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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ» 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η κατασκευή δύο νέων παιδικών χαρών στην 

Δ.Ε. Θήβας, στο πάρκο Χρυσορρόας και παραπλεύρως της πλατείας των Αγίων Θεοδώρων, 

σύμφωνα με τον καθορισμό των νέων προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών. (Απόφαση 

ΥΠΕΣ 288492/11.05.2009 (ΦΕΚ 931/18.05.2009 Τεύχος Β΄), όπως συμπληρώθηκε με την 

Απόφαση ΥΠΕΣ 48165/30.07.2009 (ΦΕΚ 1690/17.08.2009 Τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΣ 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 Τεύχος 

Β΄)). Συγκεκριμένα  

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται ο προτεινόμενος σχεδιασμός είναι σύμφωνες με τα 

κριτήρια και τις προδιαγραφές για την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων, όπως 

περιγράφονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, αλλά και με τις γενικότερες αρχές 

σχεδιασμού υπαίθριου αστικού χώρου, με σκοπό να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα, η 

ασφάλεια και γενικά η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του. Ο σχεδιασμός έχει ως 

στόχο την βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη παιδιών διαφορετικών ηλικιακών 

ομάδων, την κοινωνικοποίησή τους, αλλά και τη δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου αναμονής 

και ξεκούρασης για τους ενήλικες συνοδούς. 

Τα νέα δεδομένα που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό των παιδικών χαρών (περίφραξη , 

ύπαρξη βρύσης, προσβασιμότητα,) δημιουργούν νέες προδιαγραφές για την αρχιτεκτονική 

οργάνωση. Έτσι, μία μελέτη  που θα στοχεύει την πιστοποίηση της παιδικής χαράς θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνει όλα τα νέα δεδομένα και ταυτόχρονα να διερευνά πρωτότυπες ιδέες και 

λύσεις .  

Όλες οι προτεινόμενες επεμβάσεις έχουν ως τελικό στόχο την έκδοση των πιστοποιητικών 

εγκατάστασης του εξοπλισμού των παιδικών χαρών από τον Ελληνικό Οργανισμό 

Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.) ή από οποιοδήποτε άλλο διαπιστευμένο για τον σκοπό αυτό φορέα 

από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (άρθρο 11 της υπ΄ αριθμ. 28492/11.05.2009 

Απόφασης ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 931/18.05.2009 Τεύχος Β΄, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε), 

το οποίο είναι απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης σχετικά με την καταλληλότητα της 
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κάθε παιδικής χαράς, από την αρμόδια «Επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών» η οποία θα 

συνοδεύεται από το ειδικό σήμα.  

Τονίζεται ότι η έκδοση των προαναφερόμενων πιστοποιητικών εγκατάστασης του 

εξοπλισμού θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του Ανάδοχου και η τελική παραλαβή του 

έργου θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου μόνο μετά την έκδοση του 

πιστοποιητικού καταλληλότητας από την «Επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών». 

 

2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ  

2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

Η παιδική χαρά θα έχει εμβαδόν 205,87 τ.μ. και χωροθετείται σχεδόν στο κέντρο του 

πάρκου, νότια της οδού Οιδίποδος, σε χώρο μη φυτεμένο, στον οποίο προβλεπόταν από την 

μελέτη διαμόρφωσης του πάρκου ότι θα δημιουργηθεί παιδική χαρά. 

Προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου χώρου παιχνιδιού, στον οποίο θα τοποθετηθούν 

όργανα που θα φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα πιστοποίησης, καθώς και σε κατάλληλες 

θέσεις, ο λοιπός, απαιτούμενος, σχετικός εξοπλισμός για τη σωστή λειτουργία του χώρου, 

δηλαδή καθιστικά παγκάκια, βρύση πόσιμου νερού, φωτιστικά σώματα, κάδοι απορριμμάτων. 

 Αναλυτικά τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

1 Σύνθετο δραστηριοτήτων με δύο πύργους 1 3-9 

2 Μονάδα κούνιας τριών θέσεων από ξύλο 1 ≥1,5/3 

3 Τραμπάλα δύο θέσεων, ξύλινη  1 2-12 

4 Τούνελ τρισδιάστατο 1  

5 Κάμπια τρισδιάστατη 1  

 

Η προμήθεια και η τοποθέτηση όλων των οργάνων συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη. 

Η επιφάνεια της παιδικής χαράς επιστρώνεται στο σύνολό της με χυτό ελαστικό δάπεδο 

κατάλληλου πάχους, ώστε να πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας. Τα σχέδια και οι 

χρωματισμοί του χυτού ελαστικού δαπέδου θα γίνουν κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Επιπρόσθετα, έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση τρισδιάστατων στοιχείων στο χώρο της παιδικής 

χαράς, τούνελ και κάμπια, τα οποία προσφέρονται για την απασχόληση των μικρότερων σε 

ηλικία παιδιών. Ο χώρος οριοθετείται με ξύλινη περίφραξη, που φέρει ξύλινη δίφυλλη θύρα 

εισόδου στη δυτική του πλευρά.  Δίπλα στην είσοδο θα τοποθετηθεί η ενημερωτική πινακίδα 

που προβλέπεται από το άρθρο 1 της 27934/2014 Υπ. Απόφασης.  

Mε τη σαφή σήμανση της παιδικής χαράς, την περίφραξη που περιγράφεται και με τον επαρκή 

φωτισμό της, λαμβάνεται μέριμνα για την αποτροπή εισόδου σε άτομα που δε συνοδεύουν 

παιδιά, σε ζώα και περιορίζονται τυχόν ενδεχόμενοι κίνδυνοι, χωρίς όμως να αποκόπτεται ο 

χώρος οπτικά από το ευρύτερο περιβάλλον. 
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2.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι: 

α.) Τεχνικά έργα 

Κατασκευή χυτού τοιχείου πάνω από το υπάρχον περιμετρικό τοιχείο για τον εγκιβωτισμό 

του δαπέδου ασφαλείας. Επεξεργασία της επιφάνειας του υπάρχοντος τοιχείου για την 

συγκόλληση του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα.  

β.)   Επενδύσεις, επιστρώσεις 

Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας στο σύνολο του χώρου της παιδικής 

χαράς. Τοποθέτηση τρισδιάστατων στοιχείων, τούνελ και κάμπιά. 

