία να καλύπτουν τις προεξοχές των βιδών.  

• Οι βίδες και τα παξιμάδια να διαθέτουν ένα γαλβανισμένο-επιχρωμιωμένο φινίρισμα 

προκειμένου να αποτρέπετε τη σκουριά να φθείρει τα μέρη που βρίσκονται σε άμεση επαφή με 

το ξύλο. Οι βίδες αυτοδιάτρησης που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των εξαρτημάτων από 

ξύλο να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

• αυτοδιευρυνόμενη κεφαλή: το σχήμα της με τα πτερύγια να επιτρέπει τη βαθμιαία 

συμπίεση της ίνας του ξύλου έτσι ώστε να αποφεύγεται το σκίσιμο των επιφανειών.  

• αυτοφρεζαριζόμενο σπείρωμα: η παρουσία μίας φρέζας ανάμεσα στο τμήμα διάτρησης 

και τον κορμό να επιτρέπει την εισαγωγή της βίδας τρυπώντας την ίνα του ξύλου με 

μείωση των φαινομένων σχισίματος.  
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• επένδυση αυτολίπανσης: το σπείρωμα που έχει επενδυθεί με συνθετικό υλικό 

αυτολίπανσης να επιτρέπει την γρήγορη προώθηση της βίδας στο υλικό. 

Κόντρα-πλακέ από πολυστρωματικό θαλάσσης (marine plywood): 

• Το κοντραπλακέ να είναι εµποτισµένο σε ειδικές κόλλες µε ανθεκτικό εξωτερικό µέρος µεγάλης 

αντοχής και δοκιµασµένο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

• Τα κόντρα πλακέ να ανήκουν στην κλάση BFU 100 του Προτύπου DIN 68705 και να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που προβλέπονται από την κλάση 3 του Προτύπου EN 314-

2. Αυτό το υλικό να αποτελείται από ξύλο κατά ένα ποσοστό άνω του 95% και να έχει μία 

εκπομπή φορμαλδεΰδης σύμφωνα με την κλάση Ε1 βάσει του EN 712-2. Επίσης, τα κόντρα πλακέ 

να ανταποκρίνονται και στα όρια εκπομπής φορμαλδεΰδης που προβλέπονται για την κλάση Α 

από το ΕΝ 1084. Η επιφανειακή επεξεργασία λακαρίσματος να γίνεται κατά ΕΝ 927-1, δηλαδή 

με κύκλο βαφής σε υδάτινη βάση που χρησιμοποιεί πυθμένα εμποτισμένο με νερό και 2 χέρια 

ακρυλικού μονοσυστατικού χρωστικού φινιρίσματος. Επίσης, αυτά τα προϊόντα να μην 

περιέχουν βαρέα μέταλλα (χρώμιο, κάδμιο και μόλυβδο) και να έχουν πολύ λιγότερο από 5gr/kg 

κόντρα πλακέ ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες από την Οδηγία ΕΟΚ 67/548. 

Πλαστικά και πολυμερή υλικά: 

• Τα πλαστικά εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στα παιχνίδια να είναι κατασκευασµένα από 

πολυαµίδιο ή πολυπροπυλένιο. Να είναι ακίνδυνα για τα παιδιά να έχουν αντοχή την υπεριώδη 

ακτινοβολία και να είναι ανακυκλώσιµα 

• Να χρησιµοποιούνται για την κάλυψη κοχλιών, δοκών στις ενώσεις των σχοινιών και στους 

µηχανισµούς κίνησης. 

