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Αρ .Μελέτης 34/2018 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

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 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 
Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε 
Δήμους 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 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

« Προμήθεια και Εγκατάσταση 

εξοπλισμού για τη βελτίωση των 

παιδικών χαρών του Δήμου 

Προσοτσάνης (Β ΦΑΣΗ)-Προμήθεια 

νέου οργάνου στην ΤΚ Καλη Βρύσης» 



 2 

1.3  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  
 
ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Ξυλεία γενικής χρήσης 
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-
18%.  
Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις 
συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε 
φορτίσεις). 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 
Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)  
Ακτινικά 0,0015 
Εφαπτομενικά 0,003 
Κατά μήκος 0,00007 
Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 
 
Δοκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ) 
Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που 
αναπτύσσονται είναι σημαντικά.  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Υγρασία (8-12%).  
 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 ακολουθώντας την προδιαγραφή EN 385 . DIN 68140-1  
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  μελαμίνης, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
α. Αντοχή δεσμών κόλλας  :    

  EN 301 (τύπος κόλλας I και II, κλάση 1,2 και 3),  
  EN 391 
  EN 392 (shear test) and  
  DIN 68141 

Η συγκόλληση γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS) , όπου οι 
παράγοντες συγκόλλησης ( πίεση, χρόνος ) ελέγχονται από υπολογιστή.  
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. 
Το HPL θα  συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και 
την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή.  
 
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), 
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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.  Το GFRP είναι ένα ιδιαίτερα 
ανθεκτικό υλικό, ικανό να παραλάβει μεγάλα φορτία, ελαφρύ (10 έως 20kgr/m2), γεγονός που το 
καθιστά εύκολο στην εγκατάσταση του.. Επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα σε 
υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και στις χημικές ουσίες. Είναι υλικό 
με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου. 
Μικρουλικά, σύνδεσμοι και λοιπά πλαστικά μέρη κατασκευάζονται από υλικά υψηλής αντοχής σε 
ακτινοβολία 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. 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
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 ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
 
Α.1 ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ»  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 1150 mm 
Μήκος 1000 mm 
Πλάτος 100 mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος 4000 mm 

Πλάτος 3100 mm 
Ύψος πτώσης - Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες 2 παιδιά 

Δραστηριότητες 
Παιχνίδι 
κινούμενων 
στοιχείων 

Ηλικιακή ομάδα ≥ 1 έτους 
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Τεχνική περιγραφή 
Το όργανο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1 ως 8 ετών και έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 2 
άτομα. Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και 
διατάξεις ασφαλούς χρήσης και τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.  
Αποτελείται από: 
• Δύο (2) δοκάρια 
• Ένα (1) χρωματιστό πάνελ που προσαρμόζεται το παιχνίδι 'μονοπάτι' 
• Δύο (2) μπάρες με ενσωματωμένες μπάλες λειτουργώντας ως αριθμητήριο 
• Ένα (1) χρωματιστό περιστρεφόμενο πάνελ κομμένο σε λέιζερ ώστε στο εσωτερικό του να 
σχηματίζεται λαβύρινθος έχοντας μια μπίλια με αποτέλεσμα να παιδιά να προσπαθούν να βρουν το 
σωστό μονοπάτι. Το πάνελ λαβυρίνθου καλύπτεται από διάφανη επιφάνεια από μεθακρυλικό. 
 
Υλικά κατασκευής 
Το έγχρωμο πάνελ και το περιστρεφόμενο πάνελ κατασκευάζονται από ξυλεία ιδιαίτερα υψηλής 
αντοχής HPL, και πάχους 12 και 18mm. 
Τα δοκάρια (95mm x 95mm) κατασκευάζονται από σύνθετη ξυλεία, η οποία δεν έχει υποστεί 
επεξεργασία με χρώμιο ή αρσενικό. Η σύνθετη ξυλεία είναι πλήρως λειασμένη (χωρίς αγκίδες), ενώ 
έχει μεγάλη αντοχή και διασταλτική σταθερότητα. Τα δοκάρια προστατεύονται από τη φθορά που 
προκαλείται από τους μύκητες, τα έντομα και τους τερμίτες. 
Οι σωλήνες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλων διατομών, κάτι που εγγυάται την 
αντοχή και την αξιοπιστία του εξοπλισμού. 
Οι σφαίρες, στο εκπαιδευτικό παιχνίδι κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο ή μέταλλο. 
Τα εξαρτήματα συναρμογής, κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 
πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 
και θα φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η 
καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 
 
 

 
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 . 

