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Αρ .Μελέτης 3/2017 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

1.1 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 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 παρούσης 
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. 
 
1.2 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 Β 931/18-05-2009), 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 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 άρθου 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. 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
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1.3 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 χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης 
καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε τα ισχύοντα πρότυπα. 
 
1.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Σύνθετη εµποτισµένη επικολλητή ξυλεία χρησιµοποιείται σε δοµικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που 
αναπτύσσονται είναι σηµαντικά: 
• Υγρασία (8-10%). 
• Οδοντωτή σφήνωση. 
Μετά την ξήρανση ,η ξυλεία τεµαχίζεται κατά µήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι 
κάθε είδους δυσµορφίες του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά 
µήκος µε οδοντωτή σφήνωση.Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε ειδικές κόλλες . 
Όλα τα ξύλινα µέρη θα πρέπει να είναι εµποτισµένα για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βαµµένα µε 
χρώµατα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται. Ο ανάδοχος 
έχει την ευθύνη και υποχρέωση να εξασφαλίζει την χρήση υλικών τα οποία έχουν χαρακτηριστικά 
ποιότητας, ανάλογα µε αυτά, που προβλέπονται από τα εγκεκριµένα πρότυπα, όπως 
προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008. Οι έγχρωµες επιφάνειες είναι κατασκευασµένες από 
HPL ή άλλο υλικό παρόµοιας αντοχής και ανθεκτικότητας. 
Όλες οι εκτεθειµένες άκρες είναι στρογγυλεµένες, ώστε να µην υπάρχουν αιχµηρά άκρα. 
 
HPL (High Pressure Laminate) 
Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες. 
Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εµποτισµένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολληµένες σε συνθήκες 
υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό 
φύλλο εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Η ειδική αυτή επιφάνεια εξασφαλίζει την προστασία του υλικού και από graffiti, καθότι 
δεν αφήνει πόρους στο υλικό, µε αποτέλεσµα το graffiti να µπορεί να καθαρίσει εύκολα και να µην 
απαιτείται βαφή της επιφάνειας. Σε περίπτωση χρήσης εναλλακτικού υλικού εκτός από HPL, θα 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από παρόµοια υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα και να αποδεικνύεται η 
αντιστοιχία του υλικού µε το HPL.  
 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να έχουν µεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω 
χρησιµοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 
πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαµίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία 
από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 
 
• HDPE (High Density Polyethylene) 
 
Το HDPE (High Density Polyethylene - Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό που 
αναγνωρίζεται παγκόσµια για τις αξιόλογες θερµοµηχανικές, ηλεκτρικές και χηµικές του ιδιότητες. 
Ανήκει στις κατηγορίες του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπρόσωπο της οικογένειας των 
πολυολεφινών), το οποίο παράγεται µετά από πολυµερισµό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσηµείωτα 
µεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία,ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες. 
 
 
• GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)- Ενισχυµένος πολυεστέρας 
Σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρας ενισχυµένος µε επιµήκεις ίνες υάλου. Υλικό ιδιαίτερα υψηλής 
αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. 
Μικρουλικά, σύνδεσµοι και λοιπά πλαστικά µέρη κατασκευάζονται από υλικά υψηλής αντοχής σε 
ακτιοβολία και υψηλές θερµοκρασίες που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το 
πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαµίδιο (PA) τα οποία και φέρουν 
σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία του εξοπλισµού. 
 
 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες,βίδες, σύνδεσµοι κλπ) είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου έχει 
προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. 
Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα 
φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Και τα βερνίκια 
και τα χρώµατα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 
διαδικασία χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, γίνεται µε διαδικασία εµβαπτισµού. 
 
 
Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
 
1.1 ΚΟΥΝΙΑ 4/ΘΕΣΙΑ  (2 θέσεις νηπίων και 2 θέσεις παίδων) 
 
Ξύλινη µε µεταλλικό οριζόντιο άξονα 
Ενδεικτικές διαστάσεις 
ύψος: 2,20m≤Υ≤ 2,60m  
µήκος: 5,50m≤M≤ 7,00m  
πλάτος: 1,40m≤M≤ 1,80m  
 
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις χώρου ασφαλείας βάσει του οποίου σχεδιάστηκε η κάτοψη 
χωροθέτησης του οργάνου 7,00m x5,75m=40.25m2  
1. Για πρόβλεψη επικάλυψης του εδάφους κάτω από τη µονάδα µε στρώση άµµου πάχους 40εκ. 
ενδεικτικό ύψος πτώσης 1,20m  (θα ορίζεται στην τεχνική περιγραφή η θέση που προβλέπεται να 
γίνει) 
2. Για πρόβλεψη επικάλυψης του εδάφους κάτω από τη µονάδα µε δάπεδο ασφαλείας ενδεικτικό 
ύψος πτώσης 1,20m  (θα ορίζεται στην τεχνική περιγραφή η θέση που προβλέπεται να γίνει) 
Αποδεκτές και µεγαλύτερες διαστάσεις χώρου ασφαλείας και ύψους πτώσης ανάλογα µε 
τις προσφερόµενες διαστάσεις οργάνων των οργάνων και δεν επηρεάζεται η χωροθέτηση 
του οργάνου σε σχέση µε τα υπόλοιπα όργανα. 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 4 παιδιά 
∆ραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση 
 Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 

