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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με την παρούσα προμήθεια θα προχωρήσει στην 

κατασκευή δέκα (10) νέων παιδικών χαρών, επιδιόρθωση των δώδεκα (12) υφιστάμενων 
παιδικών χαρών αλλά και πιστοποίηση του συνόλου των παιδικών χαρών στη  χωρικής του 
αρμοδιότητα (22).  

Σκοπός της μελέτης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση νέου πιστοποιημένου εξοπλισμού σε 
κοινόχρηστους χώρους υφιστάμενων ή νέων παιδικών χαρών του Δήμου Ιερής Πόλης 
Μεσολογγίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και με γνώμονα την αισθητική τους 
αναβάθμιση αφού αποτελούν μέρος του οικιστικού περιβάλλοντος του πολίτη.  

Σήμερα οι χώροι αυτοί δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να πιστοποιηθούν 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπάρ. 28492/2009 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπάρ. 27934/2014 και την εγκύκλιο 44/2014 αντίστοιχα. Οι ελλείψεις 
που παρουσιάζουν αυτές οι παιδικές χαρές αφορούν τόσο στην ασφάλεια των οργάνων και των 
χώρων τους, όσο και στη λειτουργικότητά τους και οφείλονται σε βλάβες των οργάνων από την 
χρήση αλλά και σε κακόβουλες ενέργειες (βανδαλισμούς). Βασικός στόχος της προμήθειας είναι οι 
δημόσιοι αυτοί χώροι να γίνουν ελκυστικοί αλλά πάνω απ’ όλα ασφαλείς για τα παιδιά και τους 
συνοδούς τους. 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης θα κατασκευαστούν νέες παιδικές χαρές και θα 
επισκευαστούν οι υφιστάμενες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με στόχο τη συνολική 
λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση τους και θα προσαρμοστούν στη σχετική νομοθεσία. 
Στόχος είναι η πλήρη πιστοποίηση και εξασφάλιση του σήματος καταλληλόλητας των  
Παιδικών Χαρών (υφιστάμενων και νέων). 

Οι παιδικές χαρές που επιλέγονται ικανοποιούν πάγια αιτήματα των δημοτών για 
εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας τους, όσο και την καταλληλόλητα της χωροθέτησής τους. 
Επομένως όλες οι προτεινόμενες παιδικές χαρές είναι σε χώρους κυριότητας του Δήμου, αλλά 
πληρούν επίσης και όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της 28492/2009 απόφασης περί 
οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των OTA, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
εγκύκλιο 44/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα καμία από τις προτεινόμενες παιδικές 
χαρές:  

 
• ∆εν γειτνιάζει με ρυπογόνες χρήσεις 

• ∆εν γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας 



 

 

• ∆εν βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300μ από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας 

• ∆εν βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους 
• ∆εν είναι οπτικά απομονωμένος 
• Υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση  

 
Οι νέες παιδικές χαρές θα κατασκευαστούν στα εξής σημεία: 

• Μεσολόγγι (Αγριλιά) 
• Μεσολόγι (Νέο σχέδιο πόλης) 
• Άγιος Θωμάς 
• Μούσουρα  

• Ελληνικά 
• Ρέτσινα 
• Άγιος Ηλίας 
• Σταμνά 
• Αιτωλικό (Νησί) 

 
Η προμήθεια αποτελείται από δύο τμήματα: 
 

• Κ.Α. 61.7135.01 με τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» 
προϋπολογισμού 211.000,00 €  

• Κ.Α. 30.7322.02 με τίτλο «Παιδικές χαρές Μεσολογγίου» προϋπολογισμού 95.000,00 
€  

 
 
 

Τμήμα Α 
Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του 

Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
 

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης, στα πλαίσια της 
πρόσκλησης ΙΙΙ στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας». 
 Η παραπάνω πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 211.000,00 €, η οποία εγκρίθηκε με το 
αρ. πρωτ. 48169/2018 έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Θ4Β465ΧΘ7-2ΜΑ) 
περιλαμβάνει τα εξής: 
 

• Όργανα παιδικής χαράς προϋπολογισμού 125.124,08 € 
• 22 κολώνες φωτισμού προϋπολογισμού 20.360,42 € 
• Δάπεδο ασφαλείας προϋπολογισμού 65.515,50 € 

 
Τμήμα Β 

Παιδικές χαρές Μεσολογγίου 
 
 

Στο Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου το διάστημα 2016-2019 κατασκευάστηκαν 12 νέες 
παιδικές χαρές στα εξής σημεία (Παράρτημα Ι): 

 
• Παιδική χαρά Μεσολογγίου (Κήπος Ηρώων) 



 

 

• Παιδική χαρά Μεσολογγίου (Συνοικισμός) 
• Παιδική χαρά Αιτωλικού 
• Παιδική χαρά Νεοχωρίου 

• Παιδική χαρά Κατοχής 
• Παιδική χαρά Ευηνοχωρίου 
• Παιδική χαρά Ευηνοχωρίου (Πλατεία Νιαβή) 
• Παιδική χαρά Κεφαλοβρύσου 
• Παιδική Χαρά Χρυσοβεργίου 

• Παιδική χαρά Γουριάς 
• Παιδική χαρά Λεσινίου 
• Παιδική χαρά Μάστρου 

 
 

Τον Φεβρουάριου του 2020 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο σύνολο των παραπάνω χώρων 
και διαπιστώθηκαν βλάβες και καταστροφές σε όργανα και εξοπλισμό (Παράρτημα ΙΙ). Στον 
προϋπολογισμό του τμήματος β, περιλαμβάνονται το κόστος της επισκευής κάθε υφιστάμενης 
παιδικής χαράς καθώς και οι δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες στην χρηματοδότηση του 
προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και συγκεκριμένα οι δαπάνες περίφραξης, οργάνων αστικού 
εξοπλισμού, εργασιών διαμόρφωσης αλλά και πιστοποίησης. 

 
Παρακάτω αναλύονται αναλυτικά οι ζημιές που καταγράφηκαν στις υφιστάμενες παιδικές 

χαρές: 
 

Μεσολόγγι – Κήπος Ηρώων 
• Ελατηριωτό μιας θέσης σπασμένο 
• Τραμπάλα χαλασμένο λάστιχο 

• Λείπει η πόρτα 
• Έντονο πρόβλημα στην περίφραξη (Λείπουν κομμάτια, έχει κλίση στο σύνολό της – 

Αντικατάσταση στο σύνολό της με σιδερένια) 
• Βαμμένα όργανα με σπρέι 
• Λείπουν ξύλινα στοιχεία από το δάπεδο του πολυοργάνου 
• Λείπει η πλαστική τάπα ασφαλείας σε μια βίδα από το πολυόργανο 
• Ξηλωμένα πλακάκια δαπέδου ασφαλείας 

 
Μεσολόγγι – Συνοικισμός 

• Τραμπάλα χαλασμένη λαβή 
• Χαλασμένη πόρτα 
• Βαμμένη πινακίδα 
• Κενά σε πλακίδια ασφαλείας 

 
Ευηνοχώρι – Πλατεία Νιαβή 

• Λείπουν κομμάτια από δάπεδο ασφαλείας (1 πλακάκι) 
 
