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ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

Η παρούσα τεχνική μελέτη συντάσσεται από την Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, σε συνέχεια της με αριθμό 
 48/2017 εντολής Δημάρχου με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων και Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών», και  
αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Ωρωπού με σκοπό την 
συμμόρφωση με τις σειρές των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71 για την 
ασφάλεια των παιδιών χρηστών των παιδικών χαρών. Η συμμόρφωση προς τα παραπάνω πρότυπα 
επιβάλλεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών 
χαρών των ΟΤΑ και, συγκεκριμένα, από: 

 την ΥΑ 284 2/200    Ε     931) Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 
48165/200  και 156 3/2013 όμοιες, 

 την ΥΑ 27 34/2014   ΄202 ) Υπουργού Εσωτερικών, 

 την ΥΑ 18239/05-05-14   Ε      1289) Υπουργού Εσωτερικών, 

 την Εγκύκλιο 44/07.08.2014 ΥΠ.ΕΣ., 

 την ΥΑ 156 3 /  Ε  10 6/ /2013 Υπουργού Εσωτερικών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Ωρωπού σε 

συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα περιλαμβάνουν: 

 την προμήθεια και εγκατάσταση νέων οργάνων και δαπέδων ασφαλείας,  

 την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων υλικών, μικροϋλικών και ανταλλακτικών 

για την επισκευή των υφιστάμενων οργάνων 

 τις απαραίτητες επισκευές και διαμορφώσεις των χώρων των παιδικών χαρών 

 τη διενέργεια επιθεωρήσεων για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των παιδικών χαρών 

προς τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών. 

Οι χώροι στους οποίους θα γίνουν οι παρεμβάσεις, είναι οριοθετημένοι με την υπ. αριθμ. 101/2017  

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , ως παιδικές χαρές που προορίζονται για την ψυχαγωγία 

ανηλίκων χωρίς την επίβλεψη προσωπικού, και είναι οι κάτωθι: 

1. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ ΜΑΛΑ ΑΣΑΣ 

2. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ ΧΑΛ ΟΥΤΣΙ 

3. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ  ΑΛΑΜΟΣ 

4. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ ΣΥ ΑΜΙΝΟ 



5. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ ΜΗΛΕΣΙ 

6. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ ΑΛΩΝΙΑ ΩΡΩΠΟΥ 

7. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ ΟΜΗΡΟΥ  

8. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 

9. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ ΜΑΡ ΟΠΟΥΛΟ 

10. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ ΑΥΛΩΝΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

11. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ ΕΥ ΑΛΥΠΤΩΝ 

12. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ ΖΥΓΟΜΑΛΑ 

13. ΠΑΙΔΙ Η ΧΑΡΑ ΔΑ Α Η 

Α1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Οι υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Ωρωπού, παρά το γεγονός ότι λειτουργούν, δεν πληρούν 

τις προδιαγραφές ασφαλείας οι οποίες ορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία  ΥΑ 28492/11-05-

2009 /  Ε     31/18-05-200 , όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 27 34/2014 όμοια /  Ε    202 ). Τα 

σημαντικότερα προβλήματα αφορούν τον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι παλαιός, 

παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα λόγω της κακής ή και λανθασμένης χρήσης αυτού, αλλά και 

των βανδαλισμών που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια τα όργανα και ο αστικός εξοπλισμός. 

 ατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να αποξηλωθεί μεγάλο μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού και να 

τοποθετηθεί νέος και ασφαλής σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα. Συγχρόνως, κρίνεται 

εφικτή η διατήρηση μέρους του υφιστάμενου εξοπλισμού, που κρίνεται ικανός να παραμείνει σε 

χρήση, με την προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών μερών και με κατάλληλες εργασίες 

συντήρησης σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα. 

 

Α2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

Ο σχεδιασμός της κάθε παιδικής χαράς έγινε με βάση την κάτοψη του χώρου και με εφαρμογή του 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των Ευρωπαϊκών προτύπων, που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό 

και κατασκευή Παιδικών Χαρών και, συγκεκριμένα, με βάση: 

 την ΥΑ 28492/ 2009 / Ε   ’  31/18.05.200   « αθορισμός των προϋποθέσεων και των 
τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των 
Δήμων και των  οινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη 
διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»), όπως 
τροποποιήθηκε με την ΥΑ 27 34/2014 / Ε    202 /25.07.2014 όμοια, 

 τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, 

 το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176  Εξοπλισμός παιχνιδότοπων, μέρη 1 έως 7), για τις γενικές 
απαιτήσεις ασφαλείας του εξοπλισμού και τις ειδικές απαιτήσεις ανά τύπο 
οργάνου/εξοπλισμού και κατασκευών, 

 τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177  «Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα 
κρούσεων-Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής»), για τα δάπεδα ασφαλείας και τις 
επιφάνειες πτώσης, 



 το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71, για τις απαιτήσεις των υλικών   υσικές, Μηχανικές και Χημικές 
ιδιότητες, την ευφλεκτότητα, την απουσία τοξικών και καρκινογενών παραγόντων, την 
μετανάστευση στοιχείων κτλ). 

 

Α3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών περιλαμβάνουν κάθε εργασία επισκευής, 

γενικότερης συντήρησης, απεγκατάστασης, μεταφοράς υφιστάμενων και τοποθέτηση νέων 

οργάνων, καθώς και διαμόρφωσης χώρων, μαζί με την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών και 

μικροϋλικών και κάθε άλλης εργασίας μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών, ώστε με την 

περάτωσή τους να πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα 

ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και, τέλος, η επιθεώρηση των παιδικών χαρών και η έκδοση των 

σχετικών πιστοποιητικών συμμόρφωσης. 

Οι γενικές εργασίες περιλαμβάνουν (κατά περίπτωση):  

 κάθε εργασία κοπής, απομάκρυνσης και μεταφοράς των οργάνων και του εξοπλισμού που δεν 

τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας, 

 την ανακατασκευή υποβάσεων ελαστικών δαπέδων από σκυρόδεμα σε σημεία που έχουν 

καταστραφεί ή διαβρωθεί τα υφιστάμενα, 

 την πλήρη διαμόρφωση του εδάφους  εκσκαφές σε σημεία που χρειάζεται, απομάκρυνση 

χωματουργικών, συμπύκνωση εδάφους) και την προετοιμασία αυτού για την εγκατάσταση των 

υπό προμήθεια ελαστικών δαπέδων ασφαλείας, με τις απαραίτητες υποβάσεις που απαιτεί το 

κάθε δάπεδο   οπλισμένο σκυρόδεμα, χαλίκι, τσιμεντοκονία, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή), 

 κάθε άλλη εργασία μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών, ώστε με την περάτωσή τους 

να πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα ισχύοντα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Όπου στη Μελέτη προβλέπεται τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας, στο φυσικό έδαφος  εφόσον 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 επιχωματώσεις, ώστε το επίπεδο να είναι ενιαίο και όμοιο σε όλο το μήκος και το 

πλάτος του οικοπέδου. 

Στα τοιχία 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. 

Όπου στη Μελέτη προβλέπεται αποξήλωση και απομάκρυνση του εξοπλισμού από τον χώρο της 

παιδικής χαράς μαζί με τις βάσεις του, θα γίνει με κοπή με θερμικές μεθόδους και, ακολούθως, 

φόρτωση και μεταφορά αυτού στην ανακύκλωση, ή όπου αλλού αποφασιστεί σε συνεννόηση με την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού, οι τρύπες στο έδαφος από 

τις βάσεις θα καλυφθούν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να μην εγκυμονούν κινδύνους 

για τους χρήστες. 



Για την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών  όργανα, αστικός εξοπλισμός και γενικότερος 

εξοπλισμός), θα κατασκευαστεί κατάλληλη θεμελίωση, από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 

ποιότητας C16/20  συμπεριλαμβανομένων των υλικών μικροϋλικών όπως οπλισμοί, ξυλότυποι, 

κ.λπ.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η στατικότητα αυτών και η ασφάλεια των παιδιών και των 

συνοδών τους. Ο τρόπος και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση θα είναι 

σύμφωνα με τις οδηγίες και την τεκμηρίωση του κατασκευαστή του κάθε υπό προμήθεια είδους, 

καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Για όλες τις βάσεις όλων των 

στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων και των εξοπλισμών, ο ανάδοχος θα κατασκευάσει ειδικά 

θεμέλια από σκυρόδεμα, διαστάσεων 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. 

Με το πέρας των εκάστοτε εργασιών απαιτείται, την ίδια ημέρα, καθαρισμός και απομάκρυνση 

των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου. 

Για την γενική διαμόρφωση του χώρου και την επιμέλεια αυτού, θα γίνουν οι απαιτούμενες 

εκσκαφές και επιχωματώσεις, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των επιχωματώσεων. 

Οι παιδικές χαρές που ορίζονται στην παρούσα Μελέτη θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο 

με πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τα Ευρωπαϊκά πρότυπα των σειρών ΕΝ 1176:2008 ΕΝ 

1177:2008 και ΕΝ 71 ή ισοδύναμα αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 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 284 2/200  ( Ε   ’  31/18-5-2009) 

αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα 

ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο 

Διαπίστευσης. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης  ΕΛ.Ο.Τ.) και κάθε άλλος φορέας 

διαπιστευμένος από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, αναγνωρίζονται ως αρμόδιοι φορείς για 

την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της 

ΥΑ 284 2/200 . 

Α4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα είδη των απαιτούμενων παρεμβάσεων, η 

συνολική ποσότητα αυτών και η κωδικοποίηση αυτών σύμφωνα με το  οινό Λεξιλόγιο δημοσίων 

συμβάσεων (CPV). 

ΚΩΔ. 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 37535250-4 

2 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7 37535250-4 

3 ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 2 37535200-9 

4 ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ   ΤΕΜΑΧΙΟ 2 37535200-9 

5 ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

6 ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 7 37535210-2 

7 ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 37535210-2 



ΚΩΔ. 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

8 ΖΩΑ ΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 37535250-4 

9 TALL ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 37535220-5 

10 ΜΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 37535230-8 

11 ΜΥΛΟΣ ΜΙ ΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535230-8 

12 ΓΕ ΥΡΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 37535200-9 

13  ΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 37535200-9 

14  ΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

15 ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 37535210-2 

16 ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 37535210-2 

17 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

18 ΠΛΑΙΝΑ ΓΕ ΥΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 37535200-9 

19 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΕΝΑ Ι ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

20 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 37535200-9 

21 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 37535240-1 

22 ΞΥΛΙΝΟ  ΑΣΤΡΑ Ι ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535240-1 

23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 13 34928471-0 

24 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ ΜΜ 330 44231000-8 

25 ΞΥΛΙΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 7 44231000-8 

26 ΔΑΠΕΔΑ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤ. 2440 44111700-8 

27 ΧΥΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤ. 702 44111700-8 

28 
ΕΠΙΣ ΕΥΗ  ΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 
 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΑΣΗ ΑΠΌ Σ ΥΡΟΔΕΜΑ) 

ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΟ 

640 44111700-8 

29 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ ΜΕ ΣΕΝΑΖ  ΑΠΟ 
Σ ΥΡΟΔΕΜΑ 

ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΟ 

371 44231000-8 

30 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 44231000-8 

31 ΧΕΙΡΟΛΑ ΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ ΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 37535200-9 

32 ΕΠΙΣ ΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ LAPSET ΤΕΜΑΧΙΟ 2 50870000-4 

33 ΕΠΙΣ ΕΥΗ  ΑΤΑΣ ΕΥΗΣ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΣΕΡ  ΤΕΜΑΧΙΟ 1 50870000-4 

34 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

35 ΠΑΤΩΜΑ ΓΕ ΥΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

36 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ ΧΩΡΟΥ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΕΩΝ 

ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ 9502 77313000-7 

37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 13 71356100-9 

38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 26 37535200-9 

39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 34 37535200-9 

40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 13 37535200-9 

41 ΔΕΝΔΡΑ ΤΕΜ 18 03452000-3 

 



 

 

 

Α5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα είδη των απαιτούμενων παρεμβάσεων 

αναλυτικά ανά παιδική χαρά, η ποσότητα αυτών και η κωδικοποίηση αυτών σύμφωνα με το  οινό 

Λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV). 

 

 1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 1 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

2 2 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

3 4 ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ   ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

4 6 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 

5 7 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 

6 8 ΖΩΑ ΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

7 9 TALL ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535220-5 

8 10 ΜΥΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535230-8 

9 21 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

10 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 34928471-0 

11 26 ΔΑΠΕΔΑ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

400 44111700-8 

12 29 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ ΜΕ ΣΕΝΑΖ 
ΑΠΟ Σ ΥΡΟΔΕΜΑ 

M.Μ. 56 44231000-8 

13 30 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙ ΕΣ ΘΥΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 44231000-8 

14 36 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ 
ΧΩΡΟΥ 

ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

750 77313000-7 

15 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

16 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

17 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 2 37535200-9 

18 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

19 41 ΔΕΝΔΡΑ ΤΕΜ 4 03452000-3 

 

 2 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 1 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

2 2 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

3 3 ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

4 5 ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΜΑΧΙΟ  1 37535200-9 

5 6 ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 



 2 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

ΝΗΠΙΩΝ 

6 7 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  1 37535210-2 

7 10 ΜΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535230-8 

8 11 ΜΥΛΟΣ ΜΙ ΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535230-8 

9 12 ΓΕ ΥΡΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  1 37535200-9 

10 20 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΜΕ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  1 37535200-9 

11 21 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι  ΜΕ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

12 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ  1 34928471-0 

13 26 ΔΑΠΕΔΑ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

450 44111700-8 

14 29 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ ΜΕ ΣΕΝΑΖ  
ΑΠΟ Σ ΥΡΟΔΕΜΑ 

MM 126 44231000-8 

15 30 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 44231000-8 

16 36 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ 
ΧΩΡΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΕΩΝ 

ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

1000 77313000-7 

17 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

18 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

19 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 2 37535200-9 

20 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

 

 3 Κ.Π. ΚΑΛΑΜΟΣ     

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 2 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

2 14  ΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

3 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 34928471-0 

4 24 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ ΜΜ 25 44231000-8 

5 25 ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 44231000-8 

6 28 
ΕΠΙΣ ΕΥΗ  ΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 

ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

200 44111700-8 

7 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

8 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

9 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 2 37535200-9 

10 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

 

 4 ΣΥΚΑΜΙΝΟ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 13  ΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

2 14  ΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

3 15 ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 



 4 ΣΥΚΑΜΙΝΟ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

4 16 ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 

5 17 
ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

6 18 ΠΛΑΙΝΑ ΓΕ ΥΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 37535200-9 

7 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 34928471-0 

8 24 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ ΜΜ 13 44231000-8 

9 25 ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 44231000-8 

10 27 ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

420 44111700-8 

11 35 ΠΑΤΩΜΑ ΓΕ ΥΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

12 36 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ 
ΧΩΡΟΥ 

ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

420 77313000-7 

13 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

14 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

15 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 2 37535200-9 

16 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

 

 
5 ΜΗΛΕΣΙ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 2 ΜΕΤΑΛΛΙ ΕΣ ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

2 6 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 

3 7 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

4 8 ΖΩΑ ΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 37535250-4 

5 9 TALL ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535220-5 

6 10 ΜΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535230-8 

7 19 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

8 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 34928471-0 

9 24 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ MM 55 44231000-8 

10 25 ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 44231000-8 

11 26 ΔΑΠΕΔΑ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

300 44111700-8 

12 36 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ 
ΧΩΡΟΥ  

ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

630 77313000-7 

13 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

14 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

15 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 2 37535200-9 

16 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

 

 
6 ΑΛΩΝΙΑ ΩΡΩΠΟΥ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 



 
6 ΑΛΩΝΙΑ ΩΡΩΠΟΥ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 1 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

2 2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙ Η 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535240-1 

3 3 ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

4 8 ΖΩΑ ΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 37535250-4 

5 9 TALL ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535220-5 

6 15 ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 37535210-2 

7 16 ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 37535210-2 

8 19 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΕΝΑ Ι ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

9 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 34928471-0 

10 26 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

350 44111700-8 

11 29 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ ΜΕ ΣΕΝΑΖ  
ΑΠΟ Σ ΥΡΟΔΕΜΑ 