• HPL  

Εφόσον σε τμήμα των προσφερόμενων οργάνων, χρησιμοποιείται HPL, αυτό να είναι 

κατασκευασμένο από στρώματα κυτταρινούχων ινών (χαρτί τύπου Craft) με συνένωση 

εμποτισμένου χαρτιού με ρητίνες εκ των οποίων το επιφανειακό να έχει ένα διακοσμητικό 

φύλλο. Να διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτα με το πέρασμα του χρόνου τα φυσικά και αισθητικά του 

χαρακτηριστικά παρόλο που θα είναι εκτεθειμένο στη δράση των ακτινών UV και στους 

ατμοσφαιρικούς παράγοντες (υγρασία, παγετό, χαλάζι, όξινες βροχές). Να είναι αυτόνομο και 

κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (ανθεκτικό στη δράση των ακτινών UV και των 

ατμοσφαιρικών παραγόντων), να πλένεται πολύ εύκολα με νερό και σαπούνι και να μην είναι 

εύφλεκτο. Να φέρει τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία:  

- Τεχνητή παλαίωση: καμία εμφανής αλλοίωση  

- Αντοχή στην αλατονέφωση (ASTM B-117): καμία αλλοίωση  

- Αντοχή στη φωτιά (Υ.Δ. 26/6/84): κλάση 2  

- Αντοχή στη συμπίεση (N/mm²): 275 περίπου  

- Αντοχή στη δύναμη έλξης (N/mm²): 135 περίπου  

- Αντοχή στην κάμψη (N/mm²): 155 περίπου  

• Πολυαμίδιο (PΑ-6)  

Με αυτό το υλικό να κατασκευάζονται οι τάπες προστασίας για τις βίδες και τα παξιμάδια και τα 

καπάκια στην κορυφή των δοκών κάτι το οποίο εξασφαλίζει μέγιστη ανθεκτικότητα στον χρόνο 

και αμεταβλητότητα των τεχνικών και αισθητικών χαρακτηριστικών του προϊόντος 

Τσουλήθρες 

• Οι πίστες των τσουληθρών να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430 πάχους 

15/10 περίπου.  
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• Η επιφάνεια να υποβάλλεται σε μία ειδική επεξεργασία που της προσδίδει μία υψηλή 

επιφανειακή στιλπνότητα. Από πλευράς μηχανικής αντοχής ο προμηθευτής να δηλώνει τα εξής: 

Τάση θραύσης περίπου 83Kg και Τάση εξασθένησης περίπου 63Kg 

Ελατήρια 

• Τα ελατήρια να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό σύρμα χάλυβα 50 CrV με άξονα διαμέτρου 

τουλάχιστον 18mm και να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 17223.  

• Η επιφανειακή σκλήρυνση να επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας «σφυρηλάτησης» 

προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της αντοχής στις δυναμικές εντάσεις.  

• Η αντιδιαβρωτική προστασία ενάντια στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες να επιτυγχάνεται 

πρώτα μέσω της επεξεργασίας φωσφάτωσης με ψευδάργυρο ή αντίστοιχης επεξεργασίας και 

μετά με την βαφή με σκόνη (πολυεστέρα) που προσδίδει στη βάση μεγαλύτερη προστασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: ∆ΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM (ETHYLENE PROPYLENE DIENE TERPOLYMER). 

 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές  
Α ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1 ∆άπεδο ασφαλείας (χωρίς τα γωνιακά τµήµατα) 
για ύψος πτώσης 1.30Μ και άνω σε τεµάχια 
τετραγώνου ή ορθογώνιου σχήµατος εµβαδού 
τουλάχιστο 0,25 Μ2 το καθένα. 

Να καθοριστεί και να επισυναφθούν  
προδιαγραφές 

2 Κατασκευαστής – Μοντέλο του αντικειμένου Να τον καθορίσετε 
3 Ποσότητα (χωρίς τα γωνιακά τµήµατα)  

Αυλή ισογείου 61 Μ2 και αυλή ορόφου 28 Μ2 
 

Β Γενικές Προδιαγραφές  

1 Το χρώµα να είναι πράσινο ή το πλησιέστερό του 
στο σύνολο του 

Να καθοριστεί το χρώμα και να 
επισυναφθούν  προδιαγραφές 

2 Η σύνθεση των πλακιδίων να περιλαµβάνει 
συστατικά τα οποία να παρέχουν αντίσταση και 
ελαστικότητα 

Να καθοριστεί και να επισυναφθούν  
προδιαγραφές 

3 Το δάπεδο να παρέχει σύστηµα υδροπερατότητας 
στην κάτω πλευρά του πλακιδίου το οποίο να 
επιτρέπει την αποστράγγιση του νερού από τη 
βάση στην οποία θα τοποθετηθεί το πλαστικό 
δάπεδο 

Να καθοριστεί και να επισυναφθούν  
προδιαγραφές 

4 Τα πλακίδια να είναι κατασκευασµένα ειδικά για 
να απορροφούν την κρούση και να βελτιώνουν την 
ασφάλεια ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο 
τραυµατισµού . 