 
Ευηνοχώρι – Κεντρική Πλατεία 

• Κομμένη κούνια 

• Χαλασμένη χειρολαβή σε τραμπάλα 
• Πεσμένη Πόρτα 
• Λείπουν κομμάτια από δάπεδο ασφαλείας (2 Πλακάκια) 
• Αλλαγή σε 4 πλακάκια δάπεδού ασφαλείας  
• Πρέπει να τοποθετηθεί καλαθάκι εντός της παιδικής χαράς 



 

 

 
Αιτωλικό 

• Κατεστραμμένη περίφραξη (40 σανίδες - 10 μέτρα) 

• Λείπει η κεντρική πόρτα 
• Λείπουν κομμάτια από δάπεδο ασφαλείας (5 Πλακάκια) 
• Βίδωμα σε πολύ όργανο 
• Βίδωμα τραμπάλας 
• Σπασμένο ξύλο στην τσουλήθρα 

• Βαμμένη πινακίδα 
 
Μάστρο 

• Πεσμένη πόρτα 
• Λείπουν κομμάτια από δάπεδο ασφαλείας (15 Πλακάκια) 

 
Νεοχώρι 

• Λείπουν κομμάτια από δάπεδο ασφαλείας (20 τ.μ) 
• Χρειάζονται βάψιμο τα ξύλινα όργανα 

 
Κατοχή 

• Λείπουν κομμάτια από δάπεδο ασφαλείας (2 πλακάκια) 
• Αντικατάσταση 10 πλακάκια σε δάπεδο ασφαλείας 
• Χαλασμένη χειρολαβή σε τραμπάλα 
• Πεσμένη πόρτα 

 
Λεσίνι 

• Αλλαγή σε θέση πινακίδας 
• Πεσμένη Πόρτα 
• Λείπουν 3 σανίδες από την περίφραξη 
• Λείπουν επτά πλακάκια του δάπεδού ασφαλείας 

 
Γουριά 

• Πεσμένη Πόρτα – Χρειάζεται αλλαγή 
• Πρόβλημα σε 5 πλακάκια του δαπέδου ασφαλείας 
• Πρέπει να βιδωθεί ξανά ο μύλος 

 
Χρυσοβέργι 

• Πεσμένη Πόρτα 
 
Κεφαλόβρυσο 

• Πεσμένη Πόρτα 
• Χαλασμένη χειρολαβή σε τραμπάλα 

 
Στο σύνολο των υφιστάμενων παιδικών χαρών, διαπιστώθηκε πως πρέπει να γίνει ενίσχυση της 
περίφραξης με συστήματα στήριξής της από την εξωτερική πλευρά, έτσι ώστε να είναι πιο 
ανθεκτική σε πιέσεις.  
 
Ο προϋπολογισμός του τμήματος Β συνολικού ποσού 185.872,89 αναλύεται ως εξής: 
 

• Αστικός Εξοπλισμός 9.300,00 € 
• Περίφραξη ,48.162,20€ 
• Πινακίδες παιδικών χαρών 1.860,00 € 



 

 

• Παροχή πόσιμου νερού 6.820,00 € 
• Δάπεδο ασφαλείας (71.917,38) 
• Επισκευές Υφιστάμενων Παιδικών Χαρών 8.312,40€ 

o Παιδική χαρά Μεσολογγίου (Κήπος Ηρώων) (1262,01 €) 
o Παιδική χαρά Μεσολογγίου (Συνοικισμός) (504,80 €) 
o Παιδική χαρά Ευηνοχωρίου (Πλατεία Νιαβή) (151,44€) 
o Παιδική χαρά Ευηνοχωρίου (1009,60€) 
o Παιδική χαρά Αιτωλικού (1093,74 €) 
o Παιδική χαρά Μάστρου (420,67€) 
o Παιδική χαρά Νεοχωρίου (1177,87 €) 
o Παιδική χαρά Κατοχής (841,34€) 
o Παιδική χαρά Λεσινίου (588,93€) 
o Παιδική χαρά Γουριάς (504,80€) 
o Παιδική Χαρά Χρυσοβεργίου (420,67€) 
o Παιδική χαρά Κεφαλοβρύσου (336,53€) 

• Εργασίες διαμόρφωσης 26.039,47€ 
• Πιστοποίηση παιδικών χαρών 13.461,44€ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών 
της μελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και 
να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.  
 Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους 
και ετοίμου προς χρήση, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων υποβάσεων σκυροδέματος για 
την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
μελέτη, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες και μικροϋλικά, ώστε οι παιδικές 
χαρές να πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας  και της μελέτης. 

 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. 
Ειδικότερα: 
 
 Πιστοποιημένος εξοπλισμός- Κατασκευή εξοπλισμού 
 
 α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. 
 
 β) Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται 
στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με 
τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού. 
 
 γ) Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να 
πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ΕΝ 1177) 
και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού. 
  
 Επιτρέπεται η συμμόρφωση με 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 Y.A. 
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
 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 ανά παιδική χαρά. 
 

3. 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 Y.A. 28492/11-05-2009 
(ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε με την 27934/2014 Υ.Α (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, ήτοι εντός του φακέλου τεχνικής προσφοράς κάθε 
συμμετέχοντος. 
 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 2 του άρθρου 4 της παρούσης 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/ ανάδοχο 
προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1. 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 άρθρο 214 του Ν.4412/2016 και δείγματα των ζητούμενων σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, υλικών των προμηθευόμενων ειδών, 2 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο πρωτόκολλο του Δήμου.  

Τα δείγματα  θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 10εκ*10εκ: 
 
 Α) 1 τεμάχιο αλουμινίου 
 Β) 1 τεμάχιο HPL 
 Γ) 1 τεμάχιο δαπέδου 
         Δ)  Δείγμα από τον ιστό του φωτιστικού 
 
τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του 
διαγωνιζομένου. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκή για την 
αντιπροσώπευση του προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η 
Υπηρεσία είναι ο μόνος αρμόδιος για την αποδοχή των δειγμάτων. Η αξία των δειγμάτων που 



 

 

κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού βαρύνει τους συμμετέχοντες και δεν 
καταβάλλεται.  

O συμμετέχων οικονομικός φορέας πρέπει να είναι πιστοποιημένος, επί ποινή 
αποκλεισμού, κατά: 
 

• ISO 9001:2015 
• ISO 14001:2015 
• OHSAS 18001: 2007 
• ISO 50001:2011 

και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά 
 

Η εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών πρέπει να είναι πιστοποιημένη, 
επί ποινή αποκλεισμού, κατά: 

• ISO 9001:2015 
• ISO 14001:2015 
• OHSAS 18001: 2007 

και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά 
 
H εταιρεία κατασκευής των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να είναι πιστοποιημένη επί ποινή 
αποκλεισμού κατά: 
 

• ISO 9001:2015 
• ISO 14001:2015 

 
Το βαφείο των ιστών να είναι πιστοποιημένο επί ποινή αποκλεισμού κατά: 

• ISO 9001:2015 
• ISO 14001:2015 
• OHSAS 18001:2007 

 
Επίσης η εταιρεία κατασκευής των φωτιστικών επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει: 
 

• Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ε.Ο.Α.Ν. 
• Να συμμετέχει στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και να προσκομίζει την 

εν λόγω βεβαίωση  
 
και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά 

 
Η εταιρεία κατασκευής του δαπέδου ασφαλείας πρέπει να είναι πιστοποιημένη  επί ποινή 
αποκλεισμού, κατά: 
 

• ISO 9001:2015 
• ISO 14001:2015 
• OHSAS 18001: 2007 

• ISO 50001:2011 
 

και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά 
 
Επίσης  ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προσκομίσει άδεια συλλογής και μεταφοράς  μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (για απόβλητα κήπων , πάρκων κ.λ.π.) σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 
50910/2727/22-12-03 για την Περιφέρεια που υπάγονται οι αναθέτοντες φορείς, έκδοσης της 



 

 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επί ποινή 
αποκλεισμού. 