MM 168 44231000-8 

12 30 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 44231000-8 

13 36 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ 
ΧΩΡΟΥ 

ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

1800 77313000-7 

14 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

15 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

16 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 9 37535200-9 

17 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

18 41 ΔΕΝΔΡΑ ΤΕΜ 10 03452000-3 

 

 
7 ΟΜΗΡΟΥ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 2 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

2 6 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 

3 7 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 

4 21 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΜΕ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

5 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 34928471-0 

6 26 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

170 44111700-8 

7 30 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 44231000-8 

8 36 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ 
ΧΩΡΟΥ 

ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

170 77313000-7 

9 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

10 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

11 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 2 37535200-9 

12 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

 

 



 
8 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 6 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 

2 10 ΜΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535230-8 

3 20 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΜΕ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

4 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 34928471-0 

5 26 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

270 44111700-8 

6 30 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 44231000-8 

7 36 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

270 77313000-7 

8 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

9 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

10 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 2 37535200-9 

11 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

 

 
9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 2 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

2 6 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 

3 7 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 

4 9 TALL ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535220-5 

5 10 ΜΥΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535230-8 

6 21 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΜΕ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535240-1 

7 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 34928471-0 

8 24 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ MM 69 44231000-8 

9 25 ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 44231000-8 

10 27 ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

282 44111700-8 

11 36 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

282 77313000-7 

12 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

13 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

14 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 2 37535200-9 

15 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

 

 

 



 
10 ΑΥΛΩΝΑΣ  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 29 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ ΜΕ ΣΕΝΑΖ  
ΑΠΟ Σ ΥΡΟΔΕΜΑ 

MM 21 44231000-8 

2 30 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 44231000-8 

3 32 ΕΠΙΣ ΕΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 50870000-4 

4 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 34928471-0 

5 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

6 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

7 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 2 37535200-9 

8 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

 

 
11 ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 44231000-8 

2 26 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

100 44111700-8 

3 28 
ΕΠΙΣ ΕΥΗ  ΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 

ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

150 44111700-8 

4 36 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ 
ΧΩΡΟΥ 

ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

2625 77313000-7 

5 30 ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 44231000-8 

6 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

7 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

8 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 2 37535200-9 

9 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

10 41 ΔΕΝΔΡΑ ΤΕΜ 4 03452000-3 

 

 
12 ΖΥΓΟΜΑΛΑ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 1 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535250-4 

2 4 ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ   ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

3 6 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 

4 7 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535210-2 

5 10 ΜΥΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535230-8 

6 12 ΓΕ ΥΡΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535200-9 

7 22 ΞΥΛΙΝΟ  ΑΣΤΡΑ Ι ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 37535240-1 

8 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 44231000-8 

9 24 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ MM 38 44231000-8 

10 26 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

300 44111700-8 

11 36 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ 
ΧΩΡΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΕΩΝ 

ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

670 77313000-7 



 
12 ΖΥΓΟΜΑΛΑ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

12 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

13 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

14 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 2 37535200-9 

15 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

 

 
13 ΔΑΒΑΚΗ    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 13  ΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 37535200-9 

2 23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 44231000-8 

3 24 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ MM 130 44231000-8 

4 25 ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜ 1 44231000-8 

5 26 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

100 44111700-8 

6 28 
ΕΠΙΣ ΕΥΗ  ΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ 

ΤΕΤΡΑΓ. 
ΜΕΤΡΑ 

290 44111700-8 

7 31 ΧΕΙΡΟΛΑ ΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ ΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 37535200-9 

8 32 
ΕΠΙΣ ΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
LAPSET 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 50870000-4 

9 33 
ΕΠΙΣ ΕΥΗ  ΑΤΑΣ ΕΥΗΣ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 
ΣΕΡ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 50870000-4 

10 36 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ 
ΧΩΡΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΕΩΝ 

ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡΑ 

880 77313000-7 

11 37 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 ΤΕΜ 1 71356100-9 

12 38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 2 37535200-9 

13 39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 3 37535200-9 

14 40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 1 37535200-9 

 

Α6. ΧΩΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Οι θέσεις των οργάνων αποτυπώνονται στα σχέδια της υπηρεσίας και είναι ενδεικτικές. 

Στους πίνακες που ακολουθούν δίνεται η διαστασιολόγηση των χώρων ασφαλείας κάθε οργάνου 

ανά παιδική χαρά. 

Η διαστασιολόγηση των χώρων ασφαλείας των οργάνων σχεδιάστηκε με βάση τις σειρές των 

προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως ΕΛΟΤ EN 1176-7 αναφορικά με: 

α) τον καλυπτόμενο από τον εξοπλισμό χώρο, 

β) την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης, 

γ) τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο μεταξύ των εξοπλισμών για την ασφάλεια των παιδιών, 



δ) την προστασία του χρήστη από πτώση  μπάρα, φράγμα κ.τλ.) και την καταλληλότητα των 

προσβάσεων στον εξοπλισμό  σκάλες, ράμπες κ.λπ.). 

Από τα παραπάνω προκύπτουν και οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των παιχνιδιών 

καθώς και η έκταση των επιφανειών πτώσης, οι οποίες διασφαλίζουν προστασία έναντι 

τραυματισμών κατά την κίνηση και πτώση 

Για το λόγο αυτό, επισημαίνεται ρητά ότι ο ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει επακριβώς, επί ποινή 

απόρριψης, τις διαστάσεις των χώρων ασφαλείας που ορίζονται στους επόμενους πίνακες. 

1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 

ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ 3,35Χ6,30=21,10 Τ.Μ. 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 5,50Χ3,50=1 ,25 Τ.Μ. 

ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΥΨΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 122 CM 7,05Χ4,08=28,76 Τ.Μ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ   7,Χ6,50=45,50 Τ.Μ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ   

ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

ΖΩΑ Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4,00Χ3,50=14 Τ.Μ 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ TALL 6,50Χ6,50=42,25 Τ.Μ 

ΜΥΛΟΣ   150 Ε .ΜΕ  ΑΘΙΣΜΑ 5,50Χ5,50=30,25 ΤΜ 

 
2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 5,50Χ3,50=1 ,25 Τ.Μ. 

ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ 3,35Χ6,30=21,10 Τ.Μ. 

ΖΩΑ Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4,00Χ4,00=16 ΤΜ 

ΖΩΑ Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4,00Χ4,00=16 ΤΜ 

ΜΥΛΟΣ   150 Ε .ΜΕ  ΑΘΙΣΜΑ  5,50Χ5,50=30,25 ΤΜ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΥΨΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 122 CM 7,05Χ4,08=28,76 Τ.Μ  

ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΥΨΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 0, 2 CM 6,65Χ4,08=27,13 Τ.Μ 

 ΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ  7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

 ΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ  7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

 ΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ  7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

 ΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ  7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ Γ  ,50Χ7,00=66,50Τ.Μ. 

ΞΥΛΙΝΗ ΓΕ ΥΡΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ 5,70Χ4,00=22,80 Τ.Μ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ Α 8,50Χ7,50=63,75 Τ.Μ. 

 
3. ΚΑΛΑΜΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 5,50Χ3,50=1 ,25 Τ.Μ 

 

4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟ 

ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙ Ο 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟ Ο 

7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 3,35Χ6,10=20,43 Τ.,Μ. 

ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑ  ΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ  ΑΙ 
ΕΝΑ  ΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ 

7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ  

ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙ Ο 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟ Ο 

7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ   



 

 

5. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΗΛΕΣΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ  5,50Χ3,50=1 ,25 Τ.Μ. 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ  5,50Χ3,50=1 ,25 Τ.Μ. 

ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΥΨΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 122 CM 7,05Χ4,08=28,76 Τ.Μ  

 ΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

 ΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

 ΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

 ΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

ΜΥΛΟΣ   150 Ε .ΜΕ  ΑΘΙΣΜΑ  5,50Χ5,50=30,25 ΤΜ 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 7,50Χ8,50=63,75 Τ.Μ. 

ΖΩΑ Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4,00Χ3,50=14 Τ.Μ. 

ΖΩΑ Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4,00Χ3,50=14 Τ.Μ. 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ TALL 6,50Χ6,50=42,25 Τ.Μ 

 

6. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΛΩΝΙΑ ΩΡΩΠΟΥ 

ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙ Ο 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟ Ο 

7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙ Ο 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟ Ο 

7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ TALL 6,50Χ6,50=42,25 Τ.Μ  

ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ  5,50Χ3,50=1 ,25 Τ.Μ. 

ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙ Η 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΟ Ο 

7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙ Η 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΟ Ο 

7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ 3,35Χ6,30=21,10 Τ.Μ. 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ 8,50Χ7,50=63,75 Τ.Μ. 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΕΝΑ Ι 4,00Χ8,00=32 Τ.Μ. 

ΖΩΑ Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4,00Χ3,50=14 Τ.Μ. 

 
7. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΜΗΡΟΥ  

ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 5,80Χ4,00=23,20 Τ.Μ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 5,80Χ4,00=23,20 Τ.Μ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΥΨΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 122 CM 7,05Χ4,08=28,76 Τ.Μ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 5,50Χ3,50=1 ,25 Τ.Μ. 

 

8. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΥΨΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 0, 2 CM 6,65Χ4,08=27,13 Τ.Μ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗ[ΙΩΝ 5,80Χ4=23,20 Τ.Μ 

ΜΥΛΟΣ   150 Ε .ΜΕ  ΑΘΙΣΜΑ  5,5Χ5,5=30,25 ΤΜ  

 

9. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 5,50Χ3,50=1 ,25 Τ.Μ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 5,50Χ3,50=1 ,25 Τ.Μ 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ TALL 6,50Χ6,50=42,25 Τ.Μ 



ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ 

ΜΥΛΟΣ   150 Ε .ΜΕ  ΑΘΙΣΜΑ 5,50Χ5,50=30,25 ΤΜ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΥΨΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 122 CM 7,05Χ4,08=28,76 Τ.Μ. 

 

12. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΖΥΓΟΜΑΛΑ 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ. 

ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 7,50Χ3,50 =26,25 Τ.Μ. 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΕΝΑ Ι 4,00Χ8,00=32 Τ.Μ. 

ΜΥΛΟΣ   150 Ε .ΜΕ  ΑΘΙΣΜΑ 5,50Χ5,50=30,25 ΤΜ. 

ΞΥΛΙΝΗ ΓΕ ΥΡΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ 5,70Χ4=22,80 Τ.Μ. 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ TALL 6,50Χ6,50=42,25 Τ.Μ 

ΞΥΛΙΝΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ  ΑΣΤΡΑ Ι 4,20Χ8=33,60 Τ.Μ. 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ   7,00Χ6,50=45,50 Τ.Μ 

ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ 3,35Χ6,35=21,10 Τ.Μ. 

 



Β. ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ  
 

Η ξύλινη τραμπάλα κατασκευάζεται εξ΄ ολοκλήρου από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης 

Σουηδίας. 

Αποτελείται από την δοκό ταλαντώσεως διαστάσεων 3,40Χ Χ  μ., στα τέσσερα άκρα της 

οποίας υπάρχουν καθίσματα από ξύλο, διαστάσεων 4,5X47X1  εκ. στερεωμένα στη δοκό με 

στριφώνια 8Χ120. Στο επάνω και το κάτω μέρος της δοκού είναι προσαρμοσμένα δύο 

ξύλινα τμήματα διατομής  Χ4,5 εκ. και μήκους 100 εκ. Η σύνδεσή τους με τη δοκό γίνεται 

με τη βοήθεια 8 στριφωνιών Μ8 με τάπες. 

Στο εμπρός μέρος των καθισμάτων είναι προσαρμοσμένες τέσσερις χειρολαβές σχήματος 

«Ω» από χυτό αλουμίνιο, διατομής Ø 25 χιλ. και εσωτερικής διαμέτρου 15 εκ. για την 

συγκράτηση των χρηστών. Η χειρολαβή συγκρατείται στα καθίσματα με τη βοήθεια 2 βιδών 

Μ10 Χ110. 

Η βάση της τραμπάλας είναι σχήματος «Π» με δύο κάθετα μέρη κατασκευασμένα από 

ξυλεία διαστάσεων  Χ Χ72 εκ., τα κάτω μέρη των οποίων πακτώνονται στο έδαφος με την 

βοήθεια μεταλλικών βάσεων πάκτωσης. 

Οι κάθετοι δοκοί ενώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια ξύλινου δοκού διαστάσεων 15Χ37 

εκ. στο κάτω μέρος τους. 

Εσωτερικά της οριζόντιας δοκού ταλάντωσης στο σημείο που την διαπερνά ο άξονας 

τοποθετούνται ρουλεμάν για την καλύτερη ταλάντωση του οργάνου και στα εξωτερικά 

μέρη τοποθετούνται «αταλόν» για μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια στήριξης. 

 άτω από τα δύο ακριανά σημεία της τραμπάλας, τοποθετούνται από δύο ελαστικά 

τμήματα διαστάσεων 80Χ10 Χ2,70, για να απορροφούνται οι κραδασμοί κατά την χρήση 

της. 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
 

2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μεταλλική τραμπάλα αποτελείται από ένα έλασμα θερμής εξέλασης διατομής Ø 2½″ 

πάχους 3 χιλ. και μήκους 250 εκ. στου οποίου τα δύο άκρα είναι συγκολλημένα ελάσματα 

θερμής εξέλασης διατομής Ø¾″ διαμορφωμένα σε κυκλικό σχήμα εσωτερικής διαμέτρου 26 

εκ. Μέσα σε αυτά υπάρχουν λάμες 26Χ3 εκ. σε σχήμα σταυρού για τη συγκράτηση των 

ορθογώνιων καθισμάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 χιλ. και διαμέτρου 25,5 

εκ. 

Επίσης στα δύο άκρα της τραμπάλας υπάρχουν μεταλλικές χειρολαβές για τη συγκράτηση 

των χρηστών. Οι χειρολαβές αυτές είναι ελάσματα θερμής εξέλασης διατομής Ø¾″ 



διαμορφωμένα σε κυκλικό σχήμα εσωτερικής διαμέτρου 26 εκ. 

Στο κέντρο του σώματος της τραμπάλας και κάθετα σε αυτό, υπάρχουν δύο ελάσματα 

θερμής εξέλασης Ø 2½" και ύψους 80 εκ., τα οποία διαπερνά ένας άξονας με ρουλεμάν και 

αποτελούν τη βάση ταλάντωσης της τραμπάλας. 

 άτω από κάθε κάθισμα υπάρχουν από δύο τμήματα από ελαστικό ορθογωνικής διατομής 

για την απορρόφηση των κραδασμών κατά τη χρήση της τραμπάλας. 

2.2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

2.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

2.4 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας  θερμοκρασιακές 

μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ) και να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους 

χρήστες. 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ Α 
 

3.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα δύο πατάρια ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρα τούνελ διαμέτρου 80εκ. και βρίσκονται 

στο ίδιο υψόμετρο   2 εκ.).  αι τα δύο φέρουν τετράγωνο διάτρητο σκέπαστρο και η 

ανάβαση γίνεται από ξύλινη σκάλα. Σε κάθε πατάρι υπάρχει κυματοειδής τσουλήθρα και 

μεταλλικό ημικυκλικό μπαλκόνι. Στην μία ελεύθερη πλευρά τοποθετείται μεταλλικό 

κιγκλίδωμα. 

 



 

3.2 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ h=92 εκ. 

Το μεταλλικό  2 εκ. έχει συνολικές διαστάσεις 111,5X111,5Χ260 εκ. και αποτελείται από: 

• τέσσερις  4) μεταλλικές κολώνες 2 ιντσών και πάχους 3 χιλ οι οποίες κουρμπάρονται 

ανά δύο δημιουργώντας ένα σχήμα ανεστραμμένο «V». Επάνω σε αυτό τοποθετείται 

διάτρητη λαμαρίνα πάχους 2 χιλ ως στέγαστρο. Η διάτρητη λαμαρίνα είναι θερμής 

εξέλασης πάχος 2 χιλ. 

• ένα  1) μεταλλικό κατάστρωμα  μπακλαβαδωτή λαμαρίνα θερμής εξέλασης πάχος 3 

χιλ.) το οποίο φέρει ενιαία περιμετρική μετώπη 80 χιλ. μηχανικά γυρισμένη σε πρέσα. 

Στο κάτω σημείο του το κατάστρωμα φέρει ενισχυτικά νεύρα. 