 
Ενδεικτικό σχέδιο οργάνου 
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Γενική τεχνική περιγραφή 
Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από µεταλλικό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστηµα έξι 
ξύλινων υποστυλωµάτων υπογωνία (τύπου Λ) , 2 καθίσµατα νηπίων και 2 καθίσµατα παίδων. 
Ο µεταλλικός οριζόντιος σωλήνας και τα ξύλινα υποστυλώµατα  θα πρέπει να είναι  κατάλληλα 
σχεδιασµένα και µελετηµένα για να αντέχουν τις δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται. 
Επίσης η στερέωση και σύνδεση των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε την 
οδηγία  ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2008. Τα ξύλινα µέρη του οργάνου θα πρέπει  να είναι σχεδιασµένα µε 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση , να αποφεύγεται η συσσώρευση νερού αλλά και 
άλλοι παράγοντες  π.χ. η δηµιουργία αγκίδων, ύπαρξη δηλητηρίου κλπ. Για την αποφυγή επαφής 
των ξύλινων στοιχείων µε το έδαφος θα πρέπει να εφαρµόζονται κατάλληλες µέθοδοι που θα 
εναρµονίζονται µε τα ισχύοντα πρότυπα. Κατά την επιλογή των µεταλλικών συνδέσεων θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη τα είδη ξυλείας και η χηµική επεξεργασία τους, καθώς σε περίπτωση επαφής 
µπορεί να επιταχυνθεί η διάβρωση των µετάλλων. 
Τα καθίσµατα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση υλοποιείται µε 
πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Οι συνδέσεις κουζινέτα αρθρώσεις, άξονες περιστροφής κλπ) 
των µέσων αιώρησης στις κούνιες πρέπει να εξασφαλίζουν επάρκεια ασφαλούς χρήσης και η  
διατοµή των κρίκων της αλυσίδας θα πρέπει να αποτρέπει την παγίδευση δαχτύλου σύµφωνα µε την 
οδηγία  ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2008. 
Τα καθίσµατα νηπίων θα πρέπει να  πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008 
και να είναι κατασκευασµένα από λάµα αλουµινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και 
φέρουν πλαστικό κλωβό περιµετρικά για την αποφυγή πτώσεων. 
Τα καθίσµατα παιδιών θα πρέπει να  πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 
1176:2008, θα είναι κατασκευασµένα από λάµα αλουµινίου που θα περιβάλλεται πλήρως από 
καουτσούκ. Θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια και θα είναι ανθεκτικά σε φθορά από χηµικές ουσίες. 
Θα περιέχουν σταθεροποιητές, ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις ακτινοβολίες και θα 
παρέχουν αντιστατική προστασία 
Η χωροθέτηση του οργάνου θα γίνει σύµφωνα µε τα τοπογραφικά σχέδια που συνοδεύουν την 
παρούσα µελέτη . 
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα, µέσω ειδικών γαλβανιζέ 
βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των υποστυλωµάτων 
προς αποφυγή της δηµιουργίας υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και το µέταλλο. Συνολικά η κατασκευή 
θα είναι γαλβανισµένη εν θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.  
Προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008. 
Το όργανο στο σύνολό του θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του 
EN 1176:2008 και θα φέρει  πιστοποιητικό συµµόρφωσης, µε το οποίο να πιστοποιείται η 
καταλληλότητα και η συµµόρφωση του µε τις προαναφερόµενες προδιαγραφές από εγκεκριµένο και 
αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης. 
 
 
1.2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙ∆ΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ (ΗPL)  
 
Ενδεικτικές διαστάσεις 
ύψος: 3,00m≤Υ≤ 3,60m  
µήκος: 4,00m≤M≤ 5,00m  
πλάτος: 3,00m≤M≤ 4,00m  
 
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις χώρου ασφαλείας βάσει του οποίου σχεδιάστηκε η κάτοψη 
χωροθέτησης του οργάνου 8,90m x6,50m=57.85m2  
 Για πρόβλεψη επικάλυψης του εδάφους κάτω από τη µονάδα µε δάπεδο ασφαλείας ενδεικτικό ύψος 
πτώσης 1,20m  (θα ορίζεται στην τεχνική περιγραφή η θέση που προβλέπεται να γίνει) 
Αποδεκτές και µεγαλύτερες διαστάσεις χώρου ασφαλείας και ύψους πτώσης ανάλογα µε 
τις προσφερόµενες διαστάσεις οργάνων εφόσον δεν επηρεάζεται η χωροθέτηση του 
οργάνου σε σχέση µε τα υπόλοιπα όργανα.. 
 