γ.)  Λοιπά τελειώματα 

Προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένων οργάνων παιδικής χαράς, όπως αυτά 

περιγράφονται στα σχέδια της μελέτης και στα σχετικά άρθρα του τιμολογίου. 

Τοποθέτηση λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά παγκάκια 

και κατασκευή βρύσης). 

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης του χώρου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, με 

θεμελίωση αυτής στο περιμετρικό τοιχείο σκυροδέματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας 

ασφαλής και αυτόνομος χώρος.  

Διαμορφώνεται δίφυλλη ξύλινη πόρτα εισόδου στην πλευρά του προσώπου του οικοπέδου 

προς τον κοινοτικό δρόμο και τοποθετείται δίπλα της η πινακίδα πληροφοριών της παιδικής 

χαράς με την ειδική σήμανση που προβλέπεται. Η πινακίδα θα περιέχει τα προβλεπόμενα από 

το άρθρο 1 της 27934/2014 Υπ. Απόφασης, δηλαδή το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας 

λειτουργίας της παιδικής χαράς, αναφορά στις ηλικιακές ομάδες που καλύπτει η παιδική χαρά, 

τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τηλέφωνα επικοινωνίας με τον αρμόδιο ΟΤΑ, την απαγόρευση 

εισόδου σε ζώα συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους-συνοδούς ατόμων με αναπηρία, την 

προτροπή για τήρηση της καθαριότητας και τις ώρες λειτουργίας. Όλα αυτά θα απεικονίζονται 

και με σχετικά σύμβολα, ώστε να υπάρχει άμεση μετάδοση των περιεχομένων πληροφοριών 

της. 

ε.) Ηλεκτροφωτισμός  

Εγκατάσταση φωτιστικού σώματος με φωτοβολταϊκά πάνελ και προβολέα led. Εγκατάσταση 4 

υπέργειων φρεατίων με μπαταρίες για την αποκατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών του 

πάρκου, με σκοπό τον επαρκή φωτισμό της παιδικής χαράς. 

 

3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  

3.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

 

Η παιδική χαρά θα κατασκευασθεί σε κοινόχρηστο χώρο της Δ.Ε. Θήβας με εμβαδόν 

180,42 τ.μ., οποίος βρίσκεται στα νότια της πλατείας των Αγίων Θεοδώρων και στα δυτικά του 

νερόμυλου. 

Κατά μήκος της δυτικής πλευράς του κοινόχρηστου χώρου και σε επαφή με το υπάρχον 

κτίσμα, θα κατασκευασθεί πεζοδρόμιο, πλάτος 1.50 μ., που θα επιστρωθεί με κυβόλιθους, 
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προκειμένου να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στη παιδική χαρά, η οποία τελικά θα έχει εμβαδόν 

154,87 τ.μ. 

Από την μελέτη προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου χώρου παιχνιδιού, όπου θα 

τοποθετηθούν όργανα που  θα φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα πιστοποίησης, καθώς και σε 

κατάλληλες θέσεις ο λοιπός απαιτούμενος σχετικός εξοπλισμός για τη σωστή λειτουργία του 

χώρου, δηλαδή καθιστικά παγκάκια, βρύση πόσιμου νερού, φωτιστικά σώματα, κάδοι 

απορριμμάτων. Αναλυτικά τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

1 Σύνθετο δραστηριοτήτων με έναν πύργο  1 5-11 

2 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο, (παίδων - 

νηπίων) 
1 

≥1,5 

3 Τραμπολίνο επιδαπέδιο 1 >=1,5 

4 Πασχαλίτσα τρισδιάστατη 2  

 

Η επιφάνεια της παιδικής χαράς επιστρώνεται στο σύνολό της με χυτό ελαστικό δάπεδο 

κατάλληλου πάχους, ώστε να πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας. Τα σχέδια και οι 

χρωματισμοί του χυτού ελαστικού δαπέδου θα γίνουν κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Επιπρόσθετα έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση τρισδιάστατων στοιχείων – πασχαλίτσες, στο 

χώρο της παιδικής χαράς, τα οποία προσφέρονται για την απασχόληση των μικρότερων σε 

ηλικία παιδιών.  Στην παιδική χαρά θα τοποθετηθεί επίσης ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός, 

που περιλαμβάνει παγκάκια, βρύση με πόσιμο νερό και κάδους απορριμμάτων. 

Ο χώρος θα οριοθετηθεί με ξύλινη περίφραξη και στη μέση του δυτικού τμήματός του θα 

βρίσκεται η θύρα εισόδου. Δίπλα στην είσοδο θα τοποθετηθεί η πινακίδα πληροφοριών. Η 

ενημερωτική πινακίδα αποτελεί απαραίτητο ζητούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ΄αρίθμ. 

27934/2014 Απόφασης,  πρέπει να φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας 

των παιδικών χαρών. Σε αυτήν θα αναγράφονται επίσης οι ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις 

οποίες προορίζεται η παιδική χαρά, τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τηλέφωνα επικοινωνίας με 

τον ΟΤΑ, η ένδειξη απαγόρευσης εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους – 

συνοδούς ατόμων με αναπηρία, προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας, καθώς και οι ώρες 

λειτουργίας. Λόγω της πληθώρας των απαιτούμενων πληροφοριών η πινακίδα θα 

περιλαμβάνει δύο τρόπους πληροφόρηση : σήματα και κείμενα. Τα σήματα είναι ένας γρήγορος 

οπτικός τρόπος, ώστε να μην απαιτείται πολύς χρόνος για διάβασμα. Για τον φωτισμό θα 

χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα LED. 

Με τη σαφή σήμανση της παιδικής χαράς, την κατάλληλη περίφραξή της, όπως αυτή 

περιγράφεται παραπάνω, και με τον επαρκή φωτισμό της αποτρέπεται η είσοδος, σε άτομα 

που δεν συνοδεύουν παιδιά και σε ζώα, αλλά και περιορίζονται τυχόν κίνδυνοι, χωρίς όμως να 

αποκόπτεται οπτικά ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον. 