Το πατάρι βρίσκεται σε ύψος  2 εκ από το έδαφος. Όπου απαιτείται, υπάρχει κιγκλίδωμα 

ασφαλείας ύψους  6 εκ. που κατασκευάζεται από σωλήνα Ø1¼“  31,75 χιλ.)  κουπαστή) 

και κάθετα στοιχεία Ø1½“  38 χιλ) ηλεκτροσυγκολλημένα μεταξύ τους.  ιδώνονται επί των 

δοκών του παταριού με ηλεκτρογαλβανισμένες περαστές βίδες Μ8. 

3.3 ΤΟΥΝΕΛ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΗΣ 

Το τούνελ έχει μήκος 100 εκ. και εσωτερικό άνοιγμα Ø770 χιλ.  έρει δύο πάνελ που 

χρησιμοποιούνται για τη σύνδεσή του με τα πατάρια πλάτους 88 εκ. και ύψους 104 εκ. 

Είναι μονοκόμματη κατασκευή και φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από το 

ίδιο υλικό, για την αποφυγή πτώσεων.  ατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής 

εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια, από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη 

 polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και αντιστατική 

 στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος.  

Τα τοιχία πρέπει να έχουν πάχος οπωσδήποτε 6 χιλ. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς. 

3.4 ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ 

Η σκάλα για ύψος παταριού  2 εκ. έχει διαστάσεις  3Χ135 εκ., μήκος προβολής από το 

πατάρι  4 εκ. περίπου και αποτελείται από : 

• Δύο  2) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ135 εκ 

• Τέσσερα  4) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. 

• Τέσσερα  4) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. 

Η κουπαστή της σκάλας για πατάρι  2 εκ. αποτελείται από : 

• Τέσσερα  4) ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων 4,5Χ Χ 0 εκ. 

• Δύο  2)  ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων 4,5Χ Χ130 εκ. 



• Δύο  2) ειδικά διαμορφωμένα παραλληλόγραμμα κόντρα πλακέ σημύδας, 

χρωματιστά, με εσωτερικές γωνίες 45ο και 135ο περίπου, εγγεγραμμένα σε 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο περίπου 110Χ200 εκ., πάχους 2 εκ. 

Ανάμεσα στα δύο  2) ξύλα διαστάσεων 20Χ135 εκ. τοποθετούνται τα τέσσερα  4) ξύλα 

διαστάσεων4,5Χ6Χ84,5 εκ. ανά 20 εκ. Πάνω σε αυτά εφαρμόζονται τα τέσσερα  4) ξύλα 

διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. ως πατήματα. 

Η κουπαστή κατασκευάζεται ως εξής: Τα δύο  2) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ Χ130 εκ. 

τοποθετούνται αντικριστά και παράλληλα προς τα επάνω. Σε αυτά βιδώνονται, κάθετα τα 

τέσσερα  4) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ Χ 0 εκ. ανά δύο σε κάθε πλευρά. 

Μεταξύ των ξύλων της σκάλας 20Χ135 εκ., των ξύλων 4,5Χ Χ160 εκ. και των κάθετων ξύλων 

4.5Χ Χ 0 εκ., το παραλληλόγραμμο κενό στην κάθε πλευρά της σκάλας καλύπτεται από 

κόντρα πλακέ σημύδας. 

3.5 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 

Η ευθεία κυματοειδής τσουλήθρα έχει ύψος  2 εκ. και μήκος προβολής από το πατάρι 185 

εκ. Είναι μονοκόμματη και φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο 

υλικό, για την αποφυγή πτώσεων.  ατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής 

εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια, από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη 

(polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και αντιστατική 

 στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

Τα τοιχία πρέπει να έχουν πάχος οπωσδήποτε 6 χιλ. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς. 

3.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (hood) 

Το προστατευτικό εισόδου της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή 

θέση, για την αποφυγή ατυχημάτων. Έχει ύψος 105 εκ., πλάτος 87 εκ. και πλάτος 10εκ. 

περίπου. 

 ατασκευάζονται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια, από γραμμική 

χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο  polyethylene) και με προσθήκη υλικών που παρέχουν 

προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού 

ηλεκτρισμού. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

3.7 ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ 

Έχει ακτίνα 55,5 εκ και αποτελείται από το μεταλλικό κατάστρωμα  μπακλαβαδωτή 

λαμαρίνα θερμής εξέλασης πάχος 3 χιλ ) το οποίο φέρει ενιαία περιμετρική μετώπη 80 χιλ. 



μηχανικά γυρισμένη σε πρέσα. Στο κάτω σημείο του το κατάστρωμα φέρει ενισχυτικά 

νεύρα. Το κιγκλίδωμα ασφαλείας ύψους  6 εκ. κατασκευάζεται από σωλήνα Ø 1¼“ (31,75 

χιλ.)  κουπαστή) και κάθετα στοιχεία Ø 1½“  38 χιλ.) ηλεκτροσυγκολλημένα μεταξύ τους. 

 ιδώνονται επί των δοκών του παταριού με ηλεκτρογαλβανισμένες περαστές βίδες Μ8. 

3.8 ΤΑΠΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (μικρές) 

Οι τάπες ασφαλείας πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο  ΡΡ), να έχουν 

διαστάσεις Ø37 χιλ. (βάση) Χ 18 χιλ. (ύψος), να φέρουν οπή για να περνάει η βίδα και να 

καλύπτουν με καπάκι πλήρους εφαρμογής και ασφάλειας το κεφάλι της βίδας. 

3.9 ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση, κάθε ξύλινη κολώνα διαθέτει ένα 

ζεύγος βάσεις πάκτωσης. 

Οι βάσεις πάκτωσης αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη 

συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος «Π» και διαστάσεων 100Χ12Χ4 εκ. 

περίπου και πάχους 0,5εκ., τα οποία “αγκαλιάζουν” την κολώνα και ενώνονται μεταξύ τους 

με περαστές βίδες 5/8"Χ15. Στο κάτω μέρος τους υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη 

συγκράτησή τους στο λάκκο από μπετό. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κολώνα σε 

απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση 

του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

 

3.10 ΞΥΛΕΙΑ 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να είναι σύνθετη 

αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, κατασκευασμένη με ειδική ένωση  συγκόλληση 

ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, να είναι κατά 40% 

ισχυρότερη από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και ιδιότητες: 

 Αντοχή: 360 kp/m2  

 Ειδικό βάρος: περίπου 480 kg/m3. 

 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15% 
 Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο) 
 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10 Kcal/Mho  
 Ηχητική μόνωση: 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος 
 Αντοχή στη φωτιά: κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN 4120) ανάλογα με 

τη διατομή του. 
 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της να προφυλάσσεται 

και να διατηρεί την αντοχή του. 
 Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου  
 Να διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα 



 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη 
πλευρά της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της 
επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλες οι γωνίες  κόχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες σε radial 5 χιλ. κατ’ 

ελάχιστο. 

3.11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα είτε από θερμογαλβανισμένα μέταλλα 

είτε από ηλεκτρογαλβανισμένα όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

3.12 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας και να είναι απολύτως 

ακίνδυνα για τους χρήστες  να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 

μέταλλα) και να προσδίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί 

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή ισοδύναμα αυτών: 

 ISO  001 και  

 ISO 14001  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ Β 
 

4.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Τα δύο πατάρια είναι ενώνονται μεταξύ τους  με γέφυρα τούνελ διαμέτρου 80 εκ. και 

βρίσκονται στο ίδιο υψόμετρο   2 εκ). Το ένα πατάρι φέρει τετράγωνο διάτρητο σκέπαστρο 

και ξύλινη σκάλα ενώ το άλλο κυματοειδή τσουλήθρα και στέγαστρο φοίνικα. Στις 

ελεύθερες πλευρές τοποθετούνται προστατευτικά πλαίσια. 



4.2 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ h=92 εκ. 

Το μεταλλικό  2 εκ. έχει συνολικές διαστάσεις 111,5X111,5Χ180 εκ. και αποτελείται από: 

• Τέσσερις  4) μεταλλικές  κολώνες 2 ιντσών και πάχους 3 χιλ. 

• Ένα  1) μεταλλικό κατάστρωμα  μπακλαβαδωτή λαμαρίνα θερμής εξέλασης πάχος 3 

χιλ.) το οποίο φέρει ενιαία περιμετρική μετώπη 80 χιλ. μηχανικά γυρισμένη σε πρέσα. 

Στο κάτω σημείο του το κατάστρωμα φέρει ενισχυτικά νεύρα. 

Το πατάρι βρίσκεται σε ύψος  2 εκ από το έδαφος. Όπου απαιτείται, σύμφωνα με το 

σχέδιο, υπάρχει κιγκλίδωμα ασφαλείας ύψους  6 εκ. που κατασκευάζεται από σωλήνα 

Ø1¼“ (31,75 χιλ.)  κουπαστή) και κάθετα στοιχεία Ø1½“  38 χιλ.) ηλεκτροσυγκολλημένα 

μεταξύ τους.  ιδώνονται επί των δοκών του παταριού με ηλεκτρογαλβανισμένες περαστές 

βίδες Μ8. 

4.3 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ h=92 εκ. με σκέπαστρο. 

Το μεταλλικό  2 εκ. έχει συνολικές διαστάσεις 111,5X111,5Χ260 εκ. και αποτελείται από: 

• Τέσσερις  4) μεταλλικές κολώνες 2 ιντσών και πάχους 3 χιλ οι οποίες κουρμπάρονται 

ανά δύο δημιουργώντας ένα σχήμα ανεστραμμένο «V». Επάνω σε αυτό τοποθετείται 

διάτρητη λαμαρίνα πάχους 2 χιλ. ως στέγαστρο. Η διάτρητη λαμαρίνα είναι θερμής 

εξέλασης πάχος 2 χιλ. 

• Ένα  1) μεταλλικό κατάστρωμα  μπακλαβαδωτή λαμαρίνα θερμής εξέλασης πάχος 3 

χιλ.) το οποίο φέρει ενιαία περιμετρική μετώπη 80 χιλ. μηχανικά γυρισμένη σε πρέσα. 

Στο κάτω σημείο του το κατάστρωμα φέρει ενισχυτικά νεύρα. 

Το πατάρι βρίσκεται σε ύψος  2 εκ από το έδαφος. Όπου απαιτείται, σύμφωνα με το 

σχέδιο, υπάρχει κιγκλίδωμα ασφαλείας ύψους  6 εκ. που κατασκευάζεται από σωλήνα 

Ø1¼“  31,75 χιλ.)  κουπαστή) και κάθετα στοιχεία Ø1½“  38 χιλ.) ηλεκτροσυγκολλημένα 

μεταξύ τους.  ιδώνονται επί των δοκών του παταριού με ηλεκτρογαλβανισμένες περαστές 

βίδες Μ8. 

4.4 ΤΟΥΝΕΛ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΗΣ 

Το τούνελ έχει μήκος 100 εκ. και έχει εσωτερικό άνοιγμα Ø770 χιλ.  έρει δύο πάνελ που 

χρησιμοποιούνται για τη σύνδεσή του με τα πατάρια πλάτους 88 εκ. και ύψους 104 εκ. 

Η κατασκευή είναι μονοκόμματη και φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από 

το ίδιο υλικό, για την αποφυγή πτώσεων.  ατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής 

εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια, από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη 

 polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και αντιστατική 

 στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

Τα τοιχία πρέπει να έχουν πάχος οπωσδήποτε 6 χιλ. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς. 



4.5 ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. 

Η σκάλα για ύψος παταριού  2 εκ. έχει διαστάσεις  3Χ135 εκ., μήκος προβολής από το 

πατάρι  4 εκ. περίπου και αποτελείται από: 

• Δύο  2) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ135 εκ. 

• Τέσσερα  4) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. 

• Τέσσερα  4) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. 

Η κουπαστή της σκάλας για πατάρι  2 εκ. αποτελείται από : 

• Τέσσερα  4) ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων 4,5Χ Χ 0 εκ. 

• Δύο  2) ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων 4,5Χ Χ130 εκ. 

• Δύο  2) ειδικά διαμορφωμένα παραλληλόγραμμα κόντρα πλακέ σημύδας, χρωματιστά, 

με εσωτερικές γωνίες 45ο και 135ο περίπου, εγγεγραμμένα σε ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο περίπου 110Χ200 εκ., πάχους 2 εκ. 

Ανάμεσα στα δύο  2) ξύλα διαστάσεων 20Χ135 εκ. τοποθετούνται τα τέσσερα  4) ξύλα 

διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. ανά 20 εκ. Πάνω σε αυτά εφαρμόζονται τα τέσσερα (4) ξύλα 

διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. ως πατήματα. 

Η κουπαστή κατασκευάζεται ως εξής: 

Τα δύο (2) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ Χ130 εκ. τοποθετούνται αντικριστά και παράλληλα προς 

τα επάνω. Σε αυτά βιδώνονται, κάθετα τα τέσσερα (4) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ Χ 0 εκ., ανά 

δύο σε κάθε πλευρά. Μεταξύ των ξύλων της σκάλας 20Χ135 εκ., των ξύλων 4,5Χ Χ160 εκ. 

και των κάθετων ξύλων 4.5Χ Χ 0 εκ., το παραλληλόγραμμο κενό στην κάθε πλευρά της 

σκάλας καλύπτεται από κόντρα πλακέ σημύδας. 

4.6 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΥΨΟΥΣ 92 εκ. 

Η ευθεία κυματοειδής τσουλήθρα έχει ύψος  2 εκ. και μήκος προβολής από το πατάρι 185 

εκ. Είναι μονοκόμματη και φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο 

υλικό, για την αποφυγή πτώσεων.  ατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής 

εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια, από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη 

 polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και με αντιστατική 

 στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος.  

Τα τοιχία πρέπει να έχουν πάχος οπωσδήποτε 6 χιλ. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς. 

4.7 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

Ο φοίνικας σκέπαστρο έχει διαστάσεις 130Χ130Χ70εκ. και μορφή τεσσάρων φύλλων 

φοίνικα σε γωνία  0ο το καθένα. Τοποθετείται στο άνω μέρος των κολόνων του παταριού. 



Είναι μονοκόμματο κομμάτι.  ατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης 

φορμαρισμένη σε καλούπια, από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 

(polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και έχει υποστεί 

επεξεργασία «High Level Antistatic»  επεξεργασία εξουδετέρωσης στατικού ηλεκτρισμού). 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

4.8 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (hood) 

Το προστατευτικό εισόδου της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή 

θέση, για την αποφυγή ατυχημάτων. Έχει ύψος 105 εκ., πλάτος 87 εκ. και πλάτος 10εκ. 

περίπου. 

 ατασκευάζονται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια,  από γραμμική 

χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη  polyethylene) και με προσθήκη υλικών που παρέχουν 

προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού 

ηλεκτρισμού. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

4.9 ΤΑΠΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (μικρές) 

Οι τάπες ασφαλείας έχουν διαστάσεις βάσης Ø37 χιλ. και ύψος 18 χιλ. Πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο  ΡΡ) και με τρόπο ώστε να φέρουν οπή για να 

περνάει η βίδα και να καλύπτουν με καπάκι πλήρους εφαρμογής και ασφάλειας το κεφάλι 

της βίδας. 

4.10 ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση, κάθε ξύλινη κολώνα διαθέτει ένα 

ζεύγος βάσεις πάκτωσης. 

Οι βάσεις πάκτωσης αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη 

συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος «Π» και διαστάσεων 100Χ12Χ4 εκ. 

περίπου και πάχους 0,5εκ., τα οποία “αγκαλιάζουν” την κολώνα και ενώνονται μεταξύ τους 

με περαστές βίδες 5/8"Χ15. Στο κάτω μέρος τους υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη 

συγκράτησή τους στο λάκκο από μπετό. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κολώνα σε 

απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση 

του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

4.11 ΞΥΛΕΙΑ 

Το ξύλο που χρησιμοποιείται για τους εξοπλισμούς πρέπει να είναι σύνθετη αντικολλητή 

ξυλεία πεύκης Σουηδίας, κατασκευασμένη με ειδική ένωση  συγκόλληση ξύλων) σε 



διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, να είναι κατά 40% ισχυρότερη 

από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και ιδιότητες: 

 Αντοχή: 360 kp/m2  

 Ειδικό βάρος: περίπου 480 kg/m3. 

