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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1.1ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η  παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε λαµβάνοντας υπόψη την υπ. αριθµ 257 /2016 απόφαση ∆Σ του 

∆ήµου Προσοτσάνης, βάσει της οποίας εγγράφηκε στον προϋπολογισµού του ∆ήµου Προσοτσάνης του 

έτους 2017 πίστωση ποσού 157.414,38€ και ΚΑ:.35/7322.04 µε σκοπό τη βελτίωση των παιδικών χαρών 

του ∆ήµου Προσοτσάνης. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Υπ. Απόφ. 28492/ΦΕΚ 931Β/18-5-2009, όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ' αρ. Υ.Α.18239/ΦΕΚ 1289Β/21-5-2014 και την υπ' αρ. Υ.Α. 27934/ΦΕΚ 2029 

Β/25-07-2014 καθώς και την υπ' αρ. Υ.Α 48165/ΦΕΚ-1690 Β/17-8-09 απόφαση ΥΠΕΣ),  καθορίστηκαν 

οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών 

των ΟΤΑ καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών. Με την υπ' αρ. ΕΓΚ 44/30681/7-8-

2014 του ΥΠΕΣ  δόθηκαν αναλυτικές  διευκρινίσεις για τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουν  οι 

∆ήµοι προκειµένου να προσαρµόσουν τις παιδικές του χαρές στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας είτε 

πρόκειται για υφιστάµενες είτε πρόκειται για νέες παιδικές χαρές. 

Για τις παιδικές χαρές του ∆ήµου Προσοτσάνης έχει πραγµατοποιηθεί σχετικός οπτικός και 

διαστασιολογικός έλεγχος από διαπιστευµένο φορέα. Οι σχετικές εκθέσεις του ανωτέρω φορέα 

ελήφθησαν υπόψη προκειµένου η βελτίωση των παιδικών χαρών του ∆ήµου Προσοτσάνης να 

συµµορφώνεται µε τις παρατηρήσεις του φορέα. 

Από τη δηµοτική αρχή επιλέχτηκε σε πρώτη φάση να ανακατασκευασθούν οι ακόλουθες παιδικές χαρές: 
 
1. ∆Κ Προσοτσάνης : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 27,19% 
 

ΘΕΣΗ ΟΤ ΑΡ.ΟΙΚ 
1.1 Αγ. Στυλιανός   
1.2 Πλησίον ΑΓ.Ταξιάρχες 102  
1.3Πάρκο Μ.Αλέξανδρος 23 237 

 
2. ΤΚ Πετρούσας : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 14,24% 
ΟΤ 82 Αρ. οικ 1268 (Πάρκο µεταναστών) 
 
3. ΤΚ Μικρόπολης : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 6,47% 
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ΟΤ 150 Αρ. οικ 720 
 
4. ΤΚ Καλή Βρύσης : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 5,40% 
ΟΤ 22 Αρ. οικ 126 
 
5. ΤΚ Σιταγρών: Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 5,37% 
ΟΤ 18 Αρ. οικ 266 
 
6. ΤΚ Αργυρούπολης : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 5,06% 
ΟΤ 44 Αρ. οικ 208 
 
7. ΤΚ Μεγαλοκάµπου : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 2,36% 
ΟΤ 23 Αρ. οικ 108 
 
8. ΤΚ Μικροκάµπου : Ποσοστιαία κατανοµή στο σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου 1,85% 
 
ΟΤ 14 Αρ. οικ 59 
 

Η επιλογή των παιδικών χαρών έγινε λαµβάνοντας υπόψη την επισκεψιµότητά τους, τα πληθυσµιακά 

στοιχεία , το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το κόστος των απαιτούµενων παρεµβάσεων.  