Χρήστες: 8 παιδιά 
∆ραστηριότητες: ανάβαση,ολίσθηση,παιχνίδι ρόλων 
 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι 
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Ενδεικτικό σχέδιο οργάνου 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
 
Το σύνθετο θα αποτελείται από τα ακόλουθα επιµέρους στοιχεία: 
 
1. Ένα (1) τεµ. Τετράγωνη πλατφόρµα σε ύψος 90εκ. 
2 Ένα (1) τεµ. Τετράγωνη πλατφόρµα σε ύψος 120εκ. 
3 Ένα (1) τεµ. σκάλα για πατάρι/πλατφόρµα σε ύψος 90εκ. 
4 Ένα (1) τεµ. τσουλήθρα για πατάρι/πλατφόρµα σε ύψος 90εκ. περίπου µε µήκος 2µ περίπου 
5 Ένα (1) τεµ. τσουλήθρα για πατάρι/πλατφόρµα σε ύψος 120εκ. περίπου µε µήκος 2,50µ περίπου 
6 Ένα (1) τεµ µεταλλικό µπαλκόνι 
7 ∆ύο (2) τεµ. προστατευτικά φράγµατα 
8 Ένα (1) τεµ. σκέπαστρο 
9 Τρία (3) τεµ διαδραστικά πανέλα 
 
Η είσοδος στο σύνθετο θα πραγµατοποιείται από την σκάλα ανόδου, η οποία θα οδηγεί στο πρώτο 
πατάρι της σύνθεσης, δηλαδή στον πρώτο ασκεπή πύργο. Αυτός είναι σε ύψος περίπου 900mm από 
το εδαφος και στη µία πλευρά φέρει τσουλήθρα µε ανοξείδωτη σκάφη, στην άλλη προστατευτικό 
φράγµα ενώ στην τρίτη πλευρά είναι ενωµένο µε το δεύτερο ψηλότερο στεγασµένο πύργο. Η 
πλατφόρµα του ψηλού αυτού πύργου είναι σε ύψος  1200mm περίπου από το έδαφος. Στην κορυφή 
του ο πύργος φέρει δίρριχτο σκέπαστρο κατασκευασµένο από 2 κοµµάτια HPL MEG πάχους 
τουλάχιστον 12χιλ. Στη µία πλευρά της δεύτερης πλατφόρµας θα υπάρχει δεύτερη τσουλήθρα 
τοποθετηµένη σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή στην οποία τοποθετείται η πρώτη τσουλήθρα. Στην 
ίδια ευθεία µε τη σκάλα ανόδου και στη συνέχεια της δεύτερης (ψηλότερης) πλατφόρµας 
προσαρµόζεται ένα µπαλκόνι το οποίο φέρει µεταλλικό προστατευτικό κάγκελο. Το σύστηµα της 
τσουλήθρας αποτελείται από τη σκάφη µε πλευρική προστασία που βοηθάει το παιδί να εισέλθει σε 
καθιστή θέση. Η σκάφη της τσουλήθρας κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 
τουλάχιστον 1,5χιλ.. και η επιφάνεια του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να αποτρέπει την 
εµφάνιση στατικού ηλεκτρισµού , να εξασφαλίζει µεγάλη αντοχή και να διαθέτει σύστηµα για την 
απόσβεση του θορύβου. Η πλευρική προστασία αυτής και το προστατευτικό εισόδου είναι 
κατασκευασµένο επίσης από HPL MEG πάχους τουλάχιστον 12χιλ. Στο επίπεδο του εδάφους 
υπάρχουν διαδραστικά πανέλα (όπως παιχνίδι αφής, παιχνίδι ήχου, παιχνίδι αντιστοιχίας κλπ) που 
ευνοούν την χρήση τους από χρήστες ΑΜΕΑ). 
 Η χωροθέτηση του οργάνου θα γίνει σύµφωνα µε τα τοπογραφικά σχέδια που συνοδεύουν την 
παρούσα µελέτη . 
 Τα προστατευτικά φράγµατα θα πρέπει να ξεκινάνε από το πρώτο σκαλοπάτι και να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις για τη µερική λαβή (4.2.4.7) 
 
Οι βάσεις πάκτωσης θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών 
ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο που µπορεί να βλάψουν µακροχρόνια την ξυλεία . Τα υλικά 
θεµελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεµα C 16/20 και µεταλλική αγκύρωση έτσι ώστε να φέρουν το 
όργανο σε ύψος ασφαλείας από το έδαφος για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους µε τις 
ξύλινες επιφάνειες. Οι θεµελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της 
παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. 
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Ανάλογα µε το είδος του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί για το συγκεκριµένο όργανο εφαρµόζονται τα 
αναφερόµενα της παραγράφου 1.5 της παρούσας. 
Το όργανο στο σύνολό του  θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του 
EN 1176:2008 και θα φέρει  πιστοποιητικό συµµόρφωσης, µε το οποίο να πιστοποιείται η 
καταλληλότητα και η συµµόρφωση του µε τις προαναφερόµενες προδιαγραφές από εγκεκριµένο και 
αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης. 
 