 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15%. 

 Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο). 

 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10 Kcal/Mho 

 Ηχητική μόνωση: 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 

 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Αντοχή στη φωτιά:  κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN 4120) ανάλογα με 

τη διατομή του. 

 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της πρέπει να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 

 Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου. 

 Να διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα. 

 Ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου: να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη πλευρά 

της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της επιφάνειας, σε 

περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλα οι γωνίες  κόγχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες με ακτίνα 5 χιλ. 

περίπου. 

4.12 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

4.13 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 



Η βαφή όλων των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να γίνεται με την μέθοδο της 

ηλεκτροστατικής βαφής  

4.14 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας  θερμοκρασιακές 

μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ), να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες 

(να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και να προσδίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί 

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

4.15 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 80εκ. 

περίπου και διαμέτρου 60εκ. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 

γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κάθε κολώνα 

σε απόσταση περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του 

ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

• ΕΝ 1176 1-6, 

• ISO 9001  

• ISO 14001  

ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ Γ 
 

5.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το σύνθετο όργανο έχει συνολικές διαστάσεις 6.50Χ4.00 εκ. και ύψος 362 εκ. με διαστάσεις 

ασφαλείας 7χ ,5  και περιλαμβάνει : 

 Τρία  3) τετράγωνα πατάρια  ύψους 122 εκ. 

 Μία  1) σκάλα για πατάρι 122 εκ. 

 Ένα  1) τετράγωνο σκέπαστρο 

 Δύο  2) σκέπαστρα διάτρητα 



 Δύο  2) τσουλήθρες κυματοειδείς ύψους 122 εκ. 

 Πέντε  5) τεμ. προστατευτικό πλαίσιο-πάνελ 

 Μία  1) γέφυρα 

 Ένα  1) τούνελ 
 

5.2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ 122 ΕΚ. (με διπλό αψιδωτό σκέπαστρο με διάτρητη λαμαρίνα) 

Το πατάρι ύψους 122 εκ. έχει συνολικές διαστάσεις 111,5Χ111,5 εκ. και ύψος 373 εκ. και 

αποτελείται από : 

 Τέσσερα  4) τεμ. μεταλλικές κολώνες  δοκούς) κυκλικής διατομής Ø  0 χιλ. με πάχος 
3 χιλ. και ύψους: 

- Α’ 306 εκ.  τοποθέτηση με φλάντζες και μεταλλικά ούπα σε δάπεδο ασφαλείας) 
και  

-  ’ 402 εκ.  τοποθέτηση σε χώμα, επιφάνεια ζώνης ασφαλείας βάση προτύπου 
ΕΝ 1177 με 30 εκ. άμμο). 

  ατάστρωμα  Deck) διαστάσεων 102,5Χ102,5Χ8 εκ. κατασκευασμένο από κόντρα 
πλακέ wireness αντιολισθητικό, πάχους 21 χιλ., στο οποίο δημιουργούνται και στις 
τέσσερις γωνίες ανοίγματα κυκλικής διατομής Ø  0 χιλ. για την υποδοχή στήριξη των 
τεσσάρων κυκλικών δοκών. Το κατάστρωμα φέρει στο κάτω σημείο του τελάρο από 
στρατζαριστό βαρέως τύπου διατομής 60Χ40 χιλ. το οποίο προσδίδει στιβαρότητα 
στην κατασκευή. 

5.3 ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ 122 εκ. (για ηλικίες 1 έτους και άνω) 

Η σκάλα για ύψος παταριού 122 εκ. έχει διαστάσεις  3Χ172 εκ. και μήκος επιφάνειας 114 

εκ. Αποτελείται από : 

 Δύο  2)  ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ172 εκ. 

 Έξι  6) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. 

 Έξι  6) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. 
 

Η σκάλα κατασκευάζεται ως εξής: 

Ανάμεσα στα δύο  2) ξύλα διαστάσεων 20Χ172 εκ. τοποθετούνται τα έξι  6) ξύλα 

διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. ανά 20 εκ. Πάνω σε αυτά εφαρμόζονται τα έξι  6) ξύλα 

διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. ως πατήματα. 

Η κουπαστή της σκάλας για πατάρι 122 εκ. αποτελείται από: 

 Τέσσερα  4) ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων 4,5Χ Χ 0 εκ. 

 Δύο  2) ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων περίπου 4,5Χ Χ160 εκ. 

 Δύο  2) ειδικά διαμορφωμένα παραλληλόγραμμα κόντρα πλακέ σημύδας, χρωματιστά, 
με εσωτερικές γωνίες 45ο και 135ο περίπου, εγγεγραμμένα σε ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο περίπου 110Χ230 εκ. , πάχους 2 εκ. 

Η κουπαστή κατασκευάζεται ως εξής: 

Τα δύο  2) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ Χ160 εκ. τοποθετούνται αντικριστά και παράλληλα προς 

τα επάνω. Σε αυτά βιδώνονται, κάθετα τα τέσσερα  4) ξύλα  διαστάσεων 4,5Χ Χ 0 εκ. ανά 

δύο σε κάθε πλευρά. Μεταξύ των ξύλων της σκάλας 20Χ 172 εκ., των ξύλων 4,5Χ Χ160 εκ. 



και των κάθετων ξύλων 4.5Χ Χ 0 εκ., το παραλληλόγραμμο κενό στην κάθε πλευρά της 

σκάλας καλύπτεται από κόντρα πλακέ σημύδας. 

5.4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ 

Το τετράγωνο σκέπαστρο έχει διαστάσεις 122Χ122Χ70 εκ. περίπου και μήκος από κέντρο 

οπής σε κέντρο οπής κάθε πλευράς 102,5 εκ.  

Το σκέπαστρο κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένο 

σε καλούπια, από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene) και με 

προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της 

δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος.  

5.5 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 122 εκ. 

Η ευθεία κυματοειδής τσουλήθρα έχει ύψος 122 εκ. περίπου και μήκος προβολής από το 

πατάρι 215 εκ.  

Είναι μονοκόμματη και τοποθετείται με μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας  Hood) από το 

ίδιο υλικό, για την προστασία κατά της πτώσεις.  ατασκευάζεται με τη μέθοδο της 

περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια, από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη 

(polyethylene) και με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη 

ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

Τα πλαϊνά τοιχώματα πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 5 εκ. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς. 

5.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (hood) 

Το προστατευτικό εισόδου της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή 

θέση, για την αποφυγή ατυχημάτων. Έχει ύψος 105 εκ., πλάτος 87 εκ. και πλάτος 10εκ. 

περίπου. 

 ατασκευάζονται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια. Αποτελείται από 

γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη  polyethylene) και με προσθήκη υλικών που 

παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού 

ηλεκτρισμού. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

 



5.7 ΑΨΙΔΩΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ 

Η αψίδα έχει διαστάσεις 122Χ122Χ81 εκ. περίπου, και εσωτερικό ύψος 63 εκ. Το σκέπαστρο 

αποτελείται από δύο αψίδες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με διάτρητη λαμαρίνα. 

Το σκέπαστρο είναι μονοκόμματο κομμάτι, κατασκευάζεται με τη μέθοδο της 

περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια.  ορμάρεται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένη  polyethylene) και με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την 

υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

5.8 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η γέφυρα αποτελείται από ένα κατάστρωμα  deck) διαστάσεων 102,5 εκ. πλάτος, 200 εκ. 

μήκος και 8 εκ. πάχος. Το κατάστρωμα είναι κατασκευασμένο από έλασμα λαμαρίνας 

θερμής εξέλασης πάχος 3 χιλ. Στις τέσσερις γωνίες του δημιουργούνται ανοίγματα κυκλικής 

διατομής Ø  0 χιλ. για την υποδοχή – στήριξη των τεσσάρων κυκλικών δοκών. 

Το μεταλλικό κατάστρωμα φέρει ενιαία περιμετρική μετώπη 80 χιλ. μηχανικά γυρισμένη σε 

πρέσα. Στο κάτω σημείο του το κατάστρωμα φέρει ενισχυτικά νεύρα. Η επιφάνεια του 

καταστρώματος φέρει διάτρηση Ø 8 χιλ. και έχει υποστεί πλαστικοποίηση πάχους 3 χιλ. 

Τα κιγκλιδώματα ασφαλείας διαστάσεων 1 1Χ 6 εκ. είναι κατασκευασμένα από ελάσματα 

θερμής εξέλασης ηλεκτροσυγκολλημένα μεταξύ τους.  έρουν δύο οριζόντια ελάσματα Ø 

1½ “  31,75 χιλ.) με ηλεκτροσυγκολλημένα στηρίγματα τα οποία βιδώνονται επί των δοκών 

του παταριού με ηλεκτρογαλβανισμένες βίδες Μ6. 

5.9 ΤΟΥΝΕΛ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΗΣ 

Το τούνελ έχει μήκος 100 εκ. και έχει εσωτερικό άνοιγμα Ø770 χιλ.  έρει δύο πάνελ που 

χρησιμοποιούνται για τη σύνδεσή του με τα πατάρια πλάτους 88 εκ. και ύψους 104 εκ. 

Είναι μονοκόμματο και φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο υλικό, 

για την αποφυγή πτώσεων.  ατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης 

φορμαρισμένη σε καλούπια.  ορμάρεται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένη  polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και 

αντιστατική  στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος.  

Τα τοιχία πρέπει να έχουν πάχος οπωσδήποτε 6 χιλ. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς. 

 



5.10 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΠΑΝΕΛ 

Το προστατευτικό πλαίσιο έχει διαστάσεις 85Χ 7Χ6 εκ. περίπου. Αποτελείται από: 

• Δύο  2) ξύλινες κολώνες  4Χ6Χ 7 εκ. περίπου. 
• Ένα  1) κόντρα πλακέ σημύδας χρωματιστή 85,5Χ 0Χ2 εκ. περίπου. 

Ανάμεσα στις κολόνες τοποθετείται το κόντρα πλακέ σημύδας, διαστάσεων 85,5Χ 0Χ2 εκ. 

περίπου, στο οποίο μπορούν να σκαλιστούν ανάγλυφες παραστάσεις ή θέματα. Το 

προστατευτικό πλαίσιο τοποθετείται σε επίπεδο πάνω από το πάτωμα του παταριού και 

συγκρατείται στις κολώνες του παταριού. 

5.11 ΞΥΛΕΙΑ 

Το ξύλο που χρησιμοποιείται για τους εξοπλισμούς πρέπει να είναι σύνθετη αντικολλητή 

ξυλεία πεύκης Σουηδίας, κατασκευασμένη με ειδική ένωση  συγκόλληση ξύλων) σε 

διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, να είναι κατά 40% ισχυρότερη 

από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και ιδιότητες:. 

 Αντοχή: 360 kp/m2  

 Ειδικό βάρος: περίπου 480 kg/m3. 

 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15% Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε 
σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές 
συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο ) 

 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10 Kcal/Mho  
 Ηχητική μόνωση: 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος 
 Αντοχή στη φωτιά: κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN 4120) ανάλογα με 

τη διατομή του. 
 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της πρέπει να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 
 Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου  
 Διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα 
 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη πλευρά 

της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της επιφάνειας, σε 
περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλες οι γωνίες  κόχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες με ακτίνα  5 χιλ.  
περίπου.  

 

5.12 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

 



5.13 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

5.14 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας  θερμοκρασιακές 

μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ), να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες 

(να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και να προσδίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους, τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί 

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και, τέλος, ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

5.15 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. 

περίπου και διαμέτρου 50εκ. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 

γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10 εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο οι μεταλλικές αναμονές πάκτωσης, οι οποίες συγκρατούν 

την κάθε κολώνα σε ύψος περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η 

διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ΕΝ 1176 1-6 

 ISO 9001 

 ISO 14001 
 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
 

6.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η κούνια δύο θέσεων νηπίων αποτελείται από ένα κεντρικό έλασμα θερμής εξέλασης 

διατομής Ø 70, μήκους 2 6 εκ. το οποίο συνδέεται σε κάθε άκρη του με φλάντζα πάχους 8 

χιλ. με τη βοήθεια τεσσάρων  4) βιδών Μ12. 

Τα κάθετα στοιχεία της κούνιας αποτελούνται από ελάσματα θερμής εξέλασης σχήματος 

«Λ», διατομής Ø 60, ύψους 260 εκ και εσωτερικής διάστασης βάσης 180 εκ. 

Το πρώτο κουζινέτο της κούνιας ξεκινάει στα 64 εκ. από την άκρη του οριζοντίου 

ελάσματος. Το επόμενο κουζινέτο βρίσκεται σε απόσταση 60 εκ. από το προηγούμενο. Η 

απόσταση μεταξύ των καθισμάτων της κούνιας είναι 45 εκ. 

Η κούνια διαθέτει δύο καθίσματα νηπίων  κάθισμα ασφαλείας). 

Το κάθισμα ασφαλείας νηπίων είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο και 

επενδυμένο με μαλακή πολυουρεθάνη. Συνοδεύεται από αλυσίδα εν θερμώ γαλβανισμένη 

και έχει μέγιστο μήκος 210 εκ. και ειδική πλαστική επένδυση για μεγαλύτερη προστασία 

των παιδιών. Το εν λόγω κάθισμα πρέπει να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια αφού 

προορίζεται για χρήση από παιδιά νηπιακής ηλικίας. 

Οι γάντζοι στήριξης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ με αλυσίδα 

στενών κρίκων 5 - 6 χιλ. 

Στις κεκλιμένες δοκούς τοποθετούνται οι βάσεις πάκτωσης διαστάσεων 11Χ11Χ 0 εκ. με 

περαστές βίδες 5/8Χ120 χιλ. Ανοίγονται λάκκοι διαμέτρου 60 εκ. και τοποθετούνται μέσα οι 

βάσεις. 

6.2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. καλύπτονται με πλαστικές 

τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

6.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 



Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

6.4 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΔΟΚΟΥ ΚΟΥΝΙΑΣ 

Το κουζινέτο δοκού κούνιας είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, χυτευμένο, το 

οποίο φέρει ρουλεμάν ενισχυμένα με νάιλον 100%. 

Το συνολικό του μήκος φθάνει τα 22 εκατοστά, τα οποία απολήγουν σε κοχλία Μ12, με 

μήκος στροφών 4 εκατοστά. Το σώμα του κουζινέτου που φέρει τα ρουλεμάν έχει μήκος 6 

εκατοστά. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Το κουζινέτο πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. για 105 κινήσεις. 

6.5 ΧΡΩΜΑΤΑ  

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί  

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

6.6 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 80 εκ. 

περίπου και διαμέτρου 60εκ. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 

γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10 εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κάθε κολώνα 

σε απόσταση περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του 

ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ΕΝ 1176 1-6 

 ISO 9001  

 ISO 14001  
 



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 
 

7.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Η μεταλλική κούνια δύο θέσεων παίδων έχει διαστάσεις: ύψος 222 εκ. και μήκος 312 εκ. 

και αποτελείται από ένα κεντρικό έλασμα θερμής εξέλασης διατομής 2,5" και μήκους 2 6 

εκ. το οποίο συνδέεται σε κάθε άκρο με φλάντζα πάχους 8 χιλ. με τη βοήθεια τεσσάρων 

βιδών Μ12Χ35 χιλ. με παξιμάδια ασφαλείας  ηλεκτρογαλβανισμένα) ανά φλάντζα. 

Τα κάθετα στοιχεία της κούνιας αποτελούνται από ελάσματα θερμής εξέλασης σχήματος 

«Λ» διατομής 2", ύψους 2 0 εκ. και εσωτερικής διάστασης βάσης 180 εκ. 

Το πρώτο κουζινέτο της κούνιας ξεκινάει στα 64 εκ. από την άκρη του οριζόντιου 

ελάσματος. Το επόμενο κουζινέτο βρίσκεται σε απόσταση 60 εκ. από το πρώτο. Η 

απόσταση μεταξύ των καθισμάτων της κούνιας είναι 48 εκ. 