Η επιλογή των οργάνων έγινε µε κριτήριο τις υπάρχουσες διατιθέµενες πιστώσεις και την βελτίωση όσο 

το δυνατόν περισσότερων παιδικών χαρών  καθώς και το άρθρο 7 της 28492/2009 απόφασης περί 

οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών ΟΤΑ (ΦΕΚ Β931/18-5-2009) 

Σκοπός της µελέτης είναι να γίνουν όλες οι απαιτούµενες παρεµβάσεις για να µπορεί να αποκτηθεί το 

απαιτούµενο από τη νοµοθεσία πιστοποιητικό καταλληλότητας και έτσι να εξασφαλιστεί η νόµιµη και 

ασφαλής λειτουργία της παιδικής χαράς.  

Όλα τα όργανα παιχνιδιού και οι αντίστοιχες επιφάνειες πτώσης στις οποίες θα τοποθετηθούν, που 

περιγράφονται στη συγκεκριµένη µελέτη, θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-

02-02-03 και κάθε άλλο µεταγενέστερο των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιστον ισοδύναµο µε 

αυτά), όπως ορίζεται στην µε αρ. 28492/11-5-2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) περί 

καθορισµού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία 

των παιδικών χαρών των ∆ήµων. 

Πέραν αυτού, θα φέρουν κατάλληλο σήµα ποιότητας (µικρή πινακίδα) επί του εξοπλισµού και θα 

διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης  από αναγνωρισµένο  φορέα ελέγχου, όπως  αυτά περι- 

γράφονται στο άρθρο 5 της προαναφερόµενης απόφασης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ 
 

1.1Παιδική χαρά  περιοχής Αγ. Στυλιανός(∆Κ Προσοτσάνης) 
 

 
Υφιστάµενη κατάσταση 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
Προτεινόµενες παρεµβάσεις 
 

1.Αποξήλωση υφιστάµενων οργάνων και τοποθέτηση νέων σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 

σχέδια της µελέτης: 

• 1 κούνια 4/θέσια ξύλινη (2 θέσεις νηπίων και 2 θέσεις παίδων) 

• 1 Σύνθετο Νηπίων-Παίδων µε 2 Τσουλήθρες και πανέλα δραστηριοτήτων, κατάλληλο για ΑΜΕΑ 

(ΗPL) 

• 2 Τραµπάλες ελατηρίου 2 θέσεων (ΗPL) 

2.Αποξήλωση υφιστάµενη περίφραξης και κατασκευή νέας µεταλλικής περίφραξης µήκους περίπου 60µ 

και κατασκευή µίας πόρτας εισόδου πλάτους1,00µ 

3. Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας  µε πλάκες 500Χ500mm για ύψος πτώσης 1,40µ (Για  το χώρο της 

κούνιας και το σύνθετο 
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4. Εργασίες τοποθέτησης των οργάνων- εγκατάστασης της περίφραξης καθώς και χωµατουργικές 

εργασίες σε όλο το µήκος εγκατάστασης διαµορφώσεις εδάφους ραµπών προκειµένου να µπορεί να 

εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στο χώρο από καροτσάκια - αµαξίδια  κλπ. 

 
1.2.Παιδική χαρά  περιοχής Αγ. Ταξιάρχες(∆Κ Προσοτσάνης) 

 
 
Υφιστάµενη κατάσταση 
 

      
 

     
 
 
 
Προτεινόµενες παρεµβάσεις 
 

1.Αποξήλωση υφιστάµενων οργάνων και τοποθέτηση νέων σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 

σχέδια της µελέτης: 

• 1 κούνια 4/θέσια ξύλινη (2 θέσεις νηπίων και 2 θέσεις παίδων) 

• 1 Σύνθετο Νηπίων-Παίδων µε 2 Τσουλήθρες και πανέλα δραστηριοτήτων, κατάλληλο για ΑΜΕΑ 

(ΗPL) 

• 3 Τραµπάλες ελατηρίου 2 θέσεων (ΗPL) 

2.Αποξήλωση υφιστάµενη περίφραξης και κατασκευή νέας µεταλλικής περίφραξης µήκους περίπου 60µ 