Στο νότια πλευρά του οικοπέδου θα κατασκευασθεί πεζοδρόμιο με μέσο πλάτος 1,20 μ. το 

οποίο θα επιστρωθεί με κυβόλιθους. 
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3.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι : 

α.)  Χωματουργικά, καθαιρέσεις 

Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές για την θεμελίωση του περιμετρικού τοιχείου της 

περίφραξης. Θα κατασκευασθούν στρώσεις άμμου – σκύρων μεταβλητού πάχους και βάσης 

οδοστρωσίας με κατάλληλα μέσα. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των υγιών προϊόντων 

εκσκαφών θα γίνουν προσωρινά μέσα στο εργοτάξιο μέχρι να ξαναχρησιμοποιηθούν όπου 

απαιτείται ή να απομακρυνθούν. Η μέγιστη κλίση της βάσης όπου θα εφαρμοσθεί το δάπεδο 

ασφαλείας των παιδικών χαρών για την απορροή των ομβρίων θα είναι μέχρι 2%. 

β.) Τεχνικά έργα 

 Επιτόπου θα κατασκευασθούν χυτά τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην περίμετρο της 

παιδικής χαράς, όπου θα στηριχθεί η περίφραξη.  

γ.)   Επενδύσεις, επιστρώσεις 

Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου. Τοποθέτηση τρισδιάστατων στοιχείων- 

πασχαλίτσες. Επίστρωση του πεζοδρομίου με κυβόλιθους.  

δ.)  Λοιπά, τελειώματα 

Προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένων οργάνων παιδικής χαράς, όπως αυτά 

περιγράφονται στα σχέδια της μελέτης και στα σχετικά άρθρα του τιμολογίου. 

Τοποθέτηση λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά παγκάκια 

και κατασκευή βρύσης). 

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης  περίφραξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας 

και θεμελίωση αυτής στο περιμετρικό τοιχείο σκυροδέματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας 

ασφαλής και αυτόνομος χώρος.  

Διαμορφώνεται δίφυλλη πόρτα εισόδου στην πλευρά του προσώπου του οικοπέδου προς 

τον κοινοτικό δρόμο και τοποθετείται δίπλα της η πινακίδα πληροφοριών της παιδικής χαράς με 

την ειδική σήμανση που προβλέπεται.  

ε.) Ηλεκτροφωτισμός  

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση  φωτιστικών σωμάτων LED για τον κατάλληλο 

φωτισμό του χώρου. 

Όλες οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα τιμολογίου της μελέτης. 

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

1.) Ξύλινα στοιχεία εξοπλισμού 

 

Τα ξύλινα μέρη του εξοπλισμού είναι κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου αρκτικού 

κύκλου με πιστοποίηση προέλευσης FSCκαι PEFC.  

Το ξύλο γίνεται ανθεκτικό στο χρόνο, στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες κ.α., μέσω 

επεξεργασίες εμποτισμούς σε αεροστεγείς κλίβανου και εν συνεχεία στις πιο εκτεθειμένες 
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επιφάνειες, εφαρμόζονται προϊόντα εμποτισμού με βάση το νερό, που προσδίδουν στο ξύλο 

υδροαπωθητικότητα, προστασία ενάντια στις ακτίνες UV και χρωματισμό στο φινίρισμα.  

Ο εμποτισμός του ξύλου γίνεται μέσω επεξεργασίας υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) μέσα σε 

αεροστεγή κλίβανο, σύμφωνα  με το πρότυπο DIN 68800-3 και γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να επιτευχθεί ο εμποτισμός σύμφωνα με το  EN 351-1, με στόχο να χρησιμοποιηθεί το ξύλο για 

βιολογική χρήση επιπέδου 4, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με το έδαφος και το νερό. Μετά 

τον εμποτισμό το ξύλο στεγνώνει και ο περαιτέρω εμποτισμός πραγματοποιείται με 

νερόλουστρο, το οποίο να έχει ακρυλική/αλκύδια βάση χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την 

προστασία του ξύλου από τις ακτίνες UV (φωτολυτική δράση της λιγνίνης, η οποία και αποτελεί 

την βασική αιτία γήρανσης του ξύλου) και χρήση προϊόντων με χαμηλή επίπτωση στο 

περιβάλλον, τόσο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Οι κατασκευές των δαπέδων θα αντέχουν φορτίο 250 kgr/m2. Για τα μη προσβάσιμα επικλινή 

σκέπαστρα τα μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανέρχεται στα 240 kgr/m2. Για τις δοκούς – 

κάγκελα στήριξης των γεφυρών από σχοινιά ή αλυσίδες το μέγιστο επιτρεπόμενο 

συγκεντρωμένο φορτίο στα σημεία στερέωσής τους θα πρέπει να είναι 100 kgr. 

2.) Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισμού  

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βάσεις, 

βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), όπου έχει 

προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Επιπλέον, για την προστασία κατά της 

σκουριάς και για λόγους αισθητικής, τα μεταλλικά μέρη  βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα 

polyester, δύο στρωμάτων.  

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων 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. 

 

3.) Κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα 

Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται στα εκτεθειμένα τμήματα των κατασκευών θα είναι ποιότητας 

AISI 304. Η συγκόλληση των κατασκευών πραγματοποιείται με συγκολλητικά μηχανήματα, 

σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 287. 

 

4.) Συνδεσμολογία  

Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα 

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

 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Τα όργανα θα  πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα 

ΕΝ 1176, όπως ισχύει και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.  

Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων. Οι 

δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες, 

ισοδύναμες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που 
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απασχολούνται, την ηλικιακή ομάδα και την κατηγορία χρηστών. Σε περίπτωση αποκλίσεων, 

θα γίνεται ειδική μνεία και αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων 

δραστηριοτήτων. 

 

1.)  Σύνθετο δραστηριοτήτων με δύο πύργους 

 Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 410  cm 

Μήκος 700  cm 

Πλάτος 252  cm 

 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Δραστηριότητες Ανάβαση, ολίσθηση, αναρρίχηση 

Ηλικιακή ομάδα 3-9 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι 

 Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος πτώσης 150  cm 

Μήκος         1040 cm 

Πλάτος         543  cm 

 

 Γενική τεχνική περιγραφή 

Το σύνθετο θα αποτελείται:  

• 2 πύργους με 2-ριχτη σκεπή,  

• 1 ράμπα σύνδεσης των 2 πύργων 

• 1 σκάλα  

• 1 καμπύλη ράμπα 

• 1 πλατφόρμα ανάβασης 

• 1 πυροσβεστικό πόλο   

• 1 τσουλήθρα 

• 1 δίχτυ αιώρα 

Το όργανο θα κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου με πιστοποίηση FSC και PEFC. 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται προέρχεται από επεξεργασία υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) 

μέσα σε αεροστεγή λέβητα βρασμού. Η ξυλεία θα είναι εμποτισμένη (όχι εμβαπτισμένη), 

σύμφωνα με τον κανόνα DIN 68800-3, και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το  EN 351-1, έτσι 

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ξύλο για βιολογική χρήση επιπέδου 4 σύμφωνα με το  

EN 335, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με το έδαφος και το νερό. 