 
 

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 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 Υπουργικής 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, την δοκιμή κοσκινίσματος, όπως προαναφέρθηκε, καθώς 
επίσης και τον έλεγχο των προσκομισθέντων πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα 
ισχύοντα πρότυπα. 
 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την σύνταξη και κατάθεση των φακέλων προς την 
αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι την 
έκδοση πιστοποιητικού καταλληλόλητας. 

 
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

 
 ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
  
 Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία θα χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία 
τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά: 

• Υγρασία (8-10%) και Οδοντωτή σφήνωση.  
Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία θα τεμαχίζεται κατά 
μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που 
επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν θα συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση 
ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.  

▪ Συγκόλληση ξύλου. 
Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό 
ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 - D4  
β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW 
γ. Αντοχή σε θερμότητα     : WATT ‘91 > 7 N/mm2  
 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 θα είναι κατασκευασμένες από HPL. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες θα 
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. 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 θα 
χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 
πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και θα 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.  
 

▪ DURAPOL 
 Πολυμερές μορφοποιημένο ώστε με υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες. Είναι 
δοκιμασμένο σε κρούση. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σκουριάζει και δεν ξεβάφει. Έχει μεγάλη αντοχή σε 
βανδαλισμούς και ακραίες καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για εξωτερική χρήση. 

▪ 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. To 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 εύκαμπτο και με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου.  
 Μικρουλικά, σύνδεσμοι και λοιπά πλαστικά μέρη θα 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 θα φέρουν 
σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
 
 Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα 
οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα 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) θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με 
ψευδάργυρο), όπου θα 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 θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι 
κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 
μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό και αυτό θα τα καθιστά 
κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων 
μερών, θα γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 
 
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
 Όλα τα όργανα παιδικής χαράς και τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και ΕΝ1177:2008 αντίστοιχα και θα 
φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η 
συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο 
φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 
 
 

 
 
 

Οι διαστάσεις των παιχνιδιών και των λοιπών ειδών είναι ενδεικτικές, με περιθώριο απόκλισης 
±15% στις συνολικές διαστάσεις καθώς και ±15% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων, ενώ 
δεν επιτρέπεται ο χώρος ασφαλείας να υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα στη μελέτη, ώστε να μην 
παρουσιασθεί έλλειψη στις προϋπολογισθείσες ποσότητες των δαπέδων ασφαλείας. Αποκλίσεις 
στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ± 15%, αντιστοίχως, αρκεί να 
καλύπτεται από τα προσφερόμενα δάπεδα ασφαλείας. 
Αντίστοιχα το πάχος του δαπέδου μπορεί να έχει περιθώριο απόκλισης ± 15%, αρκεί να 
καλύπτεται από το προσφερόμενο δάπεδο ασφαλείας το ύψος πτώσης που αναφέρεται στα 
σχετικά άρθρα των τεχνικών περιγραφών της Μελέτης. 
Σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου 
αυτού σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, καθώς και σε περίπτωση που οι 
αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού 
σε σχέση με το αναγραφόμενο στη μελέτη, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση 
στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, και την αντίστοιχη αύξηση του πάχους του 
προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης κραδασμών να πληρούν τις 
απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον 
Δήμο. 
Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, 
επί ποινή αποκλεισμού. 
Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι 
προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Τα όργανα των παιδικών χαρών που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον 
τύπο και το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες 
απευθύνονται και τα υλικά κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των 
συμμετεχόντων. 
 
 



 

 

 
 
 

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
6.1 Τεχνικές Προδιαγραφές Του Υπό Προμήθεια Εξοπλισμού – Τιμολόγιο 
 
ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ  
 

Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 3600 mm 
Απαιτούμενος χώρος 

7200Χ3600mm 

Πλάτος 1650 mm 25,9m2 

Ύψος 2300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1200 mm 

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1,2 Ηλικιακή ομάδα 1,5+ 

 
Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, 
• Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα, 

• Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες. 
 

Περιγραφή  
 
 Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. Στηρίζεται 
σε δύο ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στο κάτω μέρος 
της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα , ειδικά σχεδιασμένα για 
την ανάρτηση των καθισμάτων. Tα κουζινέτα πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα να 
κινούνται μπρος-πίσω, δεξιά & αριστερά. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ290mm και 
είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή 
«λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα 
κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.  
 

• Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2008.  

•  Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης).  

• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 
 

▪ Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων,  

▪ Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας,  

▪ Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.  

▪ Σύστημα OHSAS 18001:2007 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.  
 
ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ  
 

Διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 3600 mm 
Απαιτούμενος χώρος 

7200Χ3600mm 

Πλάτος 1650 mm 25,9m2 

Ύψος 2300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης 1200 mm 



 

 

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1,2 Ηλικιακή ομάδα 3+ 

 
 
 
 Το όργανο αποτελείται από :  

• Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,  

• Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα,  

• Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες.  

 
Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. 

Στηρίζεται σε δύο ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στο 
κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα , ειδικά 
σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Tα κουζινέτα πρέπει απαραίτητα να έχουν την 
δυνατότητα να κινούνται μπρος-πίσω, δεξιά & αριστερά. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 
440Χ330Χ290mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από 
αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται 
περιμετρικά. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.  

• Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2008.  

• Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης).  

• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :  
▪ Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων,  

▪ Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας,  

▪ Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.  

▪ Σύστημα OHSAS 18001:2007 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.  
 
 
 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΑΠΛΗ 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

 

ΠΛΑΤΟΣ :350mm Ελάχιστο πλάτος :2350mm 
ΜΗΚΟΣ :2900mm Ελάχιστο μήκος :4900mm 
ΥΨΟΣ :740mm Μέγιστο ύψος πτώσης :1100 mm 
 
Ηλικιακή ομάδα 1,5+ 
 
Σύνθεση οργάνου : 

➢ 2 ΞΥΛΙΝΕΣ ΔΟΚΟΙ (ΒΑΣΕΙΣ) 95Χ95Χ600mm 
➢ 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΒΑΣΕΙΣ) 150X95X350mm 
➢ 1 ΞΥΛΙΝΗ ΔΟΚΟΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) 95Χ95Χ2900mm 
➢ 2 ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 95Χ45Χ1000mm 

 Η βάση του οργάνου αποτελείται από 2 ξύλινους τρικολλητούς  δοκούς διατομής 95Χ95mm 
στις οποίες προσαρμόζονται οι 2 βάσεις πάκτωσης ,και το ενδιάμεσα ξύλινο στοιχείο στήριξης. 