και κατασκευή µίας πόρτας εισόδου πλάτους1,00µ 

3. Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας  µε πλάκες 500Χ500mm για ύψος πτώσης 1,40µ (Για  το χώρο της 

κούνιας και το σύνθετο 
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4. Εργασίες τοποθέτησης των οργάνων- εγκατάστασης της περίφραξης καθώς και χωµατουργικές 

εργασίες σε όλο το µήκος εγκατάστασης διαµορφώσεις εδάφους ραµπών προκειµένου να µπορεί να 

εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στο χώρο από καροτσάκια - αµαξίδια  κλπ 

 
1.3.Παιδική χαρά  εντός του πάρκου Μεγας Αλέξανδρος (∆Κ Προσοτσάνης) 

 
Υφιστάµενη κατάσταση 
 

 
 
 
 
 
Προτεινόµενες παρεµβάσεις 
 

Προβλέπεται η επισκευή της υφιστάµενης 3/θέσιας µεικτής κούνιας, η αποξήλωση της υφιστάµενης 

2/θέσιας τραµπάλας διότι δεν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας, η βαφή του οργάνου για αποθήκευση 

του µε σκοπό τη µελλοντική τοποθέτησή του σε άλλη παιδική χαρά. Επισκευή του υφιστάµενου σύνθετου 

οργάνου. Αντικατάσταση υφιστάµενης ξύλινης περίφραξης  λόγω χαµηλού ύψους και τοποθέτηση νέας 

ξύλινης περίφραξης µήκους περίπου 22µ. Τοποθέτηση ξύλινης πόρτας πλάτους 1,00µ. Τοποθέτηση µίας 

τραµπάλας ελατηρίου. Τοποθέτηση ενός κάδου απορριµµάτων.  

 
 

2.Παιδική χαρά πάρκο Μεταναστών (ΤΚ Πετρούσας) 
 
Υφιστάµενη κατάσταση 
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Προτεινόµενες παρεµβάσεις 
 
 
 

1.Αποξήλωση υφιστάµενων οργάνων και τοποθέτηση νέων σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 

σχέδια της µελέτης: 

• 1 κούνια 4/θέσια ξύλινη (2 θέσεις νηπίων και 2 θέσεις παίδων) 

• 1 Μεταλλική τσουλήθρα µε σκάλα 

• 1 Τραµπάλα ελατηρίου 2 θέσεων (ΗPL) 

2.Κατασκευή νέας µεταλλικής περίφραξης µήκους περίπου 37µ και κατασκευή µίας πόρτας εισόδου 

πλάτους1,00µ 

3. Ο χώρος στον οποίο θα εδράζονται τα όργανα και ειδικότερα ο απαιτούµενος χώρος ασφαλείας των 

οργάνων προβλέπεται να επικαλυφθεί µε ποταµίσια άµµο µε µέγεθος κόκκου από 0,2 έως 2mm σε βάθος 

40mm  . Ειδικά για το όργανο τραµπάλας ελατηρίου διατηρείται ως επιφάνεια το φυσικό έδαφος. 

4. Εργασίες τοποθέτησης των οργάνων- εγκατάστασης της περίφραξης καθώς και χωµατουργικές 

εργασίες σε όλο το µήκος εγκατάστασης διαµορφώσεις εδάφους ραµπών προκειµένου να µπορεί να 

εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στο χώρο από καροτσάκια - αµαξίδια  κλπ. 