1.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΑΛΑ 
 
∆ιαστάσεις 
παιχνιδιού 
Ύψος:  

 
 
2000 mm ≥ Υ≤ 3000 mm  

Μήκος:  ≤2300 mm 
Πλάτος:   ≥550 mm  
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις χώρου ασφαλείας βάσει του οποίου σχεδιάστηκε η 
κάτοψη χωροθέτησης του οργάνου 6000mm x3500mm=21m2  (Με πρόβλεψη 
επικάλυψης του εδάφους κάτω από τη µονάδα µε στρώση άµµου πάχους 40εκ. σε όλες 
τις παιδικές χαρές πλην των παιδικών χαρών στη ∆Κ Προσοτσάνης, ΤΚ Καλής Βρύσης 
και ΤΚ Σιταγρών όπου θα τοποθετηθεί δάπεδο ασφαλείας ). 
Ενδεικτικό ύψος  πτώσης: 1200 mm   
Αποδεκτές και µεγαλύτερες διαστάσεις χώρου ασφαλείας και ύψους πτώσης ανάλογα µε 
τις προσφερόµενες διαστάσεις οργάνων εφόσον δεν επηρεάζεται η χωροθέτηση του 
οργάνου σε σχέση µε τα υπόλοιπα όργανα. 
 
 

 
Ενδεικτικό σχέδιο οργάνου 

 
 
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από τα ακόλουθα επιµέρους στοιχεία: 
 
1. Ένα (1) µεταλλικό σκελετό, 
2. Μία (1) τσουλήθρα για πλατφόρµα σε ύψος 120εκ 
3. Μία (1) κλίµακα ανόδου 
4. Ένα (1) σκέπαστρο διακοσµητικό 
 
Η  τσουλήθρα θα αποτελείται από τον µεταλλικό σκελετό, την τσουλήθρα µε ανοξείδωτη σκάφη και 
από ένα σκέπαστρο διακοσµητικό. Ο µεταλλικός σκελετός αποτελείται από δύο υποστυλώµατα 
κατασκευασµένα από κοιλοδοκό κατάλληλης διαµέτρου (ενδεικτική τιµή: Ø60), που πακτώνονται στο 
έδαφος. Τον σκελετό συµπληρώνουν ένα µεταλλικό πατάρι µε µία µεταλλική κλίµακα ανόδου από 
κοιλοδοκό ενδεικτικής διατοµής 60 Χ 30 mm. Στο πατάρι στερεώνεται κοµµάτι αντιολισθηρής 
επιφάνειας για να δηµιουργείται η επιφάνεια πατήµατος.Τα προστατευτικά πάνελ κατασκευάζονται 
από HPL πάχους τουλάχιστον 12χιλ.. Αυτά στερεώνονται στον µεταλλικό σκελετό µε µεταλλικούς 
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συνδέσµους, φέρουν ειδικές εγκοπές ως λαβές ανάβασης και ανάµεσα τους, στη ζώνη εισόδου της 
τσουλήθρας τοποθετείται µπάρα κρατήµατος. 
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 
 Μία µεταλλική σκάφη 
 ∆ύο ξύλινα στοιχεία για την πλευρική προστασία 
 Ένα προστατευτικό τσουλήθρας 
Το σύστηµα της τσουλήθρας θα αποτελείται από τη σκάφη , την πλευρική προστασία η οποία θα 
βοηθάει το παιδί να εισέλθει σε καθιστή θέση.Η σκάφη της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασµένη  
από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους τουλάχιστον1,5χιλ. και η επιφάνεια του υλικού που θα 
χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να αποτρέπει την εµφάνιση στατικού ηλεκτρισµού , να εξασφαλίζει µεγάλη 
αντοχή και να διαθέτει σύστηµα για την απόσβεση του θορύβου. Η πλευρική προστασία  και το 
προστατευτικό εισόδου είναι κατασκευασµένο επίσης από HPL MEG πάχους τουλάχιστον 12χιλ. 
Τα υλικά θεµελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεµα C 16/20 και θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις 
και τις µεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. 
Ανάλογα µε το είδος του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί για το συγκεκριµένο όργανο εφαρµόζονται τα 
αναφερόµενα της παραγράφου 1.5 της παρούσας. 
Η χωροθέτηση του οργάνου θα γίνει σύµφωνα µε τα τοπογραφικά σχέδια που συνοδεύουν την 
παρούσα µελέτη .  
Το όργανο στο σύνολό του θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του 
EN 1176:2008 και θα φέρει  πιστοποιητικό συµµόρφωσης, µε το οποίο να πιστοποιείται η 
καταλληλότητα και η συµµόρφωση του µε τις προαναφερόµενες προδιαγραφές από εγκεκριµένο και 
αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης 
 