 

 

 Οι βάσεις πάκτωσης  τοποθετούνται στο κάτω μέρος (πέλμα) της κάθε βάσης,  έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο που μπορεί να βλάψουν 
μακροχρόνια την ξυλεία . 
Οι βάσεις πάκτωσης έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους 
ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες 
επιφάνειες. 
 Ο μεταλλικός μηχανισμός κίνησης  αποτελείται έναν άξονα κίνησης με ρουλεμάν που 
τοποθετείται στα ξύλινα υποστυλώματα. Στον άξονα τοποθετείτε ο δοκός της κούνιας. 
 Η οριζόντια δοκός αποτελείται από 1 ξύλινη διατομής : 95Χ95Χ2900mm, από δύο πρόσθετα 
τεμάχια διατομής 45Χ95mm και  προσαρμόζεται στον μηχανισμό κίνησης. 
Στις απολήξεις της οριζόντιας ξύλινης δοκού, τοποθετούμε 2 καθίσματα από πλακάζ θαλάσσης 
αντιολισθητικής επιφανείας , στερεώνοντας τα με  νοβοπανόβιδες. 
Επίσης σε απόσταση από την εσωτερική άκρη του καθίσματος προς το κέντρο της οριζόντιας 
δοκού 200mm, τοποθετούμε 2 μεταλλικές χειρολαβές.  
 Τέλος, κάτω από τα καθίσματα τοποθετούνται ειδικά ελαστικά διαστάσεων 400Χ95Χ20mm 
τα οποία χρησιμοποιούνται για την απόσβεση κρούσεων του οργάνου με το έδαφος και να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε πηγή ατυχημάτων. 

• Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2008.  

• Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης).  

• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :  
▪ Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων,  

▪ Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας,  

▪ Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.  

▪ Σύστημα OHSAS 18001:2007 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.  
 
 
 
 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

 

ΠΛΑΤΟΣ :250mm Ελάχιστο πλάτος :3000mm 
ΜΗΚΟΣ :950mm Ελάχιστο μήκος :2300mm 
ΥΨΟΣ :900mm Μέγιστο ύψος πτώσης :600 mm 
 
Ηλικιακή Ομάδα: 1,5+  
 
 
Το όργανο αποτελείται από : 

• Ένα (1) παπάκι με χειρολαβές και κάθισμα, 

• Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης. 

Περιγραφή 
Η μορφή της πάπιας όπως και το κάθισμα που στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην πλάτη της 
κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη μία 



 

 

πλευρά. Στις κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από 
πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. 
Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από 
γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων. 
 
• Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυποΕΝ 1176:2008. 

• Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

 
o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων, 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας, 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση. 

o Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 

 
 
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

 

ΠΛΑΤΟΣ :1600 mm Απαιτούμενος χώρος: 5600Χ5600mm 
ΜΗΚΟΣ :1600mm Μέγιστο ύψος πτώσης :550 mm 
ΥΨΟΣ :800 mm   
 
Ηλικιακή Ομάδα: 1,5 + ετών 
 
Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) βάση στήριξης, 
• Έναν (1) αυτοκινούμενο μύλο με καθίσματα, 
• Έναν (1) άξονα περιστροφής, 
• Ένα (1) τιμόνι κίνησης. 

 
Η βάση στήριξης του μύλου είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ33mm σε συνδυασμό με 
σιδηροδοκούς τύπου L 30Χ30mm. Πάνω στη βάση τοποθετείται το πάτωμα από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Περιμετρικά του πατώματος και σε ύψος 
680mm υπάρχει κάγκελο από σιδηροσωλήνα Φ26mm το οποίο φέρει και τις βάσεις τοποθέτησης 
του καθίσματος. Το κάθισμα είναι φτιαγμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική 
επιφάνεια στη μία πλευρά και αφήνει δύο ανοίγματα για την είσοδο στον μύλο. Στο κέντρο του 
πατώματος βρίσκεται ο άξονας περιστροφής από μασίφ χαλύβδινο σωλήνα Φ45mm, καλυμμένος 
με σιδηροσωλήνα Φ114mm. Ο άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν), 
μεταδίδει κίνηση στον μύλο. Στο πάνω μέρος του άξονα περιστροφής τοποθετείται το τιμόνι 
κίνησης, από σιδηροσωλήνα Φ26mm και επένδυση με κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

• Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2008. 

• Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 

• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 
▪ Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων, 



 

 

▪ Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας, 
▪ Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση. 
▪ Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 

 
 
 
ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ I 
 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΟΥ 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ  

ΠΛΑΤΟΣ 3850mm Απαιτούμενος χώρος     8550Χ7150 mm 
ΜΗΚΟΣ 5050mm   
ΥΨΟΣ 3200mm Μέγιστο ύψος πτώσης    1300mm 
 
Ηλικιακή Ομάδα: 1,5 + ετών 
 
 
Το σύνθετο αποτελείται από : 

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, 

• Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα, 
• Μία (1) κυματιστή πλαστική τσουλήθρα, 
• Μία (1) ίσια πλαστική τσουλήθρα, 
• Μία (1) καμπύλη ράμπα ανόδου, 
• Μία (1) σκάλα ανάβασης, 

 
Τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή 
Η πλατφόρμα αποτελείται από: 

 Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 
 Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο μεξυλοδοκούς διατομής 

100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 
 Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης. 
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 
 
Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα 
Η πλατφόρμα αποτελείται από: 

 Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 
 Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 

100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. 
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για τηνπροστασία από πτώση 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 
 
Κυματιστή πλαστική τσουλήθρα 
Η τσουλήθρα είναι ευθεία με μεταβολές κλίσης κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης. Κατασκευάζεται 
με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι μονοκόμματη χωρίς αιχμηρές 
άκρες. Αποτελείται από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών που παρέχουν 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη εισόδου του 
χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και 
προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 



 

 

 
Ίσια πλαστική τσουλήθρα 
Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς μεταβολές κλίσης κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης. 
Κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι μονοκόμματη 
χωρίς αιχμηρές άκρες. Αποτελείται από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών 
που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη 
εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και 
προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 
 
Καμπύλη ράμπα ανόδου. 
Η ράμπα αποτελείται από : 

 Ένα (1) καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατομής 60Χ40mm, 
 Δώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατομής 95Χ35mm, 
 Ένα (1) πολύκλωνο συρματόσχοινο επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ16mm. 

Η καμπύλη ράμπα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο 
προς την πλατφόρμα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26mm, 
πάνω στην οποία προσαρμόζεται το σχοινί. 
 
Σκάλα ανάβασης. 
Η σκάλα αποτελείται από : 

 Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 
 Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατομής 140Χ45mm με ενίσχυση από 

σιδηροδοκό 20Χ30mm, 
 Τέσσερα (4) σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατομής 140Χ45mm, 
 Δύο (2) κουπαστές από ξυλοδοκό διατομής 100Χ50mm. 

Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια έχουν 
ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια. Στο πίσω μέρος των 
σκαλοπατιών τοποθετείται προστατευτική επιφάνεια για την αποφυγή παγιδεύσεων. Η κουπαστή 
λειτουργεί και ως προστατευτική μπάρα για την αποφυγή πτώσεων. 
 

• Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2008. 

• Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 

• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 
 

▪ Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 
▪ Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 
▪ Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 
▪ Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 

 
 
ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ II 
 
ΠΛΑΤΟΣ 1000mm Απαιτούμενος χώρος     5120X3000 mm 
ΜΗΚΟΣ 3120mm   
ΥΨΟΣ 1000mm Μέγιστο ύψος πτώσης    800mm 
Ηλικιακή ομάδα 2-6 
 



 

 

Το όργανο αποτελείται από : 
•(4) Τέσσερα υποστυλώματα αλουμινίου, 
•(1) Ένα πλέγμα αναρρίχησης, 
•(1) Ένα πάνελ δραστηριοτήτων 
•(1) Ένα πάνελ με σχοινί ισορροπίας 
 
Το σύνθετο νηπίων με αναρρίχηση αποτελεί ένα όργανο με υψηλή παιχνιδιστική αξία, το οποίο 
φιλοξενεί δραστηριότητες για τη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μικρών ηλικιακών 
ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, είναι σχεδιασμένο σε τρεις (3) ενότητες, το πλέγμα αναρρίχησης, ένα 
πάνελ δραστηριοτήτων και ένα πάνελ για ισορροπία. Πέρα από τις βασικές δραστηριότητες της 
αναρρίχησης και τις ισορροπίας, το όργανο διαθέτει ένα πάνελ το οποίο αναπαριστά είσοδο 
κάστρου για να ευνοήσει την ανάπτυξη παιχνιδιών ρόλου, ενώ επιπρόσθετα οι τρύπες 
διαφορετικών διαστάσεων που εντοπίζονται στο πάνελ ισορροπίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
εκτός από πατήματα για πιο εύκολη πρόσβαση αλλά και ως στόχος ρίψης μπαλών. 
 
Κατασκευαστικά, το σύνθετο νηπίων αποτελείται από τέσσερα υποστυλώματα αλουμινίου, όπου η 
διατομή τους έχει  διαστάσεις 100 x 100 mm και πάχος 2,5mm και φέρει ειδικό προφίλ, με 
εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση.  
 
Πλέγμα αναρρίχησης 
Το πλέγμα αναρρίχησης αποτελείται από σχοινιά Φ16mm επικαλυμμένα με πολυπροπυλένιο και 
γαλβανισμένους εν θερμώ συνδέσμους.  
 
Πάνελ δραστηριοτήτων 
Το πάνελ κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και φέρει διάφορες δραστηριότητες 
απασχόλησης των νηπίων.  
 
 
Πάνελ με σχοινί ισορροπίας  
 
Το πάνελ κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και φέρει διάφορες δραστηριότητες 
απασχόλησης των νηπίων. Πιο συγκεκριμένα, στις λειτουργίες του συγκαταλέγονται η δοκός 
ισορροπίας, η εύκολη ανάβαση με ανοίγματα διαφορετικών διαστάσεων και οι στόχοι ρίψης 
μπαλών. Επιπρόσθετα, σε κατάλληλο ύψος τοποθετείται σχοινί ισορροπίας Φ16mm επικαλυμμένο 
με πολυπροπυλένιο και γαλβανισμένους εν θερμώ συνδέσμους.  
 
Το σύνθετο νηπίων με αναρρίχηση προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο και φέρει σήμανση 
με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα πρότυπα ΕΝ 1176. 
 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 
 

▪ ISO 9001:2015 
▪ ISO 14001:2015 
▪ ISO 18001:2007 

 
 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 



 

 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 42ΜΜ 
Γενικές διαστάσεις  

Μήκος: 500 mm  
Πλάτος: 500 mm  
Πάχος: 42 mm  
 
Tεχνική περιγραφή  
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα 
έχει βάρος 25 kg/m2 περίπου.  
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική 
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο ανακυκλωμένο EPDM κατά την παραγωγή, 
ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς 
στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών 
πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω 
επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 
απορροή των υδάτων.  
Για την εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1300mm), προσκομίζονται 
πιστοποίηση συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017 & EN 1177:2018 από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό καθώς και η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του 
προϊόντος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 
 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΣΤΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ 20W IP66 
 
  Αυτόνομο Φωτιστικό βραχίονος LED 40W 6000K (ΨΥΧΡΟ) 3900-4000Lm IP65 12V,με 
ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ για φωτισμό δρόμωνς και όλους τους εξωτερικούς χώρους 
Διαθέτει ανιχνευτή κίνησης με Αισθητήρα μικροκυματων που όταν ανιχνεύσει κίνηση θέτει το 
φωτιστικό σε κατάσταση παρουσίας (100% φωτισμού) και μετά από 40s επανέρχεται σε 
κατάσταση ηρεμίας (50% φωτισμού)  
  Μπορεί επίσης να παραμένει αναμμένο στην χαμηλή φωτεινότητα και όταν ανιχνεύσει 
κίνηση να αυξήσει την φωτεινότητα στο μέγιστο, αυτόματα.  

Το σύστημα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μόνο του.  
Έχει αυτονομία περίπου 13 ώρες, με φωτεινότητα στο 50% της συνολικής ισχύος του, ή 6 

ώρες με φωτεινότητα στο 100% της ισχύος του.  
 H μπαταρία είναι τύπου Li-Ion 8.AΗ και ρυθμιστής φόρτισης 3.7V καλύπτεται από εγγύηση 

2 έτους ένω το υπόλοιπο σύστημα από εγγύηση 2 ετών.  
 
 Τοποθετείται σε ιστό 
Yλικό κατασκευής : Χυτό Αλουμίνιο & ABS Αδιάβροχο IP66. 
 Με ανιχνευτή με 3 σκάλες φωτεινότητας 
 Διαστάσεις: 500Χ230Χ60mm  
 
ΙΣΤΟΣ 
Ιστός εξωτερικού χώρου από Πρεσσαριστό Χάλυβα πάχους 3mm ραβδωτό - ριγωτό, που έχει 
υποστεί αμμοβολή, χημική επεξεργασία γαλβάνισμα και έπειτα βάφεται ηλεκτροστατικά βάσει 
προδιαγραφών.  
Κατασκευασμένος από Πρεσσαριστό Χάλυβα πάχους 3mm ριγωτό με ραβδώσεις διατομής Φ114 & 
Φ76.  
Ο ιστός είναι τηλεσκοπικός 2 τμημάτων Ραβδωτός σε όλο το μήκος.  