 

Β. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Β1.1α  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (m) 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος:  από 1.00 έως 1.20m ανάλογα με τη θέση κατασκευής. Δεδομένου ότι προβλέπεται η 
τοποθέτηση της περίφραξης σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Προσοτσάνης λεπτομερέστερα 
στοιχεία αναφορικά με τα μήκη των περιφράξεων περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της 
μελέτης. 

 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Η κατασκευή της μεταλλικής περίφραξης γενικά απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία: 

Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ Ναι 



 5 

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. Οι 
κατακόρυφοι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν σε απόσταση ανά 1,00μ μέτρο μεταξύ τους. Τα 
ελάσματα αυτά φέρουν τέσσερις τρύπες διαμέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάμεσα τα στριφόνια 
πάκτωσης της περίφραξης. 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 90mm.Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη 
ώστε να αποτρέπει κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματος. 
 
 
Β1.1β  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (m) 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος:  0,5m Δεδομένου ότι προβλέπεται η τοποθέτηση της περίφραξης σε διάφορους οικισμούς του 
Δήμου Προσοτσάνης λεπτομερέστερα στοιχεία αναφορικά με τα μήκη των περιφράξεων 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Η περίφραξη ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής της προβλέπεται: 
Α: Να τοποθετηθεί σε υφιστάμενο τοιχείο μήκους περίπου 36 μέτρων στην κοινότητα Γραμμένης με 
τρόπο κατασκευής όμοιο με αυτό του άρθρου Β1.1α   
Β. Να συγκολληθεί  σε υφιστάμενο κάγκελο στην κοινότητα Ανθοχωρίου για μήκος περίπου 47 
μέτρων με τρόπο κατασκευής όμοιο με αυτό του άρθρου Β1.1α  αλλά με διατομές που θα είναι 
συναφείς  με την υφιστάμενη περίφραξη . 
 
 
Β1.2α  ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (πλάτους 1,50μ) 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: από 1.00 έως 1.20m  
Δεδομένου ότι προβλέπεται η τοποθέτηση της περίφραξης σε διάφορους οικισμούς του Δήμου 
Προσοτσάνης λεπτομερέστερα στοιχεία αναφορικά με τα μήκη των περιφράξεων περιγράφονται στην 
τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
Πλάτος: 1.50m 
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) με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με 
κοινή κλειδαριά και χειρολαβές. 
 

 
Ενδεικτικό σχέδιο μεταλλικής περίφραξης και μεταλλικής πόρτας 

 
 
 

 
Β1.2β ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (πλάτους 2,00μ) 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1.20m  
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Δεδομένου ότι προβλέπεται η τοποθέτηση της περίφραξης σε διάφορους οικισμούς του Δήμου 
Προσοτσάνης λεπτομερέστερα στοιχεία αναφορικά με τα μήκη των περιφράξεων περιγράφονται στην 
τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
Πλάτος: 2.00m 
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) με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με 
κοινή κλειδαριά και χειρολαβές. 
 

 
Ενδεικτικό σχέδιο μεταλλικής περίφραξης και μεταλλικής πόρτας 

 
 
Β1.3 Παγκάκι ξύλινο απλό 
 

 
Γενική τεχνική περιγραφή 
 

Αποτελείται από πέντε ξύλα διατομής 45x95mm  μήκους 1,80 που εδράζουν πάνω σε 

δύο μεταλλικές βάσεις . Οι βάσεις κατασκευάζονται από μορφοσίδηρο «Π» διατομής 50 x 

25mm . Το κάθισμα με την πλάτη σχηματίζει γωνία 100ο έτσι ώστε με την τοποθέτηση των 

ξύλων το τελικό σχήμα του καθίσματος να είναι ανατομικό.  