 
1.4 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
 
 
Ενδεικτικές διαστάσεις 
ύψος: 0,70m≤Υ≤ 1,00m  
µήκος: 1,40m≤M≤ 1,60m  
πλάτος: 0,28m≤M≤ 0,35m  
 
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις χώρου ασφαλείας βάσει του οποίου σχεδιάστηκε η κάτοψη 
χωροθέτησης του οργάνου 3,40m x 2,30m=7.82m2  
 Για πρόβλεψη επικάλυψης του εδάφους κάτω από τη µονάδα µε φυσικό έδαφος ενδεικτικό ύψος 
πτώσης <0,60m   
Αποδεκτές και µεγαλύτερες διαστάσεις χώρου ασφαλείας και ύψους πτώσης ανάλογα µε 
τις προσφερόµενες διαστάσεις οργάνων εφόσον δεν επηρεάζεται η χωροθέτηση του 
οργάνου σε σχέση µε τα υπόλοιπα όργανα.. 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
 
Χρήστες: 2 παιδιά 
∆ραστηριότητες: ανάβαση, ολίσθηση, παιχνίδι ρόλων 
 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι 
 
 
Η Τραµπάλα ελατηρίου 2 θέσεων θα αποτελείται από το οριζόντιο µέρος που είναι κατασκευασµένο 
από ανθεκτική ξυλεία .  Θα έχει δύο καθίσµατα  κατασκευασµένα από αντιολισθητικό πολυαιθυλένιο . 
Στο κάτω µέρος των καθισµάτων θα υπάρχει το αντικραδασµικό σύστηµα από πολυουρεθάνη. Οι 
λαβές των ποδιών και των χεριών θα είναι  κατασκευασµένες από πολυπροπυλένιο και θα είναι 
τοποθετηµένες σε τεµάχιο πολυαιθυλενίου.  Θα υπάρχει  ελατήριο ταλάντευσης  περίπου 20 mm 
ανάµεσα στην γαλβανιζέ βάση και στο ξύλινο µέρος.Η χωροθέτηση του οργάνου θα γίνει σύµφωνα 
µε τα τοπογραφικά σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα µελέτη . 

Το όργανο στο σύνολό του θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του 
EN 1176:2008 και θα φέρει  πιστοποιητικό συµµόρφωσης, µε το οποίο να πιστοποιείται η 



 8

καταλληλότητα και η συµµόρφωση του µε τις προαναφερόµενες προδιαγραφές από εγκεκριµένο και 
αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης. 

                              

Ενδεικτικό σχέδιο οργάνου 
 

Όλα τα είδη εξοπλισµού της παιδικής χαράς που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη χρειάζεται 
να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο των 
δραστηριοτήτων που προσφέρουν και κάθε συµµετέχων θα πρέπει µε δική του ευθύνη να προσφέρει 
εξοπλισµό . 

∆ιευκρίνιση για όλα τα όργανα παιδικής χαράς: Οι αναγραφόµενες διαστάσεις και φωτογραφίες 
είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων. 
Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα γίνεται ειδική µνεία και αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναµία των 
προσφερόµενων δραστηριοτήτων, προς διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
Ωστόσο, σε κάθε προσφορά θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας έτσι ώστε να είναι εφικτή η 
λήψη του κατάλληλου πιστοποιητικού συµµόρφωσης. 
 
Β. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
1.1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (m) 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος:  από 1.00 έως 1.20m (Ειδικά για την παιδική χαρά στην ΤΚ Καλής Βρύσης λόγω ύπαρξης 
υψοµετρικών διαφορών κρίνεται αναγκαία η εφαρµογή µεγαλύτερου ύψους  1,80µ για µήκος.....µ 
Mήκος: ανάλογα την περίπτωση 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Η κατασκευή της µεταλλικής περίφραξης γενικά απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία: 
Α) Μεταλλικούς Ορθοστάτες (υποστηλώµατα) 
Β) Φορείς περίφραξης 
Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης χρησιµοποιούνται κοιλοδοκοί διαστάσεων 
50X50X2mm οι οποίοι είναι καλυµµένοι µε πλαστικό κάλυµµα στο ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο 
κάτω µέρος είναι συγκολληµένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα διαστάσεων 120X120X4mm. Τα ελάσµατα 
αυτά φέρουν τέσσερις τρύπες διαµέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάµεσα τα στριφόνια πάκτωσης 
της περίφραξης. Οι ορθοστάτες φέρουν επίσης στοιχεία σύνδεσης µε τους φορείς της περίφραξης. 
Τα στοιχεία αυτά είναι κατασκευασµένα από ισοσκελή χαλύβδινη γωνία 50X50X4mm και είναι 
συγκολληµένα εκατέρωθεν των πλευρών των ορθοστατών. 
Οι φορείς της περίφραξης αποτελούνται από δύο παράλληλα οριζόντια στοιχεία από συµπαγή 
χαλύβδινο καρέ διατοµής 14X14mm και τα κάθετα στοιχεία της περίφραξης. Τα κάθετα στοιχεία είναι 
επίσης από συµπαγή χαλύβδινα καρέ διατοµής 14X14mm, συγκολληµένα ισχυρά επάνω στα 
οριζόντια στοιχεία. Το κενό που αφήνουν µεταξύ τους τα κάθετα στοιχεία της περίφραξης είναι 
προτείνεται να είναι 100mm.Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σχεδιασµένη ώστε να αποτρέπει 
κινδύνους και τραυµατισµούς καθώς και παγίδευση µερών του σώµατος. 
 