Ο περαιτέρω εμποτισμός πραγματοποιείται με νερόλουστρο, το οποίο θα έχει 

ακρυλική/αλκύδια βάση, χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την προστασία του ξύλου από τις 

ακτίνες UV και χρήση προϊόντων με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον. 

Ο κορμός του οργάνου θα αποτελείται από 13 ξύλινες δοκούς σύνθετης τρικόλλητης Σουηδικής 

ξυλείας πεύκου  διατομής 95x95 mm. Τα δοκάρια θα τοποθετούνται με βάσεις 
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κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. Αυτές τοποθετούνται στο δοκάρι με 4 

σπειροειδείς βίδες διαμέτρου περίπου Ø 10 mm και κολλιούνται στο ξύλο για τουλάχιστον 10cm 

με ειδικές ρητίνες. Οι βάσεις θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ κατασκευασμένες σύμφωνα με 

το ΕΝ 1461 και θα έχουν διάμετρο 90mm και πάχος 3mm. 

Το όργανο θα τοποθετηθεί στην παιδική χαρά σε σημείο με υψομετρική διαφορά περίπου 50 

cm. 

Ειδικότερα το σύνθετο όργανο θα φέρει :  

• 2 τετραγωνικές πλατφόρμες διαστάσεων 116x116cm, και 3 τριγωνικές πλατφόρμες 

κατασκευασμένες με σανίδες διαστάσεων 95x35mm (η μία πλευρά), υποστηρίζονται από 

κεντρικό ενισχυμένο σκελετό που αποτελείται από στοιχεία διαστάσεων 115x45mm και 

χρησιμοποιούνται ως σκαλιά 

•1 τριγωνική πλατφόρμα κατασκευασμένη από σανίδες διατομής 95x35mm, υποστηριζόμενες 

από ένα πλαίσιο, κατασκευασμένο από στοιχεία διατομής 115x45mm. 

•2 τριγωνικές κεκλιμένες και στεγανοποιημένες οροφές κατασκευασμένες από σανίδες 

διαστάσεων 145x20mm, οι οποίες σταθεροποιήθηκαν με πλαίσιο στήριξης αποτελούμενο από 

6 συνδεδεμένα στοιχεία διαστάσεων 70x35mm, τοποθετημένο με συνδέσεις ανοξείδωτου 

χάλυβα στην άκρη της οροφής.  

• Δίχτυ, το οποίο έχει πάχος 18mm και αποτελείται από 6 μεταλλικούς κλώνους και καλύπτεται 

ο κάθε ένας από κίτρινο πολυπροπυλένιο, αδιάβροχο στις καιρικές συνθήκες και στους 

βανδαλισμούς, στερεωμένο στην  βάση του πύργου στις 4 δοκούς σε ύψος 60cm. 

• 2 πάνελ κεκλιμένα πλευρικής προστασίας, κατασκευασμένα από σανίδες διαστάσεων 

145x20mm. 

• Τσουλήθρα από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 1,5 mm και με 2 πλαϊνά προστατευτικά 

ενσωματωμένα, κατασκευασμένα από σύνθετη εμποτισμένη ξυλεία πεύκου πάχους 40mm. Το 

τελείωμα της τσουλήθρας είναι στρογγυλεμένο σε τέτοια ακτίνα, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα 

ατυχήματα την στιγμή της εξόδου από αυτή. Η τσουλήθρα τοποθετείται στο έδαφος με μία 

βάση αντιστήριξης  αποτελούμενη από 2 ατσάλινες βάσεις σύμφωνα με το EN 1461. 

• Σταθερή γέφυρα μήκους 230cm. Η επιφάνεια βάδισης είναι κατασκευασμένη από ξυλεία 

πεύκης διάστασης 95x35mm, η οποία στηρίζεται σε δοκούς διατομής 115x45mm. Δύο 

πλευρικές προστατευτικές μπάρες διατομής 145x20mm, κάθετα τοποθετημένες και 

εγκατεστημένες στις χειρολαβές στην κορυφή και στο πάτο στην τραβέρσα της γέφυρας .  

• Ράμπα καμπύλης αναρρίχησης κατασκευασμένη από ξυλεία πεύκου διάστασης 95x35mm. 

Κατασκευασμένη, έτσι ώστε να τοποθετείται στον πύργο και είναι εξοπλισμένη με τις τρύπες για 

τη λαβή. Είναι σταθερή με δύο πλευρικά προφίλ στήριξης στο καμπύλο σύνθετο ξύλο 

διάστασης 42x95mm με ειδικές αρθρώσεις (έξοχο τεμάχιο ξύλου). Η συνολική κατασκευή 

στερεώνεται στο έδαφος με δύο βάθρα από γαλβανισμένο χάλυβα. 

• 1 σκάλα σχοινί κατασκευασμένη από δύο πλευρικούς κλώνους πάχους 16mm και καλύπτεται 

από χρωματισμένο πολυπροπυλένιο  αδιάβροχο στις καιρικές συνθήκες και στους 

βανδαλισμούς. Η συνολική κατασκευή στερεώνεται στο έδαφος με δύο βάθρα από 

γαλβανισμένο χάλυβα. 

• «Κυάλια»: Κινούμενο παιχνίδι κατασκευασμένο από 21mm κόντρα πλακάζ θαλάσσης, 

βαμμένο με μαύρο αδιάβροχο χρώμα. Διαθέτει κυλινδρικό στήριγμα για την περιστροφή. 
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2.)  Σύνθετο δραστηριοτήτων με έναν πύργο 

 Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 410  cm 

Μήκος 527 cm 

Πλάτος 392cm 

 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες 2-3 παιδιά 

Δραστηριότητες Ανάβαση, ολίσθηση, αναρρίχηση 

Ηλικιακή ομάδα 5-11 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι 

 Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος πτώσης    180  cm 

Μήκος               876  cm 

Πλάτος              691  cm 

 

 Γενική τεχνική περιγραφή 

Το όργανο θα κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου με πιστοποίηση FSC και PEFC. 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται προέρχεται από επεξεργασία υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) 

μέσα σε αεροστεγή λέβητα βρασμού. Η ξυλεία θα είναι εμποτισμένη (όχι εμβαπτισμένη), 

σύμφωνα με τον κανόνα DIN 68800-3, και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το  EN 351-1, έτσι 

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ξύλο για βιολογική χρήση επιπέδου 4 σύμφωνα με το  

EN 335, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με το έδαφος και το νερό. 