Να καθοριστεί και να επισυναφθούν  
προδιαγραφές 

5 ∆ιαστάσεις ∆απέδων: 50cmΧ50cm, 100cmX100cm,  
100cmx50cm 

Να προσδιορίσετε τις διαστάσεις που θα 
χρησιμοποιηθούν και να επισυναφθούν  
προδιαγραφές 

6 Τα πλακίδια θα πρέπει να πληρούν το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο CYS ΕΝ 1177/2008 ή CYS ΕΝ 1177/2018 ή 
άλλο ισοδύναµο.  

Απαραίτητα να επισυναφθεί πιστοποιητικό 
εργαστηριακού ελέγχου (Test Report HIC Test 
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή σε άλλη 
γλώσσα συνοδευόµενο από επίσηµη 
µετάφραση του στα ελληνικά ή στα αγγλικά) 
ότι τα υλικά που θα προσφερθούν πληρούν 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας ΕΝ 1177 

7 Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να είναι 
κατάλληλο για ύψος πτώσης 1,30Μ και άνω. 

Να καθοριστεί και να επισυναφθούν  
προδιαγραφές 

8 Το προσφερόµενο δάπεδο ασφαλείας, πρέπει να 
ικανοποιεί τον περιορισµό του Ευρωπαικού 
Κανονισµού, REACH όπου τα πλαστικά δάπεδα 
που χρησιµοποιούνται σε αθλητικά γήπεδα και 
παιδικές χαρές δεν πρέπει να περιέχουν 
πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, 

Η προσφορά, θα πρέπει απαραίτητα να 
συνοδεύεται από πιστοποιητικά σε ισχύ ότι το 
προσφερόµενο προϊόν συµµορφώνεται µε τον 
πιο πάνω περιορισµό που τίθεται στο σηµεί 
50(5) Παραρτήµατος ΧVΙΙ του Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού REACH. Το πιστοποιητικό θα 
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(Polycyclίc Aromatic Hydrocarbons PAHs) σε 
ποσοστό πέραν του 0,0001% κατά βάρος.  

πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο 
φορέα διαπίστωσης. 

9 ∆άπεδο ασφαλείας σε δύο (2) στρώσεις, µε βάση 
SBR και επιφάνεια EPDM.  

Να Δηλωθεί 

 

 

Περιορισμός της παρουσίας πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) σε 

πλαστικά δάπεδα.  

 

Υπεύθυνη Δήλωση για Συμμορφωση με τον Ευρωπαικό Κανονισμό REACH αναφορικά με 

δάπεδα ασφάλειας και συνθετικούς χλωροτάπητες. 

 

 

Όνομα Εταιρείας – Προμηθευτή ………………….. 

Διεύθυνση …………………………….. 

Τηλέφωνο Εποικοινωνιας : ………………………. Ηλεκτρονικό ταχ.: ……….. 

 

Η σύσταση του προιόντος ……………….. που εισηγούμε στην προσφορά που κατέθεσα στο 

Κοινοτικό Συμβούλιο Οίκου και αφορά πρoμήθεια και εγκατάσταση δαπέδου ασφαλείας EPDT 

(Ethylene Propylene Diene Terpolymer) στον Παιδοκομικό και Βρεφοκομικό Σταθμό Μαραθάσας 

ημερομηνίας ……………………………………  είναι σύμφωνη με τις πρόνοιες του σημείου 50 του 

Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (τροποποιητικός κανονισμός με αρ. 1272/2013/ΕΚ) 

που αφορά τους περιορισμούς σε πουκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs) 

 

Για την Εταιρεία 

 

Υπογραφή 

 

………………………………………..……….. 

 