1.2 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: από 1.00 έως 1.80m (Το 1,80µ αφορά την παιδική χαρά στην ΤΚ Καλής Βρύσης λόγω 
ύπαρξης υψοµετρικών διαφορών κρίνεται αναγκαία η εφαρµογή µεγαλύτερου ύψους) 
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Μήκος: 1.00m 
Το παρόν άρθρο αφορά στην περιγραφή της κατασκευής και τοποθέτησης µεταλλικής πόρτας 
περίφραξης, από ευθύγραµµες ράβδους κατάλληλης διατοµής, µε όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης, 
ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και χειρολαβές. 
Η προτεινόµενη πόρτα ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής όπως περιγράφεται στο ανωτέρω 
άρθρο (Περίφραξη µεταλλική) και χρησιµοποιούνται επιπλέον µεντεσέδες βαρέως τύπου για τη 
σύνδεσή της µε την υπόλοιπη κατασκευή της περίφραξης, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση της. 
 

 
Ενδεικτικό σχέδιο µεταλλικής περίφραξης και µεταλλικής πόρτας 

 
 
1.3 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ (m) 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος:από  1.00 έως 1.20m 
Mήκος: ανάλογα την περίπτωση 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Η κατασκευή της ξύλινης περίφραξης γενικά απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία: 
Α) 2 Ξύλινους Ορθοστάτες (υποστυλώµατα) 
Β) Φορείς περίφραξης (2 ξύλινες τραβέρσες και δέκα κάθετα ξύλα) 
Υποστύλωµα : Το υποστύλωµα έχει διαστάσεις 1100 x 95 x 95mm. Στo κάτω µέρος εδράζεται σε 
µεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή µε την επιφάνεια έδρασης 
στηρίζοντας την σε ύψος περίπου 50mm πάνω από το έδαφος. Στο επάνω µέρος του 
υποστυλώµατος τοποθετείται πλαστικό καπάκι διαστάσεων 100 x 100 x 60mm.  
Ξύλινες τραβέρσες: Οι δύο ξύλινες τραβέρσες έχουν διατοµή 95 x 45mm, βρίσκονται σε ύψος 
825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες προς αυτό, ενώνονται µε το υποστύλωµα. 
Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται ξύλα διαστάσεων 95 x 18 x 
800mm και σε διαστήµατα 100mm µεταξύ τους. 
 

 
Ενδεικτικό σχέδιο ξύλινης περίφραξης 

 
 
1.4 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΞΥΛΙΝΗ 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: από  1.00 έως 1.20m 
Μήκος: 1.00m 
 
Η κατασκευή θα  απαρτίζεται από: δύο κατακόρυφα ξύλα, δύο ξύλινες τραβέρσες, κάθετα ξύλα, και 
µεντεσέδες. Οι δύο ξύλινες τραβέρσες θα βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm περίπου από το 
έδαφος και παράλληλες προς αυτό,  θα ενώνονται στις άκρες τους µε τα δύο κατακόρυφα ξύλα, έτσι 
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ώστε να δηµιουργείται ένα σταθερό τελάρο. Οι τραβέρσες και τα κατακόρυφα ξύλα θα έχουν διατοµή 
95 x 45mm περίπου. Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος θα τοποθετούνται 
κατακόρυφα ξύλα διαστάσεων 95 x 18 x 800mm περίπου και σε διαστήµατα 100mm περίπου µεταξύ 
τους. Η πόρτα θα στερεώνεται στην περίφραξη µε δύο µεντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση 
της. 
 
 
1.5 Παγκάκι ξύλινο απλό 
 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 815mm 
Μήκος: 1600mm 
Πλάτος 505mm 
 
Αποτελείται από πέντε ξύλα διατοµής 45x95mm περίπου που εδράζουν πάνω σε δύο µεταλλικές 
βάσεις. Οι βάσεις κατασκευάζονται από µορφοσίδηρο «Π» διατοµής 50 x 25mm. Το κάθισµα µε την 
πλάτη σχηµατίζει κατάλληλη γωνία έτσι ώστε µε την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήµα του 
καθίσµατος να είναι ανατοµικό. Οι ξύλινες ράβδοι σχηµατίζουν το κύριο σώµα της κατασκευής καθώς 
βιδώνονται µε κασονόβιδες M8x60mm και παξιµάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισµένα κενά 
µεταξύ τους. 
 