Το επίπεδο κάθισμα πρέπει να είναι βαρέως τύπου κατασκευή. Εσωτερικά, πρέπει να είναι 

κατασκευασμένο από επίπεδο χαλύβδινο έλασμα   1 χιλ.) ανοχής 345 Μpa  50,000 psi) και 

να φέρει μεταλλικούς φορμαρισμένους συνδέσμους διαμέτρου 8 χιλ., κατασκευασμένους 

από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304 με ανοχή 586 Mpa  85,000 psi). Η εξωτερική κατασκευή 

του καθίσματος πρέπει να είναι από φορμαρισμένο μαλακό, αναπαυτικό μαύρο 

καουτσούκ.  

Τα καθίσματα πρέπει να είναι βραδυφλεγή και να παρέχουν υψηλή αντοχή ενάντια στα 

διάφορα χημικά, να είναι με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και να 

παρέχουν αντιστατική προστασία. 

7.2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

7.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 



Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

7.4 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΔΟΚΟΥ ΚΟΥΝΙΑΣ 

Το κουζινέτο δοκού κούνιας πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, 

χυτευμένο, το οποίο φέρει ρουλεμάν ενισχυμένα με νάϋλον 100%.  

Το συνολικό του μήκος φθάνει τα 22 εκατοστά, τα οποία απολήγουν σε κοχλία Μ12, με 

μήκος στροφών 4 εκατοστά. Το σώμα του κουζινέτου που φέρει τα ρουλεμάν έχει μήκος 6 

εκατοστά. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Το κουζινέτο πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. για 105 κινήσεις. 

7.5 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί  

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

7.6 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 80εκ. 

περίπου και διαμέτρου 60εκ. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 

γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κάθε κολώνα 

σε απόσταση περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του 

ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ΕΝ 1176 1-6 

 ISO 9001 : 2000 

 ISO 14001 : 2004  
 



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΖΩΑΚΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
 

8.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διαστάσεις Οργάνου: 1,20 Χ 0,35 μ. 

Τα ζωάκια από φύλλο κόντρα πλακέ θαλάσσης με ελατήριο αποτελούνται από δύο κύρια 

μέρη: 

 Το κυρίως σώμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm σε διάφορα σχήματα 

 Το Ελατήριο και την βάση 

Το κυρίως σώμα αποτελείται από ένα τμήμα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm, σε 

διάφορες παραστάσεις με μορφές από ζωάκια, και από 2 μεταλλικές σωλήνες διατομής ½ 

inc οι οποίες κουρμπάρονται σε σχήμα «Π». Τοποθετούνται εκατέρωθεν του κόντρα πλακέ 

με περαστές βίδες και λειτουργούν ως χειρολαβές και ποδολαβές στήριξης των χρηστών. 

Η βάση αποτελείται από ένα σωλήνα 3 inc και μήκους 70 εξ., με πάχος τοιχώματος 3 χιλ. Οι 

δύο άκρες του ταπώνονται με οβάλ μεταλλική τάπα. Εν συνεχεία , δημιουργείται εγκάρσια 

τομή πάχους 18 mm ώστε να τοποθετηθούν τα κόντρα πλακέ. Στο επάνω μέρος του σωλήνα 

ηλεκτροσυγκολλείται μεταλλική βάση, ώστε να τοποθετηθεί ένα τρίτο τμήμα από κόντρα 

πλακέ , ως κάθισμα διαστάσεων 32,5Χ50 εκ με κουρμπαρισμένες γωνίες. 

Στο κάτω μέρος του σωλήνα ηλεκτροσυγκολλείται μεταλλική βάση, ώστε να τοποθετηθεί το 

ελατήριο ταλάντωσης. Το ελατήριο έχει ύψος 40 εκ. και στο κάτω μέρος υπάρχει μεταλλική 

φλάντζα διαμέτρου 30 εκ και πάχος 1 εκ.  άτω από την φλάντζα για την πάκτωση του 

οργάνου υπάρχουν τέσσερις  4) ντίζες διατομής 5/8 inc και μήκους 50 εκ. που αποτελούν 

την βάση πάκτωσης. 

8.2 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΑΝΕΛ 

Το κόντρα πλακέ θαλάσσης πρέπει να είναι υλικό ανθεκτικό στις διάφορες κλιματολογικές 

συνθήκες. Να αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες με φαινολικές ρητίνες, 

συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Τα ενισχυτικά του φορέα 

πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 10-12 %. 

8.3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το προπυλένιο  ΡΡ). 



Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου. 

8.4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κ.λπ.) πρέπει να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο  με ψευδάργυρο) ή 

ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

8.5 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας  θερμοκρασιακές 

μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ), να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες 

(να μην περιέχουν μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα) και να προσδίνουν μεγάλη αντοχή 

στις κατασκευές. 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ TALL 
 

9.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Διαστάσεις Οργάνου: Διάμετρος 2,40 μ., Ύψος: 1,20 μ. 

Αποτελείται από την εξωτερική επένδυση, που είναι μπακλαβαδωτή λαμαρίνα θερμής 

εξέλασης πάχους 3 χιλ., και τον εσωτερικό σκελετό που αποτελείται από πλαίσια από 

γαλβανισμένο έλασμα θερμής εξέλασης με διατομή   70. 

Ο σκελετός αποτελείται από 12 τόξα ακτίνας 120 εκ. τα οποία ενώνονται μεταξύ τους σε 

τρία σημεία: στην βάση, στο μέσο του τόξου και στην κορυφή. Επάνω σε αυτά 

ηλεκτροσυγκολλείται η εξωτερική επένδυση. Επάνω στην επένδυση υπάρχουν βοηθήματα 

αναρρίχησης, με το πρώτο να ξεκινάει 40 εκ. από το επίπεδο του εδάφους και συνεχίζει 

εκατέρωθεν σε ισομοιρασμένα διαστήματα. 

9.2 ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

Οι βάσεις πάκτωσης αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη 

συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 80Χ4 εκ. περίπου. 

9.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα είτε από θερμογαλβανισμένα μέταλλα, 

είτε από ηλεκτρογαλβανισμένα όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 



Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

9.4 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας, να είναι απολύτως 

ακίνδυνα για τους χρήστες  να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 

μέταλλα) και να προσδίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί 

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ISO 9001  

 ISO 14001  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΜΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 
 

10.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ  

Ο μύλος έχει συνολικές διαστάσεις: διάμετρο 152 εκ. και ύψος 77,2 εκ. Αποτελείται από : 

 Το μηχανισμό περιστροφής 

 Τη βάση  

 Τις χειρολαβές στήριξης  

 Το κάθισμα  
 

Ο άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα 3", φέρει δύο ρουλεμάν και δύο παξιμάδια με 

σπείρωμα για  την ασφάλειά τους. Η κεφαλή στο επάνω μέρος έχει διάμετρο 16,5 εκ. και 

στη βάση της διάμετρο 22 εκ. 

Η βάση του μύλου  πλατφόρμα περιστροφής) είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα 1,5 χιλ. 

«κριθαράκι». Έχει διάμετρο 152 εκ. και πάχος 23 χιλ.  άτω από τη βάση υπάρχει λάμα 

κυκλικού σχήματος ύψους 10 εκ. και πάχους 6 χιλ. για την παρεμπόδιση πρόσβασης των 

χρηστών στο κάτω μέρος του μύλου. 

Οι δύο χειρολαβές του μύλου είναι κατασκευασμένες από σωλήνα διατομής 1 ίντσας και 

μήκους 232 εκ. η οποία είναι διαμορφωμένη σε σχήμα «Π» με φάλτσα στις γωνίες. Το 

συνολικό ύψος της χειρολαβής είναι 65 εκ. Οι δύο χειρολαβές είναι ηλεκτροσυγκολλημένες 

με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν σταυρό. Εσωτερικά της χειρολαβής και σε ύψος 23 



εκ., είναι ηλεκτροσυγκολλημένος έτερος σωλήνας διατομής 1 ίντσας και μήκους 144,5 εκ. 

Στο σταυρό που σχηματίζουν τοποθετείται με τη βοήθεια βιδών 3/8’’ το κάθισμα του 

μύλου. 

Το κάθισμα του μύλου είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ Wireness  Αντιολισθητικό), 

του οποίου η μία πλευρά διαθέτει ανάγλυφο αντιολισθητικό δάπεδο, χρώματος καφέ 

σκούρο. Έχει διάμετρο 80 εκ. και πάχος 21 χιλ. 

10.2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. καλύπτονται με πλαστικές 

τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

10.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

10.4 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη του μύλου πρέπει να έχουν 

υποστεί επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση 

polyzinc  ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο 

στρωμάτων. 

10.5 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 60 εκ. 

περίπου και διαμέτρου 50 εκ. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 

γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 



 ΕΝ 1176 1-6 

 ISO 9001  

 ISO 14001  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΜΥΛΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 
 

11.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ  

Ο μύλος έχει συνολικές διαστάσεις: διάμετρο 80 εκ. και ύψος 100 εκ. και χώρο ασφαλείας 

4Χ4 μ.. Αποτελείται από : 

 Το μηχανισμό περιστροφής 

 Τη βάση 

 Τις χειρολαβές στήριξης 

Ο άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα 3", φέρει δύο ρουλεμάν και δύο παξιμάδια με 

σπείρωμα και την ασφάλειά τους. Η κεφαλή αυτή στο επάνω μέρος έχει διάμετρο 16,5 εκ. 

και στη βάση της διάμετρο 22 εκ. 

Η βάση του μύλου  πλατφόρμα περιστροφής) είναι κατασκευασμένη από μπακλαβαδωτή 

λαμαρίνα θερμής εξέλασης, πάχους 3 χιλ. Έχει διάμετρο 80 εκ. και φέρει ενιαία περιμετρική 

μετώπη 80 χιλ.  άτω από τη βάση υπάρχει λάμα κυκλικού σχήματος ύψους 10 εκ. και 

πάχους 6 χιλ. για την παρεμπόδιση πρόσβασης των χρηστών στο κάτω μέρος του μύλου. 

Η χειρολαβή του μύλου είναι κατασκευασμένη από σωλήνα διατομής 2 ιντσών και μήκους 

 0 εκ., στο επάνω μέρος της οποίας υπάρχει στρογγυλό κόντρα πλακέ σημύδας, 

χρωματιστή, διαμέτρου 32 εκ. με οπές για την διευκόλυνση των παιδιών. 

11.2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ).  

11.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 



Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

11.4 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη του μύλου πρέπει να έχουν 

υποστεί επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση 

polyzinc  ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο 

στρωμάτων. 

11.5 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 80εκ. 

περίπου και διαμέτρου 60εκ. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 

γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κάθε κολώνα 

σε απόσταση περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του 

ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

• ΕΝ 1176 1-6, 

• ISO 9001  

• ISO 14001  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο ΞΥΛΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ 
 

12.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Η ξύλινη γέφυρα έχει διαστάσεις 270Χ100 εκ. και ύψος 120 εκ. και αποτελείται από: 

 Τέσσερα  4) τεμ. ξύλινες κολώνες διατομής  Χ  εκ. και ύψους 120 εκ. 

 Δύο  2) τεμ. ξύλα διατομής  Χ  εκ. και μήκους 270 εκ. 

 Οκτώ  8) τεμ. ξύλα διατομής  Χ  εκ. και μήκους 100 εκ. 

 Δύο  2) τεμ. ξύλα διατομής  Χ  εκ. και μήκους 100 εκ. 

 Δύο  2) τεμ. κόντρα πλακέ σημύδας διατομής 18Χ1,8 εκ. και μήκους 100 εκ. 

 αλυσίδες επενδυμένες με πλαστικό ασφαλείας 

 Τέσσερα  4) ζεύγη μεταλλικές βάσεις πάκτωσης 
 



Οι κάθετες κολώνες συνδέονται με τα οριζόντια ξύλα σχηματίζοντας δύο "Π", τα οποία 

απέχουν μεταξύ τους 100 εκ. Τα δύο αυτά "Π" συνδέονται μεταξύ τους με τη βοήθεια δύο 

(2) ξύλων διατομής  Χ  εκ. και μήκους 100 εκ., πάνω στα οποία τοποθετείται ένα τμήμα 

από κόντρα πλακέ θαλάσσης διατομής 18Χ1,8 εκ. και μήκους 100 εκ. που αποτελούν το 

σκαλί για την είσοδο στη γέφυρα. 

 ατά μήκος της γέφυρας και με τη βοήθεια αλυσίδων, αιωρούνται οκτώ  8) ξύλα διατομής 

 Χ  εκ. και μήκους 100 εκ. τα οποία είναι το πάτωμα της γέφυρας. Τα ξύλα είναι 

συνδεδεμένα με την αλυσίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αγγίζουν το ένα το άλλο κατά 

την ταλάντωση τους. 

12.2 ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση, κάθε ξύλινη κολώνα διαθέτει μια 

βάση πάκτωσης. Η βάση πάκτωσης αποτελείται από: 

 το σωλήνα πάκτωσης Ø 60 χιλ. πάχους 3 χιλ. και μήκους 80 εκ., γαλβανισμένο, βαρέως 

τύπου, που μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκευής, 

 μια φλάντζα Ø 80 χιλ. πάχους 4 χιλ. περίπου, που τοποθετείται στην κάτω πλευρά της 

ξύλινης κολώνας και  

 μια μεταλλική ράβδο Ø 22 χιλ. 25 εκ. μήκους, που εισέρχεται μέσα στην ξύλινη κολώνα 

και διαθέτει εγκοπές σε συγκεκριμένα σημεία για τη συγκράτησή της στο ξύλο με βίδες 

Μ8 40 χιλ. περίπου. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη της βάσης πάκτωσης ηλεκτροσυγκολλούνται μεταξύ τους, με 

κόλληση μεγάλων μηχανικών αντοχών. 

Στο έδαφος πακτώνεται μόνο ο σωλήνας πάκτωσης, η οποία συγκρατεί την κολώνα σε 

απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση 

του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

12.3 ΞΥΛΕΙΑ 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του οργάνου πρέπει να είναι σύνθετη 

αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ 351, κατασκευασμένη 

με ειδική ένωση  συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που 

προορίζεται, να είναι κατά 40% ισχυρότερη από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τις ακόλουθες 

ιδιότητες και χαρακτηριστικά: 

 Αντοχή: 360 kp/m2  

 Ειδικό βάρος: περίπου 480 kg/m3. 

 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15%  
 Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο) 
 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10 Kcal/Mho  
 Ηχητική μόνωση: 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 



 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος 
 Αντοχή στη φωτιά: κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN 4120) ανάλογα με 

τη διατομή του. 
 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της προφυλάσσεται και 

διατηρεί την αντοχή του. 
 Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου  
 Να διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα 
 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη πλευρά 

της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της επιφάνειας, σε 
περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλες οι γωνίες  κόχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες με ακτίνα 5 χιλ. 
περίπου. 

 

12.4 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. καλύπτονται με πλαστικές 

τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

12.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

12.6 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας  θερμοκρασιακές 

μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ) είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες  να 

μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και να προσδίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

 

12.7 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. 

περίπου και διαμέτρου 50εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 



γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο οι μεταλλικές αναμονές πάκτωσης, οι οποίες συγκρατούν 

την κάθε κολώνα σε ύψος περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η 

διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ΕΝ 1176 1-6 

 ISO 9001  

 ISO 14001  
 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 
 

Το κάθισμα ασφαλείας παίδων είναι κατασκευή βαρέως τύπου. Πρέπει να είναι 

κατασκευασμένο εσωτερικά από επίπεδο χαλύβδινο έλασμα   1 χιλ.) ανοχής 345 Μpa 

 50,000 psi) και να φέρει μεταλλικούς φορμαρισμένους συνδέσμους διαμέτρου 8 χιλ., 

κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304 με ανοχή 586 Mpa  85,000 psi). 

Η εξωτερική κατασκευή του καθίσματος πρέπει να είναι από φορμαρισμένο μαλακό, 

αναπαυτικό μαύρο καουτσούκ. 

Τα καθίσματα πρέπει να είναι βραδυφλεγή και να παρέχουν υψηλή αντοχή ενάντια στα 

διάφορα χημικά, να είναι με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και να 

παρέχουν αντιστατική προστασία. 