 

 

Έχει διπλή Ηλεκτροστατική βαφή από βαφείο με πιστοποιητικά ISO 9001, ISO14001 OHSAS 
18001:2007 ώστε ο ιστός να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στις αντίξοες καιρικές συνθήκες αφενός μεν 
για τοποθέτηση σε ορεινές περιοχές και αφετέρου δε για εφαρμογή σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες. 
Συνολικού ύψους 3.00Μ χωρίς το φωτιστικό. Από το έδαφος ως την κορυφή του ιστού και καθώς 
αυξάνεται το ύψος του έχει κυκλική μορφή με παράλληλες κάθετες διακοσμητικές αυλακώσεις - 
ραβδώσεις πλάτους 5 ~ 10mm έκαστη.  
Τμήμα πρώτο, Βάση κυκλική ροζεταρισμένη για να καλύψει και να προστατέψει τις ντίζες της 
βάσης αγκύρωσης.  
Τμήμα δεύτερο, από σωλήνα χαλύβδινο ευθύγραμμο ριγωτό Φ114 που παράγεται σε ότι μήκος 
ζητηθεί (Συνήθως αποτελεί το 1/3 του συνολικού ύψους του ιστού).  
Τμήμα τρίτο, με την συγκόλληση διακοσμητικής συστολής ροζεταρισμένης προστίθεται σωλήνας 
χαλύβδινος ευθύγραμμος ριγωτός διατομής Φ76mm. Τέλος στην κορυφή του προσαρμόζεται 
υποδοχή Φ60. Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι ηλεκτροστατικά Βαμμένα με πούδρα στην απόχρωση 
μου θα επιλέξει η υπηρεσία. Βάση ιστού χαλύβδινη κυκλικού σχήματος , διαμέτρου  Φ330mm. Ο 
ιστός θα έχει θυρίδα επίσκεψης που ασφαλίζει με πορτάκι και βίδα ασφαλείας για μέγιστη 
ασφάλεια Ηλεκτροπληξίας. Τοποθετείτε ακροκιβώτιο αποσπώμενο με ενσωματωμένη ασφάλεια 
10Α για σύνδεση του φωτιστικού με την Ηλεκτρική γραμμή. 
Ο Ριγωτός ιστός είναι κατασκευασμένος μηχανικά για ισχυρότερη στατική αντοχή στους ανέμους 
και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. O Ιστός Γαλβανίζεται εν Θερμώ για εξαιρετική αντοχή στον 
Χρόνο και έπειτα βάφεται Ηλεκτροστατικά.Στηρίζεται άρτια με βάση αγκύρωσης από μαύρο 
χάλυβα. Το αγκύριο κατασκευάζεται από 4 ντίζες Φ16mm με σπείρωμα Μ18 μήκους ότι ορίζει η 
προδιαγραφή του έργου. Όπου είναι απαραίτητο, ο ιστός δεν έχει πλάκα έδρασης και πακτώνεται  
εντός εδάφους 
 
O ιστός φωτισμού αποτελείται από τα εξής μέρη: 

1. ΑΓΚΥΡΙΟ: το αγκύριο αποτελείται από μία βάση πάκτωσης με 
βίδες Μ16 για να προσαρμόζεται ανάλογα ο ιστός φωτισμού. 

2.  ΡΟΖΕΤΑ η ροζέτα έχει διάμετρο περίπου Φ330mm και ύψος 
110mm Η ροζέτα έχει σχήμα κόλουρου κώνου για να καλύπτει την πλάκα εδράσεως κα τις 
βίδες που προεξέχουν από αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε καλύτερο αισθητικό 
αποτέλεσμα και ασφάλεια 

3.  ΣΩΛΗΝΑΣ Φ114 ο σωλήνας έχει ύψος 1,00μ  
Ο σωλήνας διαμορφώνεται στην άκρη του σε σχήμα κόλουρου κώνου για να ενώνεται με 
τον Φ76 για καλύτερη εφαρμογή και καλαίσθητο αποτέλεσμα. Επίσης στο κάτω μέρος 
αυτού του σωλήνα υπάρχει μια πλάκα εδράσεως με τέσσερις οπές Μ16 για να 
προσαρμόζεται επάνω στο αγκύριο 

4. Σωλήνας Φ 76 Ο σωλήνας Φ76 έχει ύψος 2,00 Ο οποίος στο πάνω μέρος του είναι ειδικά 
διαμορφωμένος για να δέχεται το φωτιστικό σώμα. 

5. ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ Οι σωλήνες Φ114 & Φ 76 που αποτελούν τον ιστό είναι αυλακωμένοι κατά 
μήκος για να πετυχαίνουμε αντοχή στην στρέψη, στην κάμψη και καλύτερη εμφάνιση 

6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ το κόστος του ιστού φωτισμού μεταβάλλεται ανάλογα με την 
ποιότητα του υλικού. Η ποιότητα μετάλλων που χρησιμοποιούμε είναι ο χάλυβας, ο χάλυβας 
βαπτιζόμενος σε γαλβάνιο και το ανοξείδωτο.  

7.  ΒΑΦΕΣ τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι Ευρωπαϊκών προδιαγραφών με 
πιστοποιητικά αντοχής στο χρόνο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποχρώσεις μαύρο 
Ματ RAL 9005 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Βαθμός Προστασίας : (ΙP 54) 
Ποιοτικός Έλεγχος : CE – ISO9001:2008 



 

 

Κλάση μόνωσης : ΙΙ 
Μηχανική Αντοχή : ΙΚ09 
Κατασκευή : κατά ΕΝ60598-2-3 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   

• ΜΗΚΟΣ 390 mm 
• ΠΛΑΤΟΣ 270 mm 
• ΥΨΟΣ : 1300mm  

 
 
 Ο κάδος αποτελείται από : 

 Έναν (1) ορθοστάτη με βάση στήριξης, 
 Έναν (1) διπλό κάδο απορριμμάτων. 

 
Ο μονός κάδος στηρίζεται σε έναν ορθοστάτη από σιδηροσωλήνα Φ70mm ο οποίος έχει 
ενσωματωμένες βάσεις στήριξης για τους κάδους. Οι βάσεις στήριξης αποτελούνται από ένα 
στήριγμα στο πάνω μέρος από σιδηροσωλήνα Φ26mm και έλασμα πλάτους 30mm διαμορφωμένο 
σε κυλινδρικό σχήμα και μία κοιλοδοκό 20Χ30mm στο κάτω μέρος που στηρίζει το βάρος του 
κάδου. Κάτω από την κοιλοδοκό τοποθετείται ως αντηρίδα σιδερένια λάμα πλάτους 15mm, 
διαμορφωμένη με διακοσμητικές καμπύλες. 
Ο κάδος αποτελείται από δύο κυλινδρικά δοχεία από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm, το 
ένα τοποθετημένο μέσα στο άλλο. Το εξωτερικό δοχείο είναι σταθεροποιημένο στις βάσεις 
στήριξης και έχει διάμετρο 275mm και ύψος 430mm. 
Εντός αυτού του δοχείου τοποθετείται δεύτερο με διάμετρο 250mm και ύψος 390mm, με χερούλια 
για την εύκολη απομάκρυνση του. Και οι δύο κάδοι φέρουν στο κάτω μέρος οπές για τη διαφυγή 
των νερών. 

• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 
▪ Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 
▪ Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 
▪ Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 
▪ Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 

 
ΠΑΓΚΑΚΙ  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   
ΜΗΚΟΣ : 1600mm 
ΠΛΑΤΟΣ  
ΥΨΟΣ 
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

: 550 mm 
: 950 mm 
: 550 mm  

 

Το παγκάκι αποτελείται από: 
▪ Δύο (2) βάσεις στήριξης 
▪ Πέντε (5) ξύλινες δοκούς 

 
Το παγκακι στηρίζεται σε δύο βάσεις απλο σιδηροδοκό 60Χ25mm λυγισμένο σε σχημα Γ. Η κάθε 
βάση εδράζεται σε δύο πόδια από σιδηροσωλήνα Φ60mm τοποθετημένα υπό κλίση μεταξύ τους. 
Πάνω στις βάσεις βιδώνονται πέντε ξύλα, τρία για κάθισμα και δύο για πλάτη από επικολληή δοκό 
95Χ45mm 
 

• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 



 

 

▪ Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 
▪ Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 
▪ Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 
 
 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  
 
Η περίφραξη αποτελείται από ανεξάρτητα μεταλλικά πλαίσια ύψους 900mm και μήκους 2000 mm. 
Το καθένα αποτελείται από δύο οριζόντιες μεταλλικές κοιλοδοκούς διατομής 50Χ30mm 
συγκολημένες στα άκρα τους σε δύο κάθετα μεταλλικά ελάσματα πλάτους 50mm και πάχους 
5mm. Κάθετα στις οριζόντιες κοιλοδοκούς τοποθετούνται κυκλικοί μεταλλικοί ράβδοι διατομής 
Φ20mm σε σταθερές αποστάσεις. Το κάθε πλαίσιο βιδώνεται εκατέρωθεν σε δύο μεταλλικές 
κοιλοδοκούς διατομής 80Χ80mm και ύψους 1000mm. Η κάθε κοιλοδοκός φέρει στο πάνω μέρος 
πλαστικό κάλυμμα για την αποφυγή τραυματισμών. Η κατασκευή είναι σχεδιασμένη ώστε να μην 
παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης μερών του σώματος όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο 
ΕΝ 1176-1 για την ασφάλεια των παιδοτόπων. Ολόκληρη η περίφραξη θα είναι ηλεκτροστατικά 
βαμμένη με πολυεστερική πούδρα εξωτερικής χρήσης. Τα χρώματα θα είναι έντονα και ζωηρά, 
επιλογή της υπηρεσίας και κάθε δύο μέτρα θα είναι διαφορετικά. Ο τρόπος έδρασης της 
περίφραξης εξαρτάται από το υλικό του εδάφους που θα τοποθετηθεί. Σε περίπτωση τοποθέτησης 
σε σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται μεταλλικές πλάκες με δύο οπές διαμέσου των οπών 
τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για την στήριξη της κατασκευής. Σε περίπτωση έδρασης σε φυσικό 
έδαφος, οι βάσεις στήριξης (κοιλοδοκοί) επεκτείνονται ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης οπής στο 
έδαφος και θεμελίωση με σκυρόδεμα. 

• Το μήκος της περίφραξης είναι ενδεικτικό. Η κατασκευή προσαρμόζεται στα μέτρα του 
χώρου που θα τοποθετηθεί. 

• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 
➢ Πρότυπο ΕΝ 1176:2017 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 
➢ Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 
➢ Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 
➢ Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 

 
 
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
 
Η πόρτα έχει καθαρό άνοιγμα 1500 mm και αποτελείται από δύο φύλλα. Το κάθε φύλλο 
αποτελείται από ένα μεταλλικό πλαίσιο ύψους 900 mm και μήκους 750 mm. Το κάθε πλαίσιο 
αποτελείται από τέσσερις μεταλλικές κοιλοδοκούς διατομής 50x30 mm. Κάθετα στις οριζόντιες 
κοιλοδοκούς τοποθετούνται κυκλικοί μεταλλικοί ράβδοι διατομής Φ20 mm σε σταθερές 
αποστάσεις. 
Η πόρτα θα ασφαλίζει κατάλληλα. 
Η κατασκευή είναι σχεδιασμένη ώστε να μην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης μερών του 
σώματος όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 1176-1 για την ασφάλεια των παιδοτόπων. 
Ολόκληρη η περίφραξη θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένη με πολυεστερική πούδρα εξωτερικής 
χρήσης. 
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

➢ Πρότυπο ΕΝ 1176:2017 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 
➢ Σύστημα ISO 9001:2015για τη διαχείριση ποιότητας, 
➢ Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 
➢ Σύστημα OHSAS 18001:2007 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 



 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας εισόδου ενδεικτικά τύπου HPL (High Pressure Laminate), 
εγχάρακτη η οποία θα μπορεί να φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της 
παιδικής χαράς και θα αναγράφει τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες, (σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας και τα οριζόμενα στην υπ’ αρίθ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 
931/18-05-2009), όπως ισχύει) : 
 
 − Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί. 
 − Απαγορεύεται το κάπνισμα 
 − 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. 
 − Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων. 
 − Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας. 
 − Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς. 
 
Η πινακίδα θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, πάχους 2,5 mm,σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ_ΔΕ. και θα είναι καλυμμένη με ανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι (τύπου 
3ΜTM Engineer Grade). θα στηρίζεται σε δύο (2) σωληνωτούς μεταλλικούς ιστούς διαμέτρου 2’’ 
με 
τους κατάλληλους κοχλίες – περικόχλια. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ : Μήκος: 0,85 m, Πλάτος: 0,75 m, Πάχος: 2,5 mm 
Χρωματισμοί: 
Το υπόβαθρο : σύμφωνα με τις υποδείξεις τις υπηρεσίας 
Τα κείμενα : Οι γενικές οδηγίες λευκό σε πράσινο φόντο και τα υπόλοιπα μαύρο 
Το λογότυπο και τα διαγράμματα : τετράχρωμα. 
Τα τελικά κείμενα και διαγράμματά τους θα δοθούν στον ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή (.doc). 
Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη 
(antigraffiti, τύπου 3Μ Protective Overlay Film). Η μεμβράνη αυτή θα επιτρέπει τον καθαρισμό των 
πινακίδων από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κλπ. με τη χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς 
βλάβη στην αντανακλαστική μεμβράνη και το μελάνι της μεταξοτυπίας του υποστρώματος. 
Η τοποθέτηση των ιστών στήριξης θα γίνεται με διάνοιξη επί του εδάφους κυλινδρικής οπής 
διαμέτρου 0,30-0,40m και βάθους 50 cm, με πάκτωσή τους στο έδαφος και πλήρωση της οπής με 
σκυρόδεμα τύπου C12/15. Μετά την ολοκλήρωση της πάκτωσης δεν θα υπάρχει προεξοχή στο 
έδαφος στο σημείο στήριξης, προς αποφυγή ατυχημάτων. Η τοποθέτηση της πινακίδας πάνω στον 
ιστό θα γίνεται σε ύψος 1,5m από το έδαφος και σε σημείο κατάλληλο ώστε να μην 
παρεμποδίζεται η ανάγνωση της πινακίδας. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν οι 
ιστοί από το άνω όριο της πινακίδας. Το σημείο τοποθέτησης θα είναι δίπλα στην είσοδο της κάθε 
Π.Χ. και θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν 
είναι εφικτός ο παραπάνω τρόπος στήριξης, η πινακίδα θα τοποθετηθεί σε σημείο που θα 
υποδειχθεί από την υπηρεσία. 
 