 
1.6 Κάδος απορριµµάτων 42lt 
Γενικές διαστάσεις 
 
Ύψος: 900mm 
∆ιάµετρος Χωρητ. 340mm 
Καλαθιού Χωρητ.    42lt 
Κάδου                      25lt 
 
Το καλαθάκι αποτελείται από µεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά 
µεταλλικό κάδο.Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο µεταλλικές λάµες πάχους 3mm και διαστάσεων 
950x40mm περίπου διαµορφωµένες σε κυκλικό σχήµα διαµέτρου 300mm περίπου και 
τοποθετηµένες παράλληλα καθ' ύψος. Τα δύο στρόγγυλα ενώνονται µεταξύ τους µε τρεις 
κατακόρυφες µεταλλικές λάµες µε συγκόλληση. Ο µεταλλικός σκελετός επενδύεται µε ξύλα 
κατάλληλα διαµορφωµένου προφίλ (ηµιστρόγγυλο) διατοµής 70x20mm περίπου και µήκους 520mm 
περίπου, που στερεώνονται µε κασονόβιδες Μ6χ40 και παξιµάδια ασφαλείας Μ6. 
Ο µεταλλικός κάδος είναι κατασκευασµένος από γαλβανιζµένη λαµαρίνα πάχους 0,80mm, έχει 
διάµετρο Φ300mm και ύψος 465mm περίπου. 
Το καλαθάκι στηρίζεται σε: 
* µεταλλική βάση ύψους 400mm κατασκευασµένη από σωλήνα Φ48mm περίπου συγκολληµένο µε 
λάµα στρογγυλής διατοµής διαµέτρου 160mm η οποία και βιδώνεται στο έδαφος  
* ή πακτώνεται στο έδαφος µέσω κυλινδρικής µεταλλικής βάσης Φ48 περίπου mm ύψους 750 mm. 
 
 
Οι διαστάσεις όλων των ειδών του αστικού εξοπλισµού είναι οι προτεινόµενες, µε περιθώριο 
απόκλισης 10% κατά το µείζον και έλασσον των διαστάσεων καθώς και 10% στις διαστάσεις 
των επί µέρους στοιχείων. Αποκλίσεις πέραν των αναφερόµενων επιτρεπτών ορίων δεν θα 
γίνονται αποδεκτέςκαι οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Γ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ 
 
1.1∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (500X500) ύψος πτώσης 1,40µ 
 
Γενικές διαστάσεις 
Μήκος: 500 mm 
Πλάτος: 500 mm 
 
Tεχνική περιγραφή 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασµένο από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
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πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500mm To 
προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο για τα προδιαγραφόµενα παιχνίδια ύψος πτώσης κατά 
EN1176-1:2008. 
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική 
επεξεργασία,µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω 
τριβής. Οι άνω ακµές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευµένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές 
απορροής όµβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαµορφωµένη 
κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροήτων υδάτων. 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 
Υπηρεσία, µε προσκόµιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγµάτων 
απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η πιστοποίηση 
της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001. 
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόµενου στην µελέτη ύψους πτώσης 
(1400mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την προσκόµιση φύλλου ελέγχου και 
πιστοποίησης συµµόρφωσης κατά EN 1177:2008 από έγκριτο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό 
αυτό. 
Το δάπεδο θα τοποθετηθεί επάνω σε υποβάσεις από σκυρόδεµα ή άσφαλτο στα σηµεία που θα 
υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Επάνω στις υποβάσεις θα βιδωθεί ο υπό προµήθεια εξοπλισµός, 
στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία και εν συνεχεία θα γίνει διάστρωση µε ελαστικό δάπεδο 
ασφαλείας. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασµένη 
(λειασµένη), έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωµαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εµφανείς 
στην επιφάνεια του δαπέδου µετά την εφαρµογή του. Η εφαρµογή των δαπέδων ασφαλείας θα 
γίνεται µε ειδικούς πύρους, που θα συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια µεταξύ τους και πάνω στη βάση 
σκυροδέµατος µε ειδική κόλλα και µε κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής. Στο 
τελείωµα του δαπέδου ασφαλείας θα διαµορφώνεται κατάλληλη κλίση ώστε να υπάρχει οµαλή 
συναρµογή του τελειώµατος του δαπέδου στην υπόβαση.( ∆ιαµόρφωση ράµπας από τσιµέντο, από 
δάπεδο ή ανοξείδωτο αλουµίνιο κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας) 
 
Το δάπέδο ασφαλείας θα πρέπει να  καλύπτει το ύψος πτώσης των παιχνιδιών για τα οποία 
προορίζεται. Αποκλίσεις πέραν των αναφερόµενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται 
αποδεκτές και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
1.2   Ποταµίσια άµµος 
Αφορά την Προµήθεια επί τόπου του έργου  ποταµίσιας άµµου , απ΄ όπου επιτρέπεται νοµίµως η 
αµµοληψία, καθαρής,  απαλλαγµένης χλωριούχου νατρίου και κοκκοµετρικής διαβάθµισης 0,2 έως 
2mm  
 