Ο περαιτέρω εμποτισμός πραγματοποιείται με νερόλουστρο, το οποίο θα έχει 

ακρυλική/αλκύδια βάση, χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την προστασία του ξύλου από τις 

ακτίνες UV και χρήση προϊόντων με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον.. 

Ο κορμός του οργάνου αποτελείται από 6 ξύλινες δοκούς σύνθετης τρικόλλητης Σουηδικής 

ξυλείας πεύκου διατομής 95x95mm. Τα δοκάρια τοποθετούνται σε βάσεις κατασκευασμένες 

από γαλβανισμένο χάλυβα. Αυτές τοποθετούνται στο δοκάρι με 4 σπειροειδείς βίδες διαμέτρου 

περίπου Ø 10 mm και κολλιούνται στο ξύλο για τουλάχιστον 10cm με ειδικές ρητίνες. Οι βάσεις 

να είναι γαλβανισμένες εν θερμώ κατασκευασμένες σύμφωνα με το ΕΝ 1461 και να έχουν 

διάμετρο 90mm και πάχος 3mm. 

Ειδικότερα το σύνθετο όργανο φέρει :  

•Διπλή πλατφόρμα διαστάσεων 224x117cm, κατασκευασμένη από σανίδες διαστάσεων 

95x35mm. Θα υποστηρίζονται από ένα κεντρικό τετράγωνο πλαίσιο, κατασκευασμένο από 

στοιχεία διαστάσεων 115x45mm. 

•Πλευρικά προστατευτικά πάνελ, κατασκευασμένα από ανάγλυφη ξυλεία 145x20mm κόκκινου 

χρώματος (με αρσενικό θηλυκό σύνδεσμο), τοποθετημένα διαγώνια σε γωνία 45 μοιρών. 
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•2-ριχτη σκεπή τριγωνικής μορφής, κατασκευασμένη από σανίδες τμημάτων των 145x20mm, 

τα οποία θα τοποθετούνται σ’ ένα πλαίσιο υποστήριξης που αποτελείται από 6 τμήματα  

70x35mm, που τοποθετείται στην άκρη της δομής και με συνδέσεις ανοξείδωτου χάλυβα. 

•Ράμπα καμπύλης αναρρίχησης κατασκευασμένη από ξυλεία πεύκου διαστάσεων 95x35mm, η 

οποία τοποθετείται στον πύργο και είναι εξοπλισμένη με τις τρύπες για τη λαβή. Η ράμπα είναι 

σταθερή με δύο πλευρικά προφίλ στήριξης στο καμπύλο σύνθετο ξύλο διαστάσεων 42x95mm 

με ειδικές αρθρώσεις. Η συνολική κατασκευή θα στερεώνεται στο έδαφος με δύο βάσεις από 

γαλβανισμένο χάλυβα. 

•Η τσουλήθρα θα αποτελείται από δύο πλευρικά προστατευτικά από σύνθετη εμποτισμένη 

ξυλεία πεύκου πάχους 40mm. Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη  από ανοξείδωτο χάλυβα 

πάχους 1,50 mm ενσωματωμένη στις πλαϊνές πλευρές. Το τελείωμα της τσουλήθρας θα είναι 

στρόγγυλο και έχει το κατάλληλο μήκος, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα 

κατά την πρόσκρουση με το έδαφος. Το σύνολό της θα στερεώνεται στο έδαφος με 2 βάσεις 

από γαλβανισμένο χάλυβα. 

•Δίχτυ αναρρίχησης, για ανάβαση στον πύργο, το οποίο έχει πάχος 16mm και αποτελείται από 

6 μεταλλικούς κλώνους που καλύπτονται από κίτρινο πολυπροπυλένιο, αδιάβροχο στις 

καιρικές συνθήκες και στους βανδαλισμούς, στερεωμένο σε μία  σωληνοειδή δοκό από 

ανοξείδωτο χάλυβα, με διάμετρο 38mm και πάχος 2mm. 

•Πυροσβεστικός σωλήνας κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με φινίρισμα 

επιφάνειας, με διατομή Ø 38x2mm και τοποθετημένο  στο έδαφος με τη βοήθεια ατσάλινης 

βάσης. Στον πύργο στερεώνεται  ένας δεύτερος σωλήνας των ίδιων χαρακτηριστικών σε 

ημικυκλική μορφή, στην στέψη του πρώτου. 

•Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την  κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι, κλπ) θα 

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία για την κάλυψη των 

κοχλίων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή. 

 

3.)  Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο (παιδιών - νηπίων) 

 Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2440mm 

Μήκος: 2940mm 

Πλάτος:1580mm   

 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 παιδιά 

Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση 

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1.5 ετών 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι  

 Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος:    3000mm 

Πλάτος:          7000mm 

Ύψος πτώσης:1300mm 



 11 

  

 Γενική τεχνική περιγραφή 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 

υποστυλωμάτων υπό γωνία και κάθισμα παιδιών και νηπίων. 

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα τέσσερα 

υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες 

Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσου τεσσάρων 

μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα 

εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 12mm 

αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας. 

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με 

ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο 

τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική 

διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο 

καθίσματα. Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176  και 

κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται 

πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. Το κάθισμα νηπίων 

πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα 

αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό επενδεδυμένο με 

πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.  

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ 

μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των 

υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. 

Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και 

λοιπές καιρικές συνθήκες.  

 

4.) Μονάδα κούνιας τριών θέσεων από ξύλο (παίδων νηπίων) 

 Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2440 mm 

Μήκος: 4750 mm 

Πλάτος:1580 mm   

 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 3 παιδιά 

Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση 

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1.5 ετών/3 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι  

 Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος πτώσης:1300 mm  

Μήκος:    4750 mm 

Πλάτος:          7000mm 
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 Γενική τεχνική περιγραφή 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι 

υποστυλωμάτων υπό γωνία και καθίσματα (2) παιδιών και  (1) νηπίων. 

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα έξι 

υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες 

Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσου  

τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο 

άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 12mm 

αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας. 