ΑΡΘΡΟ 14ο ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ 
 

Το κάθισμα πρέπει να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια αφού προορίζεται για χρήση από 

παιδιά νηπιακής ηλικίας. Το κάθισμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ 

αλουμίνιο και επενδυμένο με μαλακή πολυουρεθάνη. Να συνοδεύεται από αλυσίδα 

γαλβανισμένη εν θερμώ και να έχει μέγιστο μήκος 210 εκ. και ειδική πλαστική επένδυση 

για μεγαλύτερη προστασία των παιδιών.  

Οι γάντζοι στήριξης πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ με 

αλυσίδα στενών κρίκων 5 - 6 χιλ. 



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟΚΟ 
 

15.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Η κούνια δύο θέσεων νηπίων έχει διαστάσεις: ύψος 210 εκ. και πλάτος 280 εκ. περίπου. 

Αποτελείται από: 

• έναν (1) οριζόντιο δοκό, μεταλλικό θερμής εξέλασης διατομής Ø 2,5‘’ και μήκους 260 

εκ. το οποίο καταλήγει σε κάθε άκρο σε φλάντζα πάχους 8 χιλ. τραπεζοειδούς 

μορφής. 

• Τέσσερις (4) κεκλιμένους δοκούς στήριξης, διατομής  Χ  εκ., μήκους 220 εκ. που 

συνδέονται ανά δύο σε σχήμα «Λ» σε κάθε πλευρά της κούνιας και αντίστοιχες 

βάσεις πάκτωσης κεκλιμένων δοκών, διαστάσεων  Χ Χ65 εκ. 

• Δύο (2) φλάντζες τραπεζοειδούς μορφής όμοιες με τις φλάντζες που καταλήγει η 

οριζόντια δοκός, πάχους 3 χιλ. περίπου. 

Οι φλάντζες στα άκρα της οριζόντιας δοκού συνδέονται με τις κεκλιμένους δοκούς και τις 

φλάντζες πάχους 3 χιλ. με τέσσερις (4) βίδες Μ12Χ120 χιλ. και παξιμάδια ασφαλείας. 

Οι κεκλιμένοι δοκοί στήριξης  X9X220εκ. ενώνονται έτσι ώστε να δημιουργείται ένα 

ισοσκελές τρίγωνο με βάση 177εκ. και μήκος πλευράς 220εκ. Στους κεκλιμένους δοκούς 

τοποθετούνται οι βάσεις πάκτωσης διαστάσεων  Χ Χ65 εκ. με περαστές βίδες 5/8Χ110 χιλ. 

Στην οριζόντια μεταλλική δοκό τοποθετούνται τέσσερα (4) κουζινέτα σε συγκεκριμένες 

διαστάσεις  τόσο μεταξύ τους, όσο και από τους κεκλιμένους δοκούς). Τα κουζινέτα πρέπει 

να είναι τοποθετημένα κατά ζεύγη αφήνοντας κενό  μεταξύ του ζεύγους) 55 εκ. και από την 

άκρη της κούνιας 48 εκ. Το ενδιάμεσο κενό από τα δύο ζεύγη είναι 54 εκ., βάσει του 

πρότυπου ΕΝ 1176. 

Για την ένωση της αλυσίδας με το κουζινέτο πρέπει να χρησιμοποιούνται ναυτικά κλειδιά, 

τα οποία ασφαλίζουν με παξιμάδι ασφαλείας. Για την ένωση της αλυσίδας με το κάθισμα 

στην άλλη άκρη της αλυσίδας, πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης ναυτικά κλειδιά. 

Το κάθισμα πρέπει να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια αφού προορίζεται για χρήση από 

παιδιά νηπιακής ηλικίας. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο και 

επενδυμένο με μαλακή πολυουρεθάνη. Να συνοδεύεται από αλυσίδα γαλβανισμένη εν 

θερμώ και να έχει μέγιστο μήκος 210 εκ. και ειδική πλαστική επένδυση για μεγαλύτερη 

προστασία των παιδιών. Να είναι βραδυφλεγές και να παρέχει υψηλή αντοχή ενάντια στα 

διάφορα χημικά. Να είναι με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και με  

αντιστατική προστασία. 

Η κούνια πρέπει να είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί μετά από 48 ώρες. Για να 

αποφευχθεί η χρήση της πριν από τις 48 ώρες μπορεί να μην τοποθετηθούν τα καθίσματα. 



Για την σωστή λειτουργία της κούνιας απαιτείται περιοχή ασφαλείας 750Χ350εκ. 

 Για την καλύτερη και ευκολότερη χρήση της κούνιας από τους χρήστες, η καλύτερη θέση 

για την τοποθέτησή της είναι η βορειοδυτική. Όταν βρίσκεται σε αυτήν την θέση οι χρήστες 

δεν τυφλώνονται από τον ήλιο. 

15.2 ΞΥΛΕΙΑ 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του οργάνου πρέπει να είναι σύνθετη 

αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, κατασκευασμένη με ειδική ένωση  συγκόλληση 

ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, να είναι κατά 40% 

ισχυρότερη από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες και χαρακτηριστικά: 

 Αντοχή =360 kp/m2 

 Ειδικό βάρος: 480 περίπου kg/m3. 

 Περιεχόμενη υγρασία = περίπου 15%. 
 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10Kcal/Mho  
 Ηχητική μόνωση: 3,5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. 
 Αντοχή στη φωτιά: κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN 4102) ανάλογα με 

τη διατομή του. 
 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της πρέπει να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 
 Να επεξεργάζεται όπως το ξύλο του εμπορίου. 
 Να διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή ρηγματώνεται ελάχιστα, 
 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη πλευρά 

της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της επιφάνειας, σε 
περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλες οι γωνίες  κόγχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες με ακτίνα 5 χιλ. 
περίπου. 

 

15.3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). Επίσης,. 

15.4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 



Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

15.5 ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΔΟΚΟΥ ΚΟΥΝΙΑΣ 

Τα κουζινέτα δοκού κούνιας πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, 

χυτευμένο, το οποίο φέρει ρουλεμάν ενισχυμένα με νάιλον 100%. Το συνολικό μήκος του 

κουζινέτου φθάνει τα 22 εκατοστά, τα οποία απολήγουν σε κοχλία Μ12, με μήκος στροφών 

4 εκατοστά. Το σώμα του κουζινέτου που φέρει τα ρουλεμάν έχει μήκος 6 εκατοστά. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Το κουζινέτο πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. για 105 κινήσεις. 

15.6 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας  θερμοκρασιακές 

μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ), να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες 

(να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και να προσδίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους, τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί  

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

15.7 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία : 

Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η βάση πάκτωσης ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. 

περίπου και διαμέτρου 50εκ. Οι διαστάσεις για το άνοιγμα των λάκκων φαίνονται με 

ακρίβεια στο σχέδιο Εγκατάστασης. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί μέσα η βάση 

πάκτωσης, ο λάκκος γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 

10εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το χώμα που αφαιρέθηκε 

κατά την εκσκαφή του λάκκου.. 

Τα ξύλα της κατασκευής δεν πρέπει να έχουν επαφή με το έδαφος ώστε να μην 

διαβρώνονται από την υγρασία του εδάφους. Στο έδαφος πακτώνονται μόνο οι μεταλλικές 

αναμονές πάκτωσης, οι οποίες συγκρατούν την κάθε κολώνα σε ύψος περίπου 10 εκ. από 

το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του 

εδάφους. Πάνω σε αυτές υπάρχει η Γραμμή Εδάφους Πάκτωσης. Είναι μία γραμμή κάτω 

από την οποία δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί το χώμα με το οποίο γεμίστηκε ο λάκκος 

πάκτωσης. 

 

 



Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ΕΝ 1176 1-6 

 ISO 9001  

 ISO 14001  

 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟΚΟ 
 

16.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Η κούνια δύο  2) θέσεων παίδων έχει διαστάσεις: ύψος 210 εκ. και πλάτος 280 εκ. περίπου. 

Αποτελείται από: 

• Έναν  1) οριζόντιο δοκό μεταλλικό θερμής εξέλασης διατομής Ø 2,5" και μήκους 260 

εκ. το οποίο καταλήγει σε κάθε άκρο σε φλάντζα πάχους 8 χιλ. τραπεζοειδούς 

μορφής. 

• Τέσσερις (4) κεκλιμένους δοκούς στήριξης διατομής  Χ  εκ., μήκους 220 εκ. που 

συνδέονται ανά δύο σε σχήμα «Λ» σε κάθε πλευρά της κούνιας και αντίστοιχες 

βάσεις πάκτωσης διαστάσεων  Χ Χ65 εκ. 

• Δύο (2) φλάντζες τραπεζοειδούς μορφής όμοιες με τις φλάντζες που καταλήγει η 

οριζόντια δοκός πάχους 3 χιλ. περίπου. 

Οι φλάντζες στα άκρα της οριζόντιας δοκού συνδέονται με τις κεκλιμένους δοκούς και τις 

φλάντζες πάχους 3 χιλ. με τέσσερις (4) βίδες Μ12Χ120 χιλ. και παξιμάδια ασφαλείας. 

Οι κεκλιμένοι δοκοί στήριξης  X9X220εκ. ενώνονται έτσι ώστε να δημιουργείται ένα 

ισοσκελές τρίγωνο με βάση 177εκ. και μήκος πλευράς 220εκ. 

Στην οριζόντια μεταλλική δοκό τοποθετούνται τέσσερα (4) κουζινέτα σε συγκεκριμένες 

διαστάσεις  τόσο μεταξύ τους, όσο και από τους κεκλιμένους δοκούς). Τα κουζινέτα είναι 

τοποθετημένα κατά ζεύγη αφήνοντας κενό  μεταξύ του ζεύγους) 55 εκ. και από την άκρη 

της κούνιας 48 εκ. Το ενδιάμεσο κενό από τα δύο ζεύγη είναι 54 εκ., βάση του πρότυπου ΕΝ 

1176. 

Για την ένωση της αλυσίδας με το κουζινέτο πρέπει να χρησιμοποιούνται ναυτικά κλειδιά, 

τα οποία ασφαλίζουν με παξιμάδι ασφαλείας. Για την ένωση της αλυσίδας με το κάθισμα 

στην άλλη άκρη της αλυσίδας, πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης ναυτικά κλειδιά. 

Το επίπεδο κάθισμα πρέπει να είναι βαρέως τύπου κατασκευή. Να είναι κατασκευασμένο 

εσωτερικά από επίπεδο χαλύβδινο έλασμα   1 χιλ.) ανοχής 345 Μpa  50,000 psi) και να 

φέρει μεταλλικούς φορμαρισμένους συνδέσμους διαμέτρου 8 χιλ., κατασκευασμένους από 

ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304 με ανοχή 586 Mpa  85,000 psi). Η εξωτερική κατασκευή του 

καθίσματος να είναι από φορμαρισμένο μαλακό, αναπαυτικό μαύρο καουτσούκ. Να είναι 

βραδυφλεγές και να παρέχει υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα χημικά. Να είναι με 



σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και να παρέχει αντιστατική 

προστασία. 

Η κούνια πρέπει να είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί μετά από 48 ώρες. Για να 

αποφευχθεί η χρήση της πριν από τις 48 ώρες, μπορεί να μην τοποθετηθούν τα καθίσματα. 

Για την σωστή λειτουργία της κούνιας απαιτείται περιοχή ασφαλείας 750Χ350εκ.  

Για την καλύτερη και ευκολότερη χρήση της κούνιας από τους χρήστες, η καλύτερη θέση 

για την τοποθέτησή της είναι η βορειοδυτική. Όταν βρίσκεται σε αυτήν την θέση οι χρήστες 

δεν τυφλώνονται από τον ήλιο. 

16.2 ΞΥΛΕΙΑ 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του οργάνου πρέπει να είναι σύνθετη 

αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, κατασκευασμένη με ειδική ένωση  συγκόλληση 

ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, να είναι κατά 40% 

ισχυρότερη από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες και χαρακτηριστικά: 

 Αντοχή =360 kp/m2 

 Ειδικό βάρος: 480 περίπου kg/m3. 

 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15%. 
 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10Kcal/Mho  
 Ηχητική μόνωση: 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. 
 Αντοχή στη φωτιά: κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN 4102) ανάλογα με 

τη διατομή του. 
 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της πρέπει να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 
 Να επεξεργάζεται όπως το ξύλο του εμπορίου. 
 Να διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή ρηγματώνεται ελάχιστα, 
 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη πλευρά 

της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της επιφάνειας, σε 
περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 
της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο). 

 Όλα οι γωνίες  κόγχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες με ακτίνα 5 χιλ. 
περίπου. 
 

16.3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

 



16.4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα (stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

16.5 ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΔΟΚΟΥ ΚΟΥΝΙΑΣ 

Τα κουζινέτα δοκού κούνιας πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, 

χυτευμένο, και να φέρουν ρουλεμάν ενισχυμένα με νάιλον 100%. Το συνολικό μήκος του 

κουζινέτου φθάνει τα 22 εκατοστά, τα οποία απολήγουν σε κοχλία Μ12, με μήκος στροφών 

4 εκατοστά. Το σώμα του κουζινέτου που φέρει τα ρουλεμάν έχει μήκος 6 εκατοστά. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Το κουζινέτο πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. για 105 κινήσεις. 

16.6 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας  θερμοκρασιακές 

μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ), να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες 

(να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και να προσδίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί 

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

16.7 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στους κεκλιμένους δοκούς τοποθετούνται οι βάσεις πάκτωσης διαστάσεων  Χ Χ65 εκ. με 

περαστές βίδες 5/8Χ110 χιλ. Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η βάση πάκτωσης 

ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. περίπου και διαμέτρου 50εκ. Οι διαστάσεις για το άνοιγμα 

των λάκκων φαίνονται με ακρίβεια στο σχέδιο Εγκατάστασης. Στη συνέχεια, αφού 

τοποθετηθεί μέσα η βάση πάκτωσης, ο λάκκος γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου 

κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, και ο υπόλοιπος με το χώμα 

που αφαιρέθηκε κατά την εκσκαφή του λάκκου. 

Τα ξύλα της κατασκευής δεν πρέπει να έχουν επαφή με το έδαφος ώστε να μην 

διαβρώνονται από την υγρασία του εδάφους. Στο έδαφος πακτώνονται μόνο οι μεταλλικές 

αναμονές πάκτωσης, οι οποίες συγκρατούν την κάθε κολώνα σε ύψος περίπου 10 εκ. από 



το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του 

εδάφους. Πάνω σε αυτές υπάρχει η Γραμμή Εδάφους Πάκτωσης. Είναι μία γραμμή κάτω 

από την οποία δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί το χώμα με το οποίο γεμίσαμε τον λάκκο 

πάκτωσης. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ΕΝ 1176 1-6 

 ISO 9001  

 ISO 14001  
 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
 

17.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Η ξύλινη τραμπάλα κατασκευάζεται εξ΄ ολοκλήρου από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης 

Σουηδίας. 

Αποτελείται από την δοκό ταλαντώσεως διαστάσεων 300Χ Χ  εκ., στα δύο άκρα της οποίας 

υπάρχουν καθίσματα από ξύλο, διαστάσεων 4,5X47X1  εκ. στερεωμένα στη δοκό με 

στριφώνια 8Χ120. Στο επάνω και το κάτω μέρος της δοκού είναι προσαρμοσμένα δύο 

ξύλινα τμήματα διατομής  Χ4,5 εκ. και μήκους 100 εκ. Η σύνδεσή τους με τη δοκό γίνεται 

με τη βοήθεια νοβοπανόβιδων. 

Στο εμπρός μέρος των καθισμάτων είναι προσαρμοσμένη χειρολαβή σχήματος «Ω» από 

χυτό αλουμίνιο, διατομής Ø 25 χιλ. και εσωτερικής διαμέτρου 15 εκ. για την συγκράτηση 

των χρηστών. Η χειρολαβή συγκρατείται στα καθίσματα με τη βοήθεια βίδας 3/8Χ70. 