 
ΒΡΥΣΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Πλάτος 410 mm 

Ύψος 600 mm 

 



 

 

 
Η βρύση θα είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο μέγιστου ύψους 60cm και  41cm πλάτους. Στο 
ανώ μέρος θα έχει ενσωματωμένη μεταλλική βρύση τρεχούμενου νερού και στο κάτω μέρος όπου 
θα εφάπτεται με τη γη θα φέρει γούρνα από το ίδιο υλικό και σχάρα για την αποστράγγιση του 
νερού, ενώ συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά συνδεσμολογίας.  
Ο ανάδοχος θα αναλάβει όλα τα έξοδα (υλικά κτλ) και τις διαδικασίες σύνδεσης για την παροχή 
πόσιμου νερού στις παιδικές χαρές. 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
 
Εργασίες επισκευής όλων των σημείων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
μελέτης. Όπου χρειάζεται αντικατάσταση οργάνου θα γίνει με ίδιο όργανο ή με αντίστοιχο που θα 
πληροί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης.  
Αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων θα γίνεται μετά από βάψιμο στο ίδιο χρώμα τους και μετά από 
έγκριση της υπηρεσίας. 
Στις υφιστάμενες περιφράξεις θα γίνει ενίσχυση με την τοποθέτηση συστημάτων στήριξης σε κάθε 
στοιχείο τους, μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 
Πριν από κάθε επισκευή κάθε παιδικής χαράς θα γίνει καταγραφή των υφιστάμενων 
προβληματικών στοιχείων με ευθύνη του αναδόχου και κατάθεσή του γραπτώς στην υπηρεσία η 
οποία θα δώσει οδηγίες για την αντιμετώπιση τους. 
 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  
 

 
  
 
 
 

Σύνθεση ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ : 
➢ 2 ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΛΟΝΕΣ 
➢ 10 ΞΥΛΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΔΟΚΟΙ (ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ) 
➢ ΞΥΛΙΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΔΟΚΟΙ 
➢ 2 ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
Το κάθε πλαίσιο αποτελείται από 2 οριζόντιους ξύλινους δοκούς διατομής 45Χ95Χ2000mm και 10 
κάθετους διατομής 25Χ100Χ900 (το κενό μεταξύ των ξύλων είναι 85 mm). Η όλη κατασκευή 
αναρτιέται σε 2 ξύλινες κολώνες διατομής  95Χ95Χ970 mm στους οποίους προσαρμόζονται οι 
βάσεις πάκτωσης.  
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω μέρος(πέλμα) της κολώνας έτσι ώστε να 
επιτυγχάνετε η σωστή στερέωση του φράκτη. 
Κατασκευάζονται από μαλακό χάλυβα St-37 και ανάλογα με τη διαμόρφωση της επιφάνειας 
εγκατάστασης του φράκτη (χώμα, πεζούλι ή τσιμέντο. Σε κάθε περίπτωση οι βάσεις έχουν 
μελετηθεί για αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες και τοποθετούνται 
έτσι ώστε ο φράκτης να έρχεται σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για  να αποφεύγεται η 
επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες.  
 
ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ  
ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ : 2000mm 
ΥΨΟΣ  : 1000mm 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

 

ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : 2000mm 
ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : 1040mm 



 

 

 
Σύνθεση ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ : 

➢ 2 ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΛΟΝΕΣ 
➢ 10 ΞΥΛΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΔΟΚΟΙ (ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ) 
➢ 4 ΞΥΛΙΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΔΟΚΟΙ 
➢ 2 ΞΥΛΙΝΑ ΧΙΑΣΤΑ 
➢ 2 ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
Η πόρτα αποτελείται από 2 φύλλα τα οποία μας δίνουν άνοιγμα εισόδου 2μέτρα. Το κάθε φύλλου 
έχει 2 ξύλινους δοκούς διατομής 20Χ95Χ985mm και 5 κάθετους διατομής 20Χ95Χ930÷1050mm. 
Για την ενίσχυση της πόρτας τοποθετείται από ένα ξύλινο χιαστό σε κάθε φύλλου, διατομής 
20x950mm. Το κάθε φύλλο αναρτιέται σε 1 ξύλινη κολώνΑ διατομής  95Χ95Χ970 mm στην  οποία 
προσαρμόζεται η βάση πάκτωσης.  
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω μέρος(πέλμα) της δοκού έτσι ώστε να 
επιτυγχάνετε η σωστή στερέωση του φράκτη. 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Στο φυσικό έδαφος της παιδικής χαράς (εφόσον στην υφιστάμενή του κατάσταση δεν υπάρχει 
εγκατεστημένο κάποιο δάπεδο) και πριν την τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας θα γίνει ισοπέδωση 
και κάλυψη των λακκουβών που υπάρχουν στο χώρο. Αυτό θα γίνει με τις απαραίτητες εκσκαφές 
και επιχώσεις, ώστε το επίπεδο να είναι ενιαίο και όμοιο σε όλο το μήκος και το πλάτος του 
οικοπέδου. 
 Στο τοιχίο περίφραξης θα πρέπει εκτός των βάσεων της περίφραξης να μην υπάρχουν 
προεξέχοντα καρφιά – σύρματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού, 
οπότε προβλέπονται όλες οι εργασίες κοπής, λείανσης και απομάκρυνσης των επικίνδυνων 
σημείων. 
 Προβλέπεται η εκθάμνωση θάμνων που βρίσκονται στα σημεία τοποθέτησης των οργάνων, 
καθώς και το κλάδεμα των δέντρων ώστε έπειτα των παρεμβάσεων να μην παρατηρείται κλαδί σε 
ύψος κάτω των 2 μέτρων. 
 Στα πλαίσια των "Γενικών Εργασιών" συμπεριλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες εργασίες 
εγκατάστασης όλων των υπό προμήθεια ειδών. 
 Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, αστικού εξοπλισμού και γενικότερου 
εξοπλισμού, περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή κατάλληλης θεμελίωσης, από ελαφρώς οπλισμένο 
σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (συμπεριλαμβανομένων των υλικών μικροϋλικών όπως οπλισμοί, 
ξυλότυποι, κλπ.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η στατικότατα αυτών και η ασφάλεια των παιδιών 
και των συνοδών τους. Ο τρόπος και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση είναι 
σύμφωνα με τις οδηγίες και την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη 
γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δηλαδή, πραγματοποιείται από τον προμηθευτή, η 
κατασκευή όλων 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. 
 Έπειτα των εκάστοτε εργασιών απαιτείται καθαρισμός και απομάκρυνση των μπαζών από 
τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 
 Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απαιτούμενες εκσκαφές και επιχώσεις, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των επιχώσεων για την γενική διαμόρφωση του χώρου και την 
επιμέλεια αυτού, με σκοπό να υποδεχθεί το χαλίκι το οποίο θα αποτελεί την τελική στρώση. 
 



 

 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 Μετά την τοποθέτηση των οργάνων ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία 
Τοπογραφικό Διάγραμμα της παιδικής χαράς σε έντυπη και ψηφιακή μορφή CAD (νέων και 
υφιστάμενων), στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των οργάνων και της περίφραξης με 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87. 
 Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλόλητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 
1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα 
ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τον 
σκοπό αυτό. 
 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προετοιμασία και κατάθεση φακέλου στην αρμόδια επιτροπή 
πιστοποίησης και θα είναι υπεύθυνος για την απόκτηση πιστοποιητικού καταλληλόλητας του 
συνόλου των παιδικών χαρών. 
 
 
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