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με 

ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο 

τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική 

διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα καθίσματα. 

Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176  και 

κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται 

πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. Το κάθισμα νηπίων 

πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα 

αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό επενδεδυμένο με 

πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.  

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ 

μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των 

υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. 

Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και 

λοιπές καιρικές συνθήκες.  

 

5.) Τραμπάλα δύο θέσεων ξύλινη 

 Γενικές διαστάσεις 

Ύψος:   86  cm 

Μήκος:  400 cm 

Πλάτος: 61  cm 

 Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 94   cm 

Μήκος              : 700  cm 

Πλάτος             : 356  cm 

 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 Παιδιά 

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός  

Ηλικιακή ομάδα2-12 ετών 
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 Γενική τεχνική περιγραφή 

Τo όργανο θα είναι κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου με πιστοποίηση FSC και 

PEFC στο όνομα του κατασκευαστή του παιχνιδιού. Η ξυλεία που χρησιμοποιείται θα 

προέρχεται από επεξεργασία υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) μέσα σε αεροστεγή λέβητα 

βρασμού. Η ξυλεία θα είναι εμποτισμένη (όχι εμβαπτισμένη)  με τον κανόνα DIN 68800-3, και 

θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το  EN 351-1, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί το ξύλο για 

βιολογική χρήση επιπέδου 4 σύμφωνα με το  EN 335, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με το 

έδαφος και το νερό. 

Ο περαιτέρω εμποτισμός θα πραγματοποιείται με νερόλουστρο, το θα έχει ακρυλική/αλκύδια 

βάση χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την προστασία του ξύλου από τις ακτίνες UV 

(φωτολυτική δράση της λιγνίνης, η οποία και αποτελεί την βασική αιτία γήρανσης του ξύλου) 

και χρήση προϊόντων με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον, τόσο για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. 

Ο κορμός του οργάνου θα αποτελείται από 9 ξύλινες δοκούς σύνθετης τρικόλητης Σουηδικής 

ξυλείας πεύκου  διατομής 95x95mm. Τα δοκάρια θα τοποθετούνται με βάσεις κατασκευασμένες 

από γαλβανισμένο χάλυβα. Αυτές τοποθετούνται στο δοκάρι με 4 σπειροειδείς βίδες διαμέτρου 

περίπου Ø 10 mm και κολλιούνται στο ξύλο για τουλάχιστον 10cm με ειδικές ρητίνες. Οι βάσεις 

να είναι γαλβανισμένες εν θερμώ κατασκευασμένες σύμφωνα με το ΕΝ 1461 και να έχουν 

διάμετρο 90mm και πάχος 3mm. 

Η τραμπάλα 2 θέσεων αποτελείται από: 

•Τον σκελετό της τραμπάλας κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από σύνθετη τρικόλλητη 

σουηδική ξυλεία πεύκου μήκους 400cm. 

•Στις άκρες της δοκού προσαρμόζονται οι χειρολαβές και τα στηρίγματα των ποδιών, για 

μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του οργάνου, τα οποία συναρμολογούνται 

μεταξύ τους και δίνουν την τελική μορφή του. Τα καθίσματα να είναι κατασκευασμένα από 

πάχος 14mm κόντρα πλακάζ θαλάσσης. Τα 2 στηρίγματα ποδιών είναι να κατασκευασμένα 

από πολυαιθυλένιο. Οι 4 χειρολαβές να είναι διαμέτρου 35mm και στο τελείωμα της να 

υπάρχουν 8 σφαίρες διαμέτρου 60mm κατασκευασμένες από πολυαιθυλενίου για την 

προστασία των χειρολαβών. Το κάθισμα να είναι συνδεδεμένο με την δοκό με βίδες Μ10. 

•Η βάση της τραμπάλας αποτελείται από 2 δοκούς διαμέτρου 110mm και σε απόσταση 60cm 

μεταξύ τους. Να είναι κατασκευασμένοι από σίδηρο βαμμένο ηλεκτροστατικά και για την 

προστασία των άνω άκρων τοποθετείται ένα καπάκι πολυπροπυλενίου. 

•Η ένωση των δοκών είναι κατασκευασμένη από ατσάλι γαλβανισμένο εν θερμό, καλυμμένη με 

πολυπροπυλένιο, για να εγγυηθεί την ολίσθηση και να αποφευχθεί η παγίδευση των δακτύλων. 

•Σε κάθε πλευρά και κάτω από τα καθίσματα τοποθετούνται ειδικά ελαστικά τα οποία 

χρησιμοποιούνται για να αποσβένεται η κρούση του οργάνου με το έδαφος. Τα ελαστικά 

εξέχουν από το έδαφος κατά 15cm. 

•Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την  κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι, κλπ) να 

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία για την κάλυψη των 

κοχλίων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή. 

 

5.) Τραμπολίνο επιδαπέδιο 

 Γενικές διαστάσεις 

Μήκος :  150cm 
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Πλάτος: 150 cm 

 Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 100cm 

Mήκος:                          450cm 

Πλάτος:                        450cm 

 

 Γενική τεχνική περιγραφή 

Τραμπολίνο  παιδικής χαράς για εγκατάσταση στην επιφάνεια του εδάφους, διαστάσεων 

150x150 cm. Το τραμπολίνο αποτελείται από το χαλύβδινο πλαίσιο το οποίο τοποθετείται στο 

έδαφος και την επιφάνεια αναπήδησης. 

Διαστάσεις / Προφίλ πλαισίου: 

Πλαίσιο διαστάσεων 150x150 cm, κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χάλυβα, 

γαλβανισμένο εν θερμώ, πάχους 3mm. 

Κάλυψη πλαισίου: 

Το πλαίσιο, περιμετρικά της επιφάνειας αναπήδησης, καλύπτεται με δάπεδο ασφαλείας, 

κατάλληλο για ύψος πτώσης 100cm τουλάχιστον, με στρογγυλεμένες εσωτερικές άκρες για την 

καλύτερη δυνατή ασφάλεια.  

Βάθος τοποθέτησης: 

86cm κάτω από την περιοχή άλματος 

Επιφάνεια αναπήδησης: 

Η επιφάνεια αναπήδησης έχει διαστάσεις 107x107cm και είναι κατασκευασμένη από ιμάντα 

ενισχυμένο με σύρμα, ανθεκτικό στις UV ακτινοβολίες τις καιρικές συνθήκες βάρους 2.77 kg/m2 

και μαύρου χρώματος. 