Η βάση της τραμπάλας είναι σχήματος «Π» με δύο κάθετα μέρη κατασκευασμένα από 

ξυλεία διαστάσεων  Χ Χ72 εκ., τα κάτω μέρη των οποίων πακτώνονται στο έδαφος με την 

βοήθεια μεταλλικών βάσεων πάκτωσης. 

Οι κάθετοι δοκοί ενώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια ξύλινου δοκού διαστάσεων 15Χ37 

εκ. στο κάτω μέρος τους. 

Εσωτερικά της οριζόντιας δοκού ταλάντωσης, στο σημείο που την διαπερνά ο άξονας, 

τοποθετούνται ρουλεμάν για την καλύτερη ταλάντωση του οργάνου και στα εξωτερικά 

μέρη τοποθετούνται «αταλόν» για μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια στήριξης. 

 άτω από τα δύο ακριανά σημεία της τραμπάλας, τοποθετούνται από δύο ελαστικά 

τμήματα ορθογώνιου τμήματος, για να απορροφούνται οι κραδασμοί κατά την χρήση της. 

Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση, κάθε ξύλινη κολώνα διαθέτει μια 

βάση πάκτωσης. 

Η βάση πάκτωσης αποτελείται από: 



 το σωλήνα πάκτωσης Ø 60 χιλ. πάχους 3 χιλ. και μήκους 80 εκ., γαλβανισμένη, βαρέως 

τύπου, που μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκευής, 

 μια φλάντζα Ø 80 χιλ. πάχους 4 χιλ. περίπου, που τοποθετείται στη κάτω πλευρά της 

ξύλινης κολώνας και 

 μια μεταλλική ράβδο Ø 22 χιλ. μήκους 25 εκ., που εισέρχεται μέσα στην ξύλινη κολώνα 

και διαθέτει εγκοπές σε συγκεκριμένα σημεία για τη συγκράτησή της στο ξύλο με βίδες 

Μ8 40 χιλ. περίπου. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη της βάσης πάκτωσης ηλεκτροσυγκολλούνται μεταξύ τους, με 

κόλληση μεγάλων μηχανικών αντοχών. 

17.2 ΞΥΛΕΙΑ 

Το ξύλο που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του οργάνου πρέπει να είναι σύνθετη 

αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, κατασκευασμένη με ειδική ένωση  συγκόλληση 

ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, να είναι κατά 40% 

ισχυρότερη από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες και χαρακτηριστικά: 

 Αντοχή 360 kp/m2 

 Ειδικό βάρος: περίπου 480 kg/m3. 

 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15% 

 Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο )  

 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10 Kcal/Mho  

 Ηχητική μόνωση 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 

 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος 

 Αντοχή στη φωτιά: κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN  4120) ανάλογα 

με τη διατομή του. 

 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της πρέπει να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 

 Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου  

 Διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα 

 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη 

πλευρά της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της 

επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλες οι γωνίες  κόγχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες με ακτίνα 5 χιλ. 

περίπου. 

 

 



17.3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

17.4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

17.5 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας  θερμοκρασιακές 

μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ), να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες 

(να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και να προσδίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

17.6 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. 

περίπου και διαμέτρου 50εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 

γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο οι μεταλλικές αναμονές πάκτωσης, οι οποίες συγκρατούν 

την κάθε κολώνα σε ύψος περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η 

διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ΕΝ 1176 1-6 

 ISO 9001  



 ISO 14001  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο ΠΛΑΙΝΑ ΓΕΦΥΡΑΣ 
 

Οι δύο πλευρικές κουπαστές κατασκευάζονται από πλαίσιο αποτελούμενο από δύο  2) 

σωλήνες διαμέτρου 1¼‘’και το ενδιάμεσο κενό συμπληρώνεται από 18 τεμ. κάθετους 

σωλήνες διαμέτρου ½‘’. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 
 

19.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ  

Το σύνθετο όργανο τραινάκι νηπίων με καμπίνες έχει διαστάσεις 500Χ100 εκ. και ύψος 185 

εκ. και αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία: 

 Ένα  1) τεμ. κόντρα πλακέ σημύδας με διαστάσεις 250Χ100 εκ. 

 Ένα  1) τεμ. κόντρα πλακέ σημύδας με διαστάσεις 1 0Χ100 εκ. 

 Έξι  6) τεμ. ξύλινες κολώνες διατομής  Χ  εκ. ύψους 110 εκ. 

 Οκτώ  8) τεμ. ξύλινες κολώνες διατομής  Χ  εκ. ύψους 180 εκ. 

 Τέσσερα  4) τεμ. πάνελ από κόντρα πλακέ σημύδας 

 Δύο  2) τεμ. πάνελ από κόντρα πλακέ σημύδας με οπή 74 εκ. στο κέντρο 

 Ένα  1)  τεμ. τούνελ πολυαιθυλένης μήκους 100 εκ. και διαμέτρου 74 εκ. 

 Είκοσι δύο  22) τεμ. ξύλινες ρόδες από κόντρα πλακέ σημύδας διαμέτρου 22 εκ. 

 Δώδεκα  12) τεμ. ξύλα ημικυκλικού σχήματος διατομής 10Χ4,5 εκ. μήκους 1 0 εκ.  

 Δώδεκα  12) τεμ. ξύλα ημικυκλικού σχήματος διατομής 10Χ4,5 εκ. μήκους 27 εκ.  

 Τέσσερα  4) τεμ. ξύλα κουρμπαρισμένα διατομής 10Χ4,5 εκ. και μήκους 120 εκ. 

 Τέσσερα  4) τεμ. ξύλινα καθίσματα διαστάσεων 30Χ4,5 εκ.  

 Ένα  1) τεμ. κεκλιμένη πλατφόρμα από κόντρα πλακέ σημύδας διαστάσεων 100Χ50 εκ. 

 Τέσσερα  4) τεμ. διακοσμητικά ξύλα διαστάσεων 4,5Χ10Χ40 εκ. που τοποθετούνται 
στην κεκλιμένη πλατφόρμα. 

 Ένα  1) τεμ. ξύλινη καπνοδόχος αποτελούμενη από ένα κυλινδρικό ξύλο διατομής 10 εκ. 
και ύψους 30 εκ. το οποίο στην κορυφή του διαθέτει ένα ημικυκλικό στέλεχος διατομής 
20 εκ. και ύψους 8 εκ. 

 Ένα  1)  τεμ. ξύλινο στήριγμα καπνοδόχου από ξύλο διατομής  Χ  εκ.  

 τάπες για στριφώνια 

 βάσεις πάκτωσης 
 

Το τραίνο αποτελείται από τη μηχανή και ένα βαγόνι. 

Η μηχανή αποτελείται από οκτώ  8) ξύλινες κολώνες διατομής  Χ  εκ. από τις οποίες οι έξι 

(6) έχουν ύψος 110 εκ., ενώ οι υπόλοιπες δύο, οι οποίες στηρίζουν και το σκέπαστρο της 

μηχανής, έχουν ύψος 180 εκ. 

Το σκέπαστρο της μηχανής αποτελείται από δύο ξύλα διατομής 10Χ4,5 εκ. και μήκους 120 

εκ. κουρμπαρισμένα, τα οποία βιδώνονται στην κορυφή των κολωνών. Πάνω σε αυτά 



εφαρμόζονται τα δώδεκα  12)  ξύλα ημικυκλικού σχήματος διατομής 10Χ4,5 εκ. μήκους 27 

εκ. 

Στο εμπρόσθιο τμήμα της μηχανής υπάρχει κεκλιμένη πλατφόρμα από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης με διακοσμητικά πηχάκια διαστάσεων 4,5Χ10Χ40 εκ. 

Επίσης υπάρχει ένα τούνελ πολυαιθυλένης μήκους 100 εκ. και διαμέτρου 74 εκ. με κυκλικά 

ανοίγματα. Το τούνελ στην είσοδο και την έξοδό του διαθέτει πάνελ με κυκλική οπή στο 

κέντρο τους, διατομής   74 εκ., τα οποία στηρίζονται στις ξύλινες κολώνες διατομής  Χ  εκ. 

Στο εμπρόσθιο πάνελ είναι προσαρμοσμένο ξύλινο στήριγμα από ξύλο διατομής  Χ  εκ. και 

επάνω σε αυτό υπάρχει ξύλινη καπνοδόχος αποτελούμενη από ένα κυλινδρικό ξύλο 

διατομής 10 εκ. και ύψους 30 εκ., το οποίο στην κορυφή του διαθέτει ένα ημικυκλικό 

στέλεχος διατομής 20 εκ. και ύψους 8 εκ. 

Στη συνέχεια, υπάρχουν δύο ξύλινα καθίσματα διατομής 30Χ4,5 εκ. μήκους  1 εκ. τα οποία 

στηρίζονται το ένα στις δύο επόμενες κολώνες και το δεύτερο στις δύο τελευταίες κολώνες 

της μηχανής. Τα καθίσματα είναι τοποθετημένα σε ύψος 35 εκ. από το πάτωμα της 

μηχανής. 

Στις πλάγιες πλευρές της μηχανής υπάρχουν τοποθετημένες, ανά επτά σε κάθε πλευρά, 

δεκατέσσερις ξύλινες κυκλικές ρόδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης διατομής 22 εκ. 

Το βαγόνι αποτελείται από έξι  6) κολώνες ύψους 180 εκ. και διαθέτει δάπεδο 

κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ σημύδας διαστάσεων 1 0Χ100 εκ. 

Είναι στεγασμένο με τη βοήθεια δύο ξύλων διατομής 10Χ4,5 εκ. και μήκους 120 εκ. τα 

οποία είναι κουρμπαρισμένα και βιδωμένα στην κορυφή των κολώνων. Πάνω σε αυτά 

εφαρμόζονται τα δώδεκα  12)  ξύλα ημικυκλικού σχήματος διατομής 10Χ4,5 εκ. μήκους 1 0 

εκ. 

Η εμπρόσθια και η οπίσθια πλευρά του είναι κλειστές με πάνελ. Διαθέτει δύο ξύλινα 

καθίσματα και ένα παιχνίδι με κύβους με γράμματα. 

Στις πλάγιες πλευρές του βαγονιού υπάρχουν τοποθετημένες ανά τέσσερις σε κάθε πλευρά, 

οκτώ ξύλινες κυκλικές ρόδες από κόντρα πλακέ σημύδας διατομής 22 εκ. 

19.2 ΞΥΛΕΙΑ 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του οργάνου πρέπει να είναι σύνθετη 

αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, κατασκευασμένη με ειδική ένωση  συγκόλληση 

ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, να είναι κατά 40% 

ισχυρότερη από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες και χαρακτηριστικά: 

 Αντοχή 360 kp/m2  

 Ειδικό βάρος: περίπου 480 kg/m3. 

 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15%. 
 Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο ) 



 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10 Kcal/Mho  
 Ηχητική μόνωση: 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος 
 Αντοχή στη φωτιά: κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN  4120) ανάλογα με 

τη διατομή του. 
 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της πρέπει να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 
 Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου  
 Να Διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα 
 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη πλευρά 

της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της επιφάνειας, σε 
περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλες οι γωνίες  κόχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες με ακτίνα  5 χιλ. 
περίπου. 
 

19.3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

19.4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

19.5 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας  θερμοκρασιακές 

μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ), να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες 

(να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και να προσδίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 



 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ 
 

20.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Η τσουλήθρα αποτελείται από τη σκάλα ανόδου με το πατάρι, δύο κολώνες στήριξης με 

στέγαστρο αψίδα, προστατευτικό εισόδου τσουλήθρας  hood), την κυματοειδή τσουλήθρα 

και μία κεντρική κολώνα στήριξης του παταριού. 

Το πατάρι έχει τραπεζοειδές σχήμα και διαστάσεις: βάση μικρή 60 εκ., βάση μεγάλη 100 εκ. 

και ύψος 65 εκ.   

Οι δύο κολώνες που στηρίζουν το πατάρι είναι από έλασμα θερμής εξέλασης Ø 3″ και έχουν 

ύψος 250 εκ. ενώ η κεντρική κολώνα που στηρίζει το πατάρι έχει ύψος  2 εκ. 

20.2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ ΥΨΟΥΣ 92 ΕΚ. 

Η σκάλα ανόδου αποτελείται από: 

 Τέσσερα  4) σκαλοπάτια από σωλήνα ωοειδούς διατομής 6Χ2 εκ. και μήκους 52 εκ., 

 τα πλαϊνά στήριξης των σκαλοπατιών, κατασκευασμένα από στρατζαριστό διατομής 

4Χ6 εκ., 

 την κουπαστή και τα κάγκελα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από έλασμα θερμής 

εξέλασης και έχουν διατομή Ø ¾‘’. 

Οι κουπαστές του παταριού έχουν σχήμα «Π» με στρογγυλεμένες γωνίες και είναι 

κατασκευασμένες από έλασμα θερμής εξέλασης Ø1". Ενδιάμεσα, υπάρχουν κάγκελα από 

έλασμα θερμής εξέλασης διατομής Ø ½ ". 

20.3 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΥΨΟΥΣ 92 ΕΚ. 

Η ευθεία κυματοειδής τσουλήθρα έχει ύψος  15 χιλ. και μήκος 1 80 χιλ. Πρέπει να είναι 

κατασκευασμένη με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης, φορμαρισμένη σε καλούπια, 

από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene), με σταθεροποιητές 

ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και αντιστατική  στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

Η τσουλήθρα πρέπει να είναι μονοκόμματη και να φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα 

προστασίας από το ίδιο υλικό, για την αποφυγή πτώσεων. 

Τα τοιχία πρέπει να έχουν πάχος οπωσδήποτε 6 χιλ. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς. 



20.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (hood) 

Το προστατευτικό εισόδου της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή 

θέση, για την αποφυγή ατυχημάτων. Έχει ύψος 105 εκ., πλάτος 87 εκ. και πλάτος 10εκ. 

περίπου.  

 ατασκευάζονται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια, από γραμμική 

χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη  polyethylene) και με προσθήκη υλικών που παρέχουν 

προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού 

ηλεκτρισμού. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

20.5 ΑΨΙΔΑ 

Η αψίδα έχει διάσταση από κέντρο οπής σε κέντρο οπής 1015 χιλ.  

Είναι μονοκόμματο κομμάτι και πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τη μέθοδο της 

περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια, από γραμμική χαμηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένη (polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και 

να έχει υποστεί επεξεργασία «High Level Antistatic»  επεξεργασία εξουδετέρωσης στατικού 

ηλεκτρισμού). 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος.  

20.6 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

20.7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 



20.8 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί 

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

20.9 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 80εκ. 

περίπου και διαμέτρου 60εκ. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 

γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κάθε κολώνα 

σε απόσταση περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του 

ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ΕΝ 1176 1-6 

 ISO 9001  

 ISO 14001  
 

ΑΡΘΡΟ 21ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 
 

21.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Η τσουλήθρα αποτελείται από τη σκάλα ανόδου με το πατάρι, δύο κολώνες στήριξης και 

την κάθοδο και μία κεντρική κολώνα στήριξης του παταριού. Οι δύο κολώνες που στηρίζουν 

το πατάρι είναι από έλασμα θερμής εξέλασης Ø3″ και έχουν ύψος 225 εκ. ενώ η κεντρική 

κολώνα που στηρίζει το πατάρι έχει ύψος 122 εκ. Στις κορυφές των δύο κολώνων 

εφαρμόζεται μία αψίδα. 

21.2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ ΥΨΟΥΣ 122 ΕΚ. 

Η σκάλα ανόδου αποτελείται από: 

 Πέντε  5) σκαλοπάτια από σωλήνα ωοειδούς διατομής 6Χ2 εκ. και μήκους 52 εκ., 

 τα πλαϊνά στήριξης των σκαλοπατιών κατασκευασμένα από στρατζαριστό διατομής 

4Χ6 εκ., 

  την κουπαστή και τα κάγκελα τα οποία είναι κατασκευασμένα από έλασμα θερμής 

εξέλασης και έχουν διατομή Ø ¾". 

Οι κουπαστές του παταριού έχουν σχήμα «Π» με στρογγυλεμένες γωνίες και είναι 

κατασκευασμένες έλασμα θερμής εξέλασης Ø1". Ενδιάμεσα υπάρχουν κάγκελα από 



έλασμα θερμής εξέλασης διατομής Ø ½ ". 