3.Παιδική χαρά ΤΚ  Μικρόπολης 
 

Υφιστάµενη κατάσταση 
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Προτεινόµενες παρεµβάσεις 
 

1.Αποξήλωση υφιστάµενων οργάνων και τοποθέτηση νέων σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 

σχέδια της µελέτης: 

• 1 κούνια 4/θέσια ξύλινη (2 θέσεις νηπίων και 2 θέσεις παίδων) 

• 1 Μεταλλική τσουλήθρα µε σκάλα 

• 1 Τραµπάλα ελατηρίου 2 θέσεων (ΗPL) 

2.Κατασκευή νέας ξύλινης περίφραξης µήκους περίπου 68µ και κατασκευή µίας πόρτας εισόδου 

πλάτους1,00µ 

3. Ο χώρος στον οποίο θα εδράζονται τα όργανα και ειδικότερα ο απαιτούµενος χώρος ασφαλείας των 

οργάνων προβλέπεται να επικαλυφθεί µε ποταµίσια άµµο µε µέγεθος κόκκου από 0,2 έως 2mm σε βάθος 

40mm  . Ειδικά για το όργανο τραµπάλας ελατηρίου διατηρείται ως επιφάνεια το φυσικό έδαφος. 

4. Εργασίες τοποθέτησης των οργάνων- εγκατάστασης της περίφραξης καθώς και χωµατουργικές 

εργασίες σε όλο το µήκος εγκατάστασης διαµορφώσεις εδάφους ραµπών προκειµένου να µπορεί να 

εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στο χώρο από καροτσάκια - αµαξίδια  κλπ. 

 
4.Παιδική χαρά ΤΚ  Καλη Βρύσης 

 
Υφιστάµενη κατάσταση 
 
 

 

 

 

Προτεινόµενες παρεµβάσεις 
 

1.Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης: 

• 1 κούνια 4/θέσια ξύλινη (2 θέσεις νηπίων και 2 θέσεις παίδων) 

• 1 Μεταλλική τσουλήθρα µε σκάλα 

• 1 Τραµπάλα ελατηρίου 2 θέσεων (ΗPL) 
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2.Κατασκευή νέας µεταλλικής περίφραξης µήκους περίπου 56µ και κατασκευή µίας πόρτας εισόδου 

πλάτους1,00µ. Στα σηµεία όπου υφίσταται µεταλλική περίφραξη, λόγω των µεγάλων υψοµετρικών 

διαφορών για λόγους ασφαλείας, προτείνεται η προσαύξηση του ύψους της περίφραξης κατά 1 µ περίπου. 

3. Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας  µε πλάκες 500Χ500mm για ύψος πτώσης 1,40µ (Για  το χώρο της 

κούνιας και το σύνθετο) 

4.Εργασίες τοποθέτησης των οργάνων- εγκατάστασης της περίφραξης καθώς και εργασίες σε όλο το 

µήκος εγκατάστασης, διαµορφώσεις εδάφους ραµπών προκειµένου να µπορεί να εξασφαλίζεται η 

προσβασιµότητα στο χώρο από καροτσάκια - αµαξίδια  κλπ. 

 
5.Παιδική χαρά ΤΚ  Σιταγρών 

 
 
Υφιστάµενη κατάσταση 
 

           

Προτεινόµενες παρεµβάσεις 
 

1.Τοποθέτηση νέων οργάνων παιδικής χαράς σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της 

µελέτης: 

• 1 κούνια 4/θέσια ξύλινη (2 θέσεις νηπίων και 2 θέσεις παίδων) 

• 1 Μεταλλική τσουλήθρα µε σκάλα 

• 2 Τραµπάλες ελατηρίου 2 θέσεων (ΗPL) 

2.Κατασκευή νέας µεταλλικής περίφραξης µήκους περίπου 70µ και κατασκευή µίας πόρτας εισόδου 

πλάτους1,00µ 

3. Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας  µε πλάκες 500Χ500mm για ύψος πτώσης 1,40µ (Για  το χώρο της 

κούνιας και την τσουλήθρα). Ειδικά για τα όργανα τραµπάλας ελατηρίου διατηρείται ως επιφάνεια το 

φυσικό έδαφος. 