 

7.) Παγκάκι παιδικής χαράς απλό, με διπλή πλάτη, ξύλο και μεταλλικό σκελετό 

Παγκάκι παιδικής χαράς απλό, με διπλή πλάτη και μεταλλικό σκελετό, μήκους 1600mm-

1800 mm. 

Αποτελείται από 3 ξύλα μήκους 1600mm-1800mm και διατομής 150 x 50 mm που 

εδράζονται πάνω σε μεταλλικό σκελετό, διαμορφώνοντας το κάθισμα και από 2 ξύλα μήκους 

1600mm-1800mm και διατομής 150 x 50 mm, συνδεόμενα με τον μεταλλικό σκελετό, τα οποία 

διαμορφώνουν την πλάτη.Ο μεταλλικός σκελετός είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε με την 

τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα του καθίσματος και της πλάτης να είναι ανατομικό. Για 

την στήριξη των ξυλοτεμαχίων στο σκελετό χρησιμοποιούνται βιδες Μ8x60mm καθώς και 

παξιμάδια ασφαλείας, αφήνοντας υπολογισμένα κενά μεταξύ τους. 

 

8.) Κυλινδρικός μεταλλικός κάδος με ξύλινη επένδυση 

Κάδος απορριμμάτων, στρογγυλός, ύψους 80cm, διαμέτρου 45 cm περίπου και 

χωρητικότητας 45 lt. Ο κάδος θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που θα φέρει εξωτερικά 

ξύλινη επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. 

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από δύο μεταλλικές λάμες διαμορφωμένες σε κυκλικό 

σχήμα, διαμέτρου 40 cm περίπου, και τοποθετημένες παράλληλα καθ' ύψος. Οι λάμες αυτές 
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ενώνονται μεταξύ τους με κατακόρυφες μεταλλικές λάμες με συγκόλληση. Ο μεταλλικός 

σκελετός επενδύεται με ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ (ημιστρογγυλό) διατομής 

70X20 mm και μήκους 520 mm, που θα στερεώνονται με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. Ο 

μεταλλικός εσωτερικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα και έχει 

διάμετρο, Φ370mm και ύψος 430mm περίπου.Ο κάδος στηρίζεται σε μεταλλική βάση 

κατασκευασμένη από σωλήνα συγκολλημένο με λάμα στρογγυλής διατομής, η οποία βιδώνεται 

στο έδαφος. 

 

9.)  Ξύλινη περίφραξη ίσια 

 Γενικές διαστάσεις 

Ύψος:1100 mm 

Μήκος: Τρέχοντα μέτρα  

Πλάτος:100mm 

 Γενική τεχνική περιγραφή 

Η κατασκευή απαρτίζεται από ξύλινα πλαίσια τα οποία και συνδεδεμένα μεταξύ τους 

απαρτίζουν την περίφραξη. Το πλαίσιο αποτελείται από δύο ορθοστάτες διατομής 95x45mm, 

δύο τραβέρσες διατομής 55x45mm και τις κάθετες δοκίδες διατομής 95x18mm. 

Οι ορθοστάτες της κατασκευής φέρουν δύο κατάλληλες διαμορφωμένες «εσοχές» 

ανοίγματος 45x55mm και βάθους 15mm στις οποίες και προσαρμόζονται οι τραβέρσες. 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. Οι δύο 

ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες 

προς αυτό, ενώνονται με το υποστύλωμα μέσω των εσοχών του υποστυλώματος. Επάνω στις 

τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται ξύλα διαστάσεων 95 x 18 x 800mm και 

σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους. Τα ξύλα συγκρατούνται «καρφωτά» με τους ορθοστάτες. Η 

βάση της περίφραξης κατασκευάζεται από χαλυβδοελάσματα διατομής 50x5mm συγκολλημένα 

σε μορφή «Η». Το άνω μέρος του «Η» φωλιάζει σε ειδικά διαμορφωμένες εσοχές των 

ορθοστατών των τελάρων. Οι βάσεις γαλβανίζονται «εν θερμό». Το μήκος της περίφραξης 

ποικίλει, ανάλογα με την περίπτωση. Στο επάνω μέρος του υποστυλώματος τοποθετείται 

πλαστικό καπάκι διαστάσεων 100 x 100 x 60mm περίπου. 

 

10.) Πόρτα ξύλινης περίφραξης  

 Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1100mm 

Μήκος: 2000mm 

Πλάτος:100mm 

 Γενική τεχνική περιγραφή 

Η κατασκευή απαρτίζεται από δύο ίδια τεμάχια, μήκους 1000mm, καθένα εκ των οποίων 

περιλαμβάνει: δύο κατακόρυφα ξύλα, δύο ξύλινες τραβέρσες, κάθετα ξύλα, και μεντεσέδες. Οι 

δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες 

προς αυτό, ενώνονται στις άκρες τους με τα δύο κατακόρυφα ξύλα, έτσι ώστε να δημιουργείται 
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ένα σταθερό τελάρο. Οι τραβέρσες και τα κατακόρυφα ξύλα έχουν διατομή 55 x 45mm. Επάνω 

στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται κατακόρυφα ξύλα διαστάσεων 95 x 

18 x 800mm και σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους. Το καθένα από τα δύο πλαίσια της πόρτας 

στερεώνεται στα υποστυλώματα της περίφραξης με δύο μεντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η 

κίνηση της, ενώ στο κέντρο φέρουν σύστημα ασφάλισης για να σταθεροποιούνται σε κλειστή 

θέση. 

 

11.) Πληροφοριακή πινακίδα εγχάρακτη σε HPL διαστάσεων 100Χ60 

Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδας εγχάρακτης από υλικό HPL, χρώματος της 

επιλογής της Υπηρεσίας και με γενικές διαστάσεις 100X60cm περίπου. Η πινακίδα στηρίζεται 

σε ξύλινα υποστυλώματα σε ύψος 95cm περίπου από το δάπεδο, με ειδικά μεταλλικά τεμάχια. 