21.3 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 122 εκ. 

Η ευθεία κυματοειδής τσουλήθρα έχει ύψος 122 εκ. περίπου και μήκος σε κάτοψη από το 

πατάρι 235 εκ. Είναι μονοκόμματη και τοποθετείται με μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας 

(Hood) από το ίδιο υλικό, για την προστασία κατά της πτώσης. 

Πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια, 

από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene) και με προσθήκη υλικών 

που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας 

στατικού ηλεκτρισμού. 

Τα πλαϊνά τοιχώματα πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 5 εκ. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος.  

21.4 ΑΨΙΔΑ 

Η αψίδα έχει διάσταση από κέντρο οπής σε κέντρο οπής 1015 χιλ. 

Είναι μονοκόμματο κομμάτι και πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τη μέθοδο της 

περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια, από γραμμική χαμηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένη (polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και 

να έχει υποστεί επεξεργασία «High Level Antistatic»  επεξεργασία εξουδετέρωσης στατικού 

ηλεκτρισμού). 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος.  

21.5 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

21.6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 



Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν 

 με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να 

αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

21.7 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί 

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

21.8 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. 

περίπου και διαμέτρου 50εκ. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 

γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών 

διεξάγονται σύμφωνα με: 

 Τα πρότυπα ΕΝ 1176 1-6 

 Το σύστημα ποιότητας ISO 9001  

 Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001  
 

ΑΡΘΡΟ 22ο ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
 

22.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Το σύνθετο όργανο έχει συνολικές διαστάσεις 450Χ120 εκ. και ύψος 362 εκ. και 

περιλαμβάνει: 

 Ένα  1) τετράγωνο πατάρι ύψους 122 εκ. 

 Μία  1) σκάλα για πατάρι 122 εκ. 

 Ένα  1) τετράγωνο σκέπαστρο 

 Ένα  1) τσουλήθρα κυματοειδή ύψους 122 εκ. 

 προστατευτικό πλαίσιο-πάνελ 

22.2 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ 122 εκ. (με τετράγωνο σκέπαστρο) 

Το πατάρι 122 εκ. έχει συνολικές διαστάσεις 111,5X111,5X362 εκ. και αποτελείται από: 

 τέσσερις  4) ξύλινες κολώνες διαστάσεων  Χ  εκ. και ύψους 302 εκ. 

 τέσσερα  4) ξύλα  Χ Χ 3,5 εκ. από τα οποία αφαιρείται κατά μήκος κομμάτι 
περίπου 4Χ4Χ 3,5 εκ. 

 ένα  1) κόντρα πλακέ Wireness  Αντιολισθητικό) του οποίου η μία πλευρά διαθέτει 



ανάγλυφο αντιολισθητικό δάπεδο, χρώματος καφέ σκούρο. Οι διαστάσεις του είναι 
  X   εκ. και το πάχος του είναι 21mm. 

 ένα (1) τετράγωνο σκέπαστρο πολυαιθυλένης που εφαρμόζει στο πάνω μέρος των 
τεσσάρων κολώνων. 
 

Οι κάθετες ξύλινες κολώνες ύψους 302 εκ. είναι τρυπημένες σε σημεία ύψους περίπου 116 

εκ. και 117 εκ., ένα σε κάθε μία από τις πλευρές που συνδέονται με το πατάρι από τη βάση 

τους ώστε εκεί να εφαρμοστεί το πάτωμα του παταριού. Στις οπές αυτές τοποθετούνται 

μεταλλικοί πύροι-δοκίδες Ø 15 χιλ. με μήκος 75 χιλ.  έρει δύο υποδοχές διαμπερούς 

περικοχλίου στο αντίστοιχο ύψος το οποίο τοποθετείται στην οπή του ξύλου. 

Προσαρμόζεται με δύο βίδες 3/8Χ13. Το άνοιγμα της οπής του ξύλου σφραγίζεται με τάπα 

πολυπροπυλενίου  ΡΡ). 

Το πάτωμα αποτελείται από τα τέσσερα  4) ξύλα διαστάσεων  Χ Χ 3,5 εκ. στα οποία 

στηρίζεται το αντιολισθητικό  wireness) κόντρα πλακέ που αποτελεί το δάπεδο του 

παταριού. 

22.3 ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ 122 εκ. (για ηλικίες 1 έτους και άνω) 

Η σκάλα για το πατάρι ύψους 122 εκ. έχει διαστάσεις  3Χ172 εκ. και μήκος επιφάνειας 114 

εκ. Αποτελείται από: 

 δύο  2) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ172 εκ. 

 έξι  6) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. 

 έξι  6) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. 
 

Η κουπαστή της σκάλας για πατάρι 122 εκ. αποτελείται από : 

 τέσσερα (4) ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων 4,5Χ Χ 0 εκ. 

 δύο  2) ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων περίπου 4,5Χ Χ160 εκ. 

 δύο  2) ειδικά διαμορφωμένα παραλληλόγραμμα κόντρα πλακέ σημύδας χρωματιστά 
με εσωτερικές γωνίες 45ο και 135ο περίπου, εγγεγραμμένα σε ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο περίπου 110Χ230 εκ., πάχους 2 εκ. 
 

Ανάμεσα στα δύο  2) ξύλα διαστάσεων 20Χ172 εκ. τοποθετούνται τα έξι  6) ξύλα 

διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. ανά 20 εκ. Πάνω σε αυτά εφαρμόζονται τα έξι  6) ξύλα 

διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. ως πατήματα. 

Η κουπαστή κατασκευάζεται ως εξής: Τα δύο  2) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ Χ160 εκ. 

τοποθετούνται αντικριστά και παράλληλα προς τα επάνω. Σε αυτά βιδώνονται, κάθετα τα 

τέσσερα (4) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ Χ 0 εκ. ανά δύο  2) σε κάθε πλευρά. Μεταξύ των ξύλων 

της σκάλας 20Χ 172 εκ., των ξύλων 4,5Χ Χ160 εκ. και των κάθετων ξύλων 4.5Χ Χ 0 εκ., το 

παραλληλόγραμμο κενό στην κάθε πλευρά της σκάλας καλύπτεται από κόντρα πλακέ 

σημύδας. 

 

 



22.4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ 

Το τετράγωνο σκέπαστρο έχει διαστάσεις 122Χ122Χ70 εκ. περίπου και μήκος από κέντρο 

οπής σε κέντρο οπής κάθε πλευράς 102,5 εκ. 

Το σκέπαστρο πρέπει να είναι κατασκευασμένο με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης, 

φορμαρισμένο σε καλούπια από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη 

(polyethylene) και με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη 

ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

22.5 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 122 εκ. 

Η ευθεία κυματοειδής τσουλήθρα έχει ύψος 122 εκ. περίπου και μήκος προβολής από το 

πατάρι 215 εκ. 

Είναι μονοκόμματη και τοποθετείται με μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας  Hood) από το 

ίδιο υλικό, για την προστασία κατά της πτώσεις. Πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τη 

μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια, από γραμμική χαμηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένη  polyethylene) και με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την 

υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.  

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

Τα πλαϊνά τοιχώματα πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 5 εκ. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς. 

22.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (hood) 

Το προστατευτικό εισόδου της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή 

θέση, για την αποφυγή ατυχημάτων. Έχει ύψος 105 εκ., πλάτος 87 εκ. και πλάτος 10εκ. 

περίπου. 

Πρέπει να είναι κατασκευασμένο με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια,  

από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη  polyethylene) και με προσθήκη υλικών 

που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας 

στατικού ηλεκτρισμού.  

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος.  

22.7 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΠΑΝΕΛ 

Το προστατευτικό πλαίσιο έχει διαστάσεις 85Χ 7Χ6 εκ. περίπου και αποτελείται από έξι  6) 

κάθετα ξύλα διατομής 4 εκ. και πάχους 6 εκ. 



Το προστατευτικό πλαίσιο τοποθετείται σε επίπεδο πάνω από το πάτωμα του παταριού και 

συγκρατείται στις κολώνες του παταριού. 

22.8 ΞΥΛΕΙΑ 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του οργάνου πρέπει να είναι είναι 

σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, κατασκευασμένη με ειδική ένωση 

 συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, να είναι 

κατά 40% ισχυρότερη από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά: 

 Αντοχή: 360 kp/m2 

 Ειδικό βάρος: περίπου 480 kg/m3. 

 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15%. 
 Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο ) 
 Θερμική αγωγιμότητα s = 0,10 Kcal/Mho  
 Ηχητική μόνωση: 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος 
 Αντοχή στη φωτιά: κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN 4120) ανάλογα με 

τη διατομή του. 
 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της πρέπει να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 
 Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου 
 Να διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα 
 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη 

πλευρά της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της 
επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλες οι γωνίες  κόχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες με ακτίνα 5 χιλ. 
περίπου. 
 

22.9 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του οργάνου πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι 

ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. καλύπτονται με πλαστικές 

τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ). Επίσης. 

22.10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε 

ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή, ή 

ανοξείδωτα  stainless steel). 



Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

22.11 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας  θερμοκρασιακές 

μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κ.λπ.), να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες 

(να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και να προσδίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί 

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

22.12 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. 

περίπου και διαμέτρου 50 εκ. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 

γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο οι μεταλλικές αναμονές πάκτωσης, οι οποίες συγκρατούν 

την κάθε κολώνα σε ύψος περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η 

διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με Τα πρότυπα: 

 ΕΝ 1176 1-6 

 ISO 9001  

 ISO 14001  
 

ΑΡΘΡΟ 23ο ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
 

Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης 

καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες: 

• Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά 

• Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 

• Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ 

• Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους συνοδούς ατόμων με 

αναπηρία 



• Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας 

• Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς 

Σε κάθε πινακίδα θα αναγράφεται η διεύθυνση της συγκεκριμένης παιδικής χαράς στην 

οποία θα τοποθετηθεί, όπως και η αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα. Τα λοιπά στοιχεία θα είναι 

όμοια σε όλες τις πινακίδες. 

Η Πινακίδα εισόδου θα είναι διαστάσεων περίπου 1,00mΧ0,80m, αλουμινίου, με ψηφιακή 

εκτύπωση μιας όψης επί αυτοκόλλητης μεμβράνης. Η πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με 

αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη  antigraffiti, τύπου 3M Protective Overlay 

Film), η οποία θα επιτρέπει τον καθαρισμό της από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κ.λπ. 

με τη χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη του υποστρώματος. 

Η πινακίδα θα στηρίζεται σε δύο μεταλλικά υποστυλώματα και δύο μεταλλικές βάσεις. Στα 

υποστυλώματα θα στηρίζεται με περαστές βίδες σε ύψος 1,70m από το έδαφος. 

Η κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος με δύο μεταλλικές βάσεις. Οι βάσεις πάκτωσης 

αποτελούνται από κοιλοδοκό γαλβανισμένο και στη συνέχεια βαμμένο με πολυεστερική 

βαφή και διαστάσεων  0Χ 0Χ3 χιλ. και μήκους 60 εκ. τα οποία “αγκαλιάζουν” την κολώνα 

με περαστές βίδες. Στο κάτω μέρος τους υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη συγκράτησή 

τους στο λάκκο από μπετό. 

Η στήριξη στο έδαφος θα γίνεται με διάνοιξη επί του εδάφους κυλινδρικής οπής διαμέτρου 

0,40-0,50m και βάθους 0,50m, με πάκτωση των δύο μεταλλικών βάσεων 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. Το σημείο 

τοποθέτησης θα είναι δίπλα στην είσοδο της κάθε παιδικής χαράς και θα γίνεται μετά από 

συνεννόηση με τον επιβλέποντα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Σε περίπτωση που δεν 

είναι εφικτός ο παραπάνω τρόπος στήριξης, η πινακίδα θα τοποθετηθεί όπως και όπου 

υποδείξει η Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 24ο ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 
 

24.1 ΒΑΣΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

 άθε τμήμα του φράκτη αποτελείται από δύο ξύλινες κολώνες διατομής  Χ  εκ. και ύψους 

100 εκ. Στην κορυφή του το ξύλο κόβεται με φάλτσο ώστε να σχηματιστεί τετράγωνο 

4,5Χ4,5 εκ. 

Οι κολώνες έχουν οπές ώστε να εφαρμόζουν σε αυτές δύο ξύλα διαστάσεων 4,5Χ10Χ200 

εκ. Αυτά τα ξύλα τοποθετούνται σε αποστάσεις 74 εκ. και 15,5 εκ. από τη βάση των 

κολωνών. 

Πάνω στα οριζόντια ξύλα εφαρμόζονται με χρήση νοβοπανόβιδων 4Χ60 και κόλλας, ξύλα 

διατομής 2Χ  εκ. και ύψους 80 εκ., με τις δύο άκρες τους διαμορφωμένες με φάλτσο. Αυτά 

καρφώνονται έτσι ώστε να αφήνουν κενό  ,2 εκ. 

 



24.2 ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση, κάθε ξύλινη κολώνα διαθέτει ένα 

ζεύγος βάσεις πάκτωσης. 

Οι βάσεις πάκτωσης αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη 

συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος «Π» και διαστάσεων 100Χ12Χ4 εκ. 

περίπου και πάχους 0,5εκ., τα οποία “αγκαλιάζουν” την κολώνα και ενώνονται μεταξύ τους 

με περαστές βίδες 5/8"Χ15. Στο κάτω μέρος τους υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη 

συγκράτησή τους στο λάκκο από μπετό.  

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κολώνα σε 

απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση 

του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

24.3 ΞΥΛΕΙΑ 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του οργάνου πρέπει να είναι σύνθετη 

αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, κατασκευασμένη με ειδική ένωση  συγκόλληση 

ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, να είναι κατά 40% 

ισχυρότερη από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες και χαρακτηριστικά: 

 Αντοχή: 360 kp/m2 

 Ειδικό βάρος: περίπου 480 kg/m3. 
 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15% 
 Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο ) 
 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10 Kcal/Mho 
 Ηχητική μόνωση: 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος 
 Αντοχή στη φωτιά: κτάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN  4120) ανάλογα με 

τη διατομή του. 
 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της πρέπει να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 
 Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου 
 Να διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα 
 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου πρέπει να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη 

μεγάλη πλευρά της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της 
επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλες οι γωνίες  κόχες) των ξύλων πρέπει να πλαναρισμένες με ακτίνα 5 χιλ. περίπου. 
 

24.4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 



Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

24.5 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας και να είναι απολύτως 

ακίνδυνα για τους χρήστες  να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 

μέταλλα) και να προσδίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί 

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ISO 9001  

 ISO 14001  
 

ΑΡΘΡΟ 25ο ΞΥΛΙΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 
 

25.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η ξύλινη είσοδος έχει διαστάσεις 260Χ230 εκ. 

Αποτελείται από δύο ξύλινες κολώνες διατομής  Χ  εκ. και ύψους 225 εκ., στην κορυφή 

των οποίων, με στριφώνια 8Χ80, είναι συνδεδεμένα ξύλινα δοκάρια διατομής 4,5Χ15 εκ. 

και μήκους 260 εκ. τα οποία έχουν κουρμπαρισμένες άκρες. Πάνω σε αυτά εφαρμόζονται 

κάθετα ένδεκα  11) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ15Χ50 εκ. με στριφώνια 8Χ120. 

Στα οριζόντια δοκάρια θα υπάρχει κρεμαστή, με αλυσίδα, ξύλινη πινακίδα, σε διαστάσεις 

που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Η πινακίδα δύναται να φέρει ανάγλυφη χάραξη. 

Η πύλη της εισόδου θα αποτελείται από δύο φύλλα που δημιουργούνται από δύο οριζόντια 

δοκάρια 4.5Χ Χ 0 εκ., επί των οποίων στηρίζονται έξι (6) κάθετης στοίχισης ξύλα διατομής 

4,5Χ  εκ. με κουρμπαρισμένες τις επάνω πλευρές και μεταβλητού μήκους που αυξάνει 

σταδιακά από την άκρη προς το κέντρο. 

25.2 ΞΥΛΕΙΑ 

Η ξυλεία που θχρησιμοποιείται για την κατασκευή του οργάνου πρέπει να είναι σύνθετη 

επικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