Τα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. 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 σαν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.  

Συνδεσμολογία 

Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα 

οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

 
Β1.4 Πληροφοριακή πινακίδα παιδικής χαράς 
 
Προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας εισόδου παιδικής χαράς,διαστάσεων 
1200mm*1000mm. Κατασκευασμένη από προβαμμένο αλουμίνιο πάχους 1mm στην οποία θα 
εγγράφονται ευκρινώς τα απαιτούμενα της υπ΄ αρίθμ. 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β΄/25-7-2014). Η 
πινακίδα θα είναι αναρτημένη σε δύο ιστούς σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 48 μήκους 3m. 
 Οι ιστοί θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος σε ανάλογο βάθος. 
 Η πινακίδα θα φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις 
εξής τουλάχιστον πληροφορίες: 

 Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί 

 Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με 
αναπηρία 

 Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά 

 Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς  
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 Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων  

 Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας 
Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς 
 
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 ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ 
 
1.1 Δάπεδο ασφαλείας βαμμένο EPDM πάχους 45mm 
 
Γενικές διαστάσεις 

Μήκος: 500mm 
Πλάτος: 500mm 
Πάχος: 45mm 
 
 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Το προϊόν είναι θα κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, πάχους 35mm, θα 
αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων SBR από μεταχειρισμένα λάστιχα αυτοκινήτου και 
πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους max 10mm, θα αποτελείται από κόκκους EPDM, οι 
οποίοι θα είναι βαμμένοι επιφανειακά, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ πληθώρας αποχρώσεων και 
εν συνεχεία διαδικασία μεταξύ τους συγκόλλησης με κόλλα πολυουρεθάνης. 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 απορροή των υδάτων ( θα φέρει ειδικό τακουνάκι). Τα πλακίδια έχουν 
διαστάσεις 500 x 500mm.   
To προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους πτώσης 1400mm κατά το πρότυπο 
EN1177:2018.  
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει στην Υπηρεσία και να 
προσκομίζει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ποιότητας ήτοι : ISO 9001,ISO 14001, ISO  18001,EN 
71.3, καθώς και η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2018 σύμφωνα με πιστοποίηση 
έγκριτου οργανισμού ποιότητας. 
 
 
Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας 
Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα γίνει με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους 
πλακίδια μεταξύ τους και με κόλλα πολυουρεθάνης σε κάθε πλακίδιο. Η κατανάλωση της κόλλας θα 
είναι αυτή που προτείνει ο κατασκευαστή της. 
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. 
 
 
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. 
 
 
 

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
1.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 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. 
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Το έδαφος στο οποίο εδράζεται το όργανο και ειδικότερα ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας του 
οργάνου επικαλύπτεται 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. Για την τοποθέτηση του δαπέδου υπάρχει υπόβαση. 
Στο τελείωμα του δαπέδου ασφαλείας θα διαμορφώνεται κατάλληλη κλίση ώστε να υπάρχει ομαλή 
συναρμογή του τελειώματος του δαπέδου στην υπόβαση.( Διαμόρφωση 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 , οι χωματουργικές εργασίες σε όλο το μήκος εγκατάστασης και διαμορφώσεις για την 
πρόσβαση Αμεα στους χώρους που θα περιφραχθούν . 
O ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικές επιμετρήσεις από τις οποίες θα προκύπτει με 
σαφήνεια το είδος των εκτελεσθεισών  
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να επισκεφτούν τον 
κάθε χώρο προκειμένου, να λάβουν γνώση των επί τόπου συνθηκών των χώρων όπου θα 
εγκατασταθεί το προμηθευόμενο είδος . 
 
 
 
 

Προσοτσάνη , 3/10/2018 

Συντάχθηκε 

 

Συμεωνίδου Παναγιώτα 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δεληγιαννίδου Δέσποινα 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 