4. Εργασίες τοποθέτησης των οργάνων- εγκατάστασης της περίφραξης καθώς και χωµατουργικές 

εργασίες σε όλο το µήκος εγκατάστασης διαµορφώσεις εδάφους ραµπών προκειµένου να µπορεί να 

εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στο χώρο από καροτσάκια - αµαξίδια  κλπ. 
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6.Παιδική χαρά ΤΚ  Αργυρούπολης 
 
 
Υφιστάµενη κατάσταση 
 

 

 

 

 

 

Προτεινόµενες παρεµβάσεις 
 
 
1.Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης: 

• 1 κούνια 4/θέσια ξύλινη (2 θέσεις νηπίων και 2 θέσεις παίδων) 

• 1 Μεταλλική τσουλήθρα µε σκάλα 

• 1 Τραµπάλα ελατηρίου 2 θέσεων (ΗPL) 

 
2.Κατασκευή νέας µεταλλικής περίφραξης µήκους περίπου 72µ και κατασκευή µίας πόρτας εισόδου 

πλάτους 1,00µ 

3. Ο χώρος στον οποίο θα εδράζονται τα όργανα και ειδικότερα ο απαιτούµενος χώρος ασφαλείας των 

οργάνων προβλέπεται να επικαλυφθεί µε ποταµίσια άµµο µε µέγεθος κόκκου από 0,2 έως 2mm σε βάθος 

40mm  . Ειδικά για το όργανο τραµπάλας ελατηρίου διατηρείται ως επιφάνεια το φυσικό έδαφος. 

4. Εργασίες τοποθέτησης των οργάνων- εγκατάστασης της περίφραξης καθώς και χωµατουργικές 

εργασίες σε όλο το µήκος εγκατάστασης διαµορφώσεις εδάφους ραµπών προκειµένου να µπορεί να 

εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στο χώρο από καροτσάκια - αµαξίδια  κλπ. 
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7.Παιδική χαρά ΤΚ  Μεγαλοκάµπου 

 
Υφιστάµενη κατάσταση 
 
 

 
 

Προτεινόµενες παρεµβάσεις 
 
 

1.Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης: 

• 1 κούνια 4/θέσια ξύλινη (2 θέσεις νηπίων και 2 θέσεις παίδων) 

• 1 Μεταλλική τσουλήθρα µε σκάλα 

• 1 Τραµπάλα ελατηρίου 2 θέσεων (ΗPL) 

 
2.Κατασκευή νέας µεταλλικής περίφραξης µήκους περίπου 75µ και κατασκευή µίας πόρτας εισόδου 

πλάτους 1,00µ 

3. Ο χώρος στον οποίο θα εδράζονται τα όργανα και ειδικότερα ο απαιτούµενος χώρος ασφαλείας των 

οργάνων προβλέπεται να επικαλυφθεί µε ποταµίσια άµµο µε µέγεθος κόκκου από 0,2 έως 2mm σε βάθος 

40mm  . Ειδικά για το όργανο τραµπάλας ελατηρίου διατηρείται ως επιφάνεια το φυσικό έδαφος. 

4. Εργασίες τοποθέτησης των οργάνων- εγκατάστασης της περίφραξης καθώς και χωµατουργικές 

εργασίες σε όλο το µήκος εγκατάστασης διαµορφώσεις εδάφους ραµπών προκειµένου να µπορεί να 

εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στο χώρο από καροτσάκια - αµαξίδια  κλπ. 
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8.Παιδική χαρά ΤΚ  Μικροκάµπου 

 
 
Υφιστάµενη κατάσταση 
 
 

 

 

Προτεινόµενες παρεµβάσεις 
 

 

1.Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης: 

• 1 κούνια 4/θέσια ξύλινη (2 θέσεις νηπίων και 2 θέσεις παίδων) 

• 1 Μεταλλική τσουλήθρα µε σκάλα 

• 1 Τραµπάλα ελατηρίου 2 θέσεων (ΗPL) 

 
2.Κατασκευή νέας µεταλλικής περίφραξης µήκους περίπου 15µ και κατασκευή µίας πόρτας εισόδου 

πλάτους 1,00µ. Συντήρηση  τµήµατος της υφιστάµενης µεταλλικής περίφραξης. 