 
∆. Επισκευή υφιστάµενων οργάνων παιδικής χαράς πάρκο Μ. Αλέξανδρος 
∆.Κ. Προσοτσάνης 
 
1.1 Επισκευή υφιστάµενων οργάνων παιδικής χαράς πάρκο Μ. Αλέξανδρου 
Η επισκευή των οργάνων θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε  τις παρατηρήσεις της υπ. αριθµ. 
10.20.0017.006 έκθεσης ελέγχου διαπιστευµένου φορέα (επισυνάπτεται στο παράρτηµα της µελέτης) 
ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης της παιδικής χαράς. 
 
Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
1.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Περιλαµβάνονται η προετοιµασία του χώρου της παιδικής χαράς για την εγκατάσταση των οργάνων, 
των δαπέδων ασφαλείας και του λοιπού αστικού εξοπλισµού καθώς επίσης την πιστοποίηση της 
εγκατάστασης κατά ΕΝ1176:2008. 
Το έδαφος στο οποίο εδράζονται τα όργανα και ειδικότερα ο απαιτούµενος χώρων ασφαλείας των 
οργάνων επικαλύπτεται µε ποταµίσια άµµο µε µέγεθος κόκκου από 0,2 έως 2mm σε βάθος 40mm  ή 
µε ειδικό δάπεδο ασφαλείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Γ.1.1 της παρούσας. Η 
ακριβής θέση του τύπου επικάλυψης ορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 



 12

Αναλυτικότερα στο σκέλος της προετοιµασίας περιλαµβάνονται : Οι εκσκαφές, φόρτωση και 
αποµάκρυνση προϊόντων εκσκαφής, κατασκευή των υποβάσεων κατά περίπτωση . 
 Ειδικότερα για την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας περιλαµβάνεται η διάστρωση σκυροδέµατος 
στα σηµεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία και εν συνεχεία η τοποθέτηση του ελαστικού δαπέδου 
ασφαλείας, σύµφωνα µε το πρότυπο ασφαλείας ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008. 
Πιο αναλυτικά, περιλαµβάνονται οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες και αποµάκρυνση των 
περιττών προϊόντων εκσκαφής µε µέσα και επιβάρυνση του αναδόχου, η κατασκευή υποβάσεων 
σκυροδέµατος, πάχους 120-150mm περίπου, τύπου C16/20 µε µονό πλέγµα (Τ 131), στο µέσον ή 
άνω µέρος της υπόβασης, χυτού επί τόπου, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των 
οµβρίων υδάτων, µε κλίση έως 2%. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα επεξεργασµένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωµαλίες που θα προκύψουν και θα 
είναι εµφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου, µετά την εφαρµογή του. Η συνολική κατασκευή της 
υπόβασης που περιλαµβάνει εκσκαφές, σκυροδέτηση και εργασία θα βαρύνει τον ανάδοχο 
προµηθευτή. Περιλαµβάνεται επίσης η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισµού. Στο τελείωµα του 
δαπέδου ασφαλείας θα διαµορφώνεται κατάλληλη κλίση ώστε να υπάρχει οµαλή συναρµογή του 
τελειώµατος του δαπέδου στην υπόβαση.( ∆ιαµόρφωση ράµπας από τσιµέντο, από δάπεδο ή 
ανοξείδωτο αλουµίνιο κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας) 
 Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός (όργανα και αστικός εξοπλισµός) θα πακτώνεται στο έδαφος ή θα 
βιδώνεται στις υποβάσεις από µπετόν κατά περίπτωση, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. 
Επίσης περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες εργασίες προεργασίας και εγκατάστασης της περίφραξης 
καθώς και οι χωµατουργικές εργασίες σε όλο το µήκος εγκατάστασης διαµορφώσεις εδάφους 
ραµπών προκειµένου να µπορεί να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα στο χώρο από καροτσάκια - 
αµαξίδια  κλπ. Σε περιπτώσεις όπου υφίσταται περίφραξη όπου εν µέρει πληρούνται οι απαιτούµενες 
προδιαγραφές προβλέπεται η εφαρµογή των απαιτούµενων επιδιορθώσεων στην υφιστάµενη 
περίφραξη.  
 
Στο σκέλος της πιστοποίησης περιλαµβάνεται η διαδικασία της επιθεώρησης µετά την τελική 
τοποθέτηση του συνόλου του εξοπλισµού, από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης και η έκδοση 
και παράδοση στον ∆ήµο του πιστοποιητικού της εγκατάστασης (ανά παιδική χαρά), σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 

Προσοτσάνη , 23/01/2017 

Συντάχθηκε 

 

Συµεωνίδου Παναγιώτα 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Η ∆/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 

∆εληγιαννίδου ∆έσποινα 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 