Η κατασκευή βιδώνεται ή πακτώνεται στο έδαφος και αποτελείται από δύο ξύλινα 

υποστυλώμάτα και την πινακίδα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων τα 

απαιτούμενων υλικών με τη μεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου του 

έρογυ, οι φορτοεκφορτώσεις , ο χαμένος χρόνος και η σταλία, η δαπάνη κατασκευής της 

πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα καθώς και η χάραξη οποιυδήποτε 

κειμένου ορίσει η υπηρεσία. Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητε 

πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, και τα 

οριζόμεντα του άρθρου 5, παρ. 3 της υπ΄αριθμ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/2009) 

και όπως αυτό τροποποιήθηκες με την υπ΄αριθμ. 27934/2014 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 

2029/Β/2014), όπως ισχύει σήμερα. 

 

12) Κατασκευή χυτού δαπέδου ασφαλείας πάχους για ύψος πτώσης 160 cm 

Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδου ασφαλείας για παιδικές χαρές, κατάλληλο για ύψος 

πτώσης έως 160 cm, το οποίο θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω σε καλά συμπιεσμένη στρώση 

3Α, πάχους 10-15 εκ. ή επάνω σε τσιμεντοεπιφάνεια ή ασφαλτοεπιφάνεια. 

Το δάπεδο θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού 

(SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% 

κόκκους, ως πρώτη στρώση και από πάνω μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM – 

χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 

20% κόλλα και 80% κόκκους, ως δεύτερη στρώση.  

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, εφ’ όσον απαιτηθεί θα προσκομιστούν δείγματα στην 

Υπηρεσία. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να 

μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης σύμφωνα με τα EN1176 & EN1177.  

Το δάπεδο  οφείλει να είναι αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, της 

ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177. 

Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας 

επιφάνειας από σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση 

του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να 

μην είναι εκτεθειμένα, γιατί λόγω τριβής μπορεί να αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με 

ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της 

επιφάνειας και του συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων 
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ελαστικού (καουτσούκ) με κοκκομετρική διαβάθμιση 3 εως 6mm με πολυουρεθάνη, με αστάρι, 

σπάτουλα και μετά με κύλινδρο και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι 

πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης 

στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μίγμα  

πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm. 

Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια στρώση. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου 

ολοκληρώνεται με την επίστρωση της τελικής στρώσης. Το χυτό δάπεδο ασφαλείας μπορεί να 

συμπληρώνεται από διάφορα σχήματα είτε επίπεδα, είτε 3D  τα οποία θα έρχονται έτοιμα 

παρασκευασμένα από αναγνωρισμένο οίκο του εξωτερικού και θα τοποθετούνται στο έργο επί 

τόπου από εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για την τοποθέτηση δαπέδων. Τα σχήματα, 

οι απεικονίσεις, τα χρώματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις που προβλέπεται από την μελέτη και 

η τιμή τους συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του δαπέδου.  

Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από 

διεθνές αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177. 

Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό για ύψος πτώσης 160 cm και τεχνικό φυλλάδιο του προς ένταξη 

υλικού.Η εταιρεία εφαρμογής του χυτού δαπέδου ασφαλείας πρέπει να φέρει ISO 9001, ISO 

14001 και ISO 18001 με πεδίο εφαρμογής την εγκατάσταση δαπέδων.  

Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων 

ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα 

αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού. 

Επιπλέον, πρέπει να προσκομιστεί, πιστοποιητικό συμμόρφωσης και έκθεση δοκιμών για 

την οδηγία REACH 1907/2006 όσον αφορά τους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς 

Υδρογονάνθρακες (PAH) με την οποία να αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις 

προαναφερόμενες προδιαγραφές τόσο για το EPDM όσο και για το SBR.  

Η πολυουρεθάνη θα πρέπει να φέρει δοκιμές για χρωστικές ουσίες και οργανικά προϊόντα. 

 

13) Κατασκευή χυτού δαπέδου ασφαλείας πάχους για ύψος πτώσης 180 cm 

Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδου ασφαλείας για παιδικές χαρές, κατάλληλο για ύψος 

πτώσης έως 180 cm, το οποίο θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω σε καλά συμπιεσμένη στρώση 

3Α, πάχους 10-15 εκ. ή επάνω σε τσιμεντοεπιφάνεια ή ασφαλτοεπιφάνεια. 

Το δάπεδο θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού 

(SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% 

κόκκους, ως πρώτη στρώση και από πάνω μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM – 

χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 

20% κόλλα και 80% κόκκους, ως δεύτερη στρώση.  

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, εφ’ όσον απαιτηθεί θα προσκομιστούν δείγματα στην 

Υπηρεσία. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να 

μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης σύμφωνα με τα EN1176 & EN1177.  

Το δάπεδο  οφείλει να είναι αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, της 

ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177. 
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Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας 
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του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να 

μην είναι εκτεθειμένα, γιατί λόγω τριβής μπορεί να αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με 

ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της 

επιφάνειας και του συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων 
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σπάτουλα και μετά με κύλινδρο και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι 

πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης 

στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μίγμα  

πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm. 

Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια στρώση. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου 

ολοκληρώνεται με την επίστρωση της τελικής στρώσης. Το χυτό δάπεδο ασφαλείας μπορεί να 

συμπληρώνεται από διάφορα σχήματα είτε επίπεδα, είτε 3D  τα οποία θα έρχονται έτοιμα 

παρασκευασμένα από αναγνωρισμένο οίκο του εξωτερικού και θα τοποθετούνται στο έργο επί 

τόπου από εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για την τοποθέτηση δαπέδων. Τα σχήματα, 

οι απεικονίσεις, τα χρώματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις που προβλέπεται από την μελέτη και 

η τιμή τους συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του δαπέδου.  

Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από 

διεθνές αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177. 

Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό για ύψος πτώσης 180 cm και τεχνικό φυλλάδιο του προς ένταξη 

υλικού. Η εταιρεία εφαρμογής του χυτού δαπέδου ασφαλείας πρέπει να φέρει ISO 9001, ISO 

14001 και ISO 18001 με πεδίο εφαρμογής την εγκατάσταση δαπέδων.  

Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων 

ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα 

αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού. 

Επιπλέον, πρέπει να προσκομιστεί, πιστοποιητικό συμμόρφωσης και έκθεση δοκιμών για 

την οδηγία REACH 1907/2006 όσον αφορά τους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς 

Υδρογονάνθρακες (PAH) με την οποία να αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις 

προαναφερόμενες προδιαγραφές τόσο για το EPDM όσο και για το SBR.  

Η πολυουρεθάνη θα πρέπει να φέρει δοκιμές για χρωστικές ουσίες και οργανικά προϊόντα. 
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