3. Ο χώρος στον οποίο θα εδράζονται τα όργανα και ειδικότερα ο απαιτούµενος χώρος ασφαλείας των 

οργάνων προβλέπεται να επικαλυφθεί µε ποταµίσια άµµο µε µέγεθος κόκκου από 0,2 έως 2mm σε βάθος 

40mm  . Ειδικά για το όργανο τραµπάλας ελατηρίου διατηρείται ως επιφάνεια το φυσικό έδαφος. 

4. Εργασίες τοποθέτησης των οργάνων- εγκατάστασης της περίφραξης καθώς και χωµατουργικές 

εργασίες σε όλο το µήκος εγκατάστασης διαµορφώσεις εδάφους ραµπών προκειµένου να µπορεί να 

εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στο χώρο από καροτσάκια - αµαξίδια  κλπ. 

 

 
Θέσεις τοποθέτησης λοιπού εξοπλισµού 
Η τοποθέτηση λοιπού εξοπλισµού, παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων και φωτιστικά, θα 
υποδειχθούν από την υπηρεσία µε την παραλαβή της προµήθειας. 
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1.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα: 
α) Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένος για ατοµικό ή οµαδικό παιχνίδι. 
β) Τα όργανα , οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη 
σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να προσκοµίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά, επί ποινή 
αποκλεισµού 
γ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να προσκοµίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά, επί ποινή 
αποκλεισµού. 
δ) Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισµού των παιχνιδιών, του αστικού εξοπλισµού και των πλακιδίων 
ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 και προσκοµίζεται το εν λόγω πιστοποιητικό, επί 
ποινή αποκλεισµού.  
Επιτρέπεται η συµµόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόµενων στην 
παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµα προς τα αναφερόµενα. Η ισοδυναµία αυτή 
θα τεκµαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρµοδίων 
αρχών και των αναφερόµενων στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. 28492/2009 απόφασης (ΦΕΚ 931 Β/18-5-2009) 
αναγνωρισµένων φορέων ελέγχου. 
Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόµενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από 
αναγνωρισµένους φορείς για τον σκοπό αυτό, µέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την 
έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου. 
 
 
1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
∆εν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισµού παιδικής χαράς, σε ∆ήµους και 
κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αρίθµ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ Β931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ'αρίθµ. 27934/2014 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014). 
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανοµές που θέτουν σε 
κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισµούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου, µε το οποίο 
αποδεικνύεται η συµµόρφωση τους µε τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Το 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης περιλαµβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά µε την ασφάλεια 
των εξοπλισµών και πρέπει να προσκοµίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς. Στην περίπτωση 
εξοπλισµού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή 
προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συµµόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από την αναφερόµενη στην 
παράγραφο στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18- 05-2009, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική έκθεση・  επικυρωµένη από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου. Ο 
εξοπλισµός πρέπει να σηµαίνεται ευκρινώς, µόνιµα σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον 
µε τα ακόλουθα: 
α) Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του 
διανοµέα, έτος κατασκευής και αριθµό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου. 
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. κωδικός αριθµός) και έτος κατασκευής. 
γ) Τον αριθµό και τη χρονολογία του εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναµού του. 
δ) Για κάθε εξοπλισµό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προµηθευτή όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1. 
 
 
1.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
Όσον αφορά στην πιστοποίηση συµµόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευµένο φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. 28492/2009 απόφασης και τονίζεται 
ότι πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισµού, της ορθής εγκατάστασής του, του 
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χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των 
πιστοποιητικών συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε τα ισχύοντα πρότυπα. 
 

Προσοτσάνη , 23/01/2017 

 

 

Συντάχθηκε 
 

Συµεωνίδου Παναγιώτα 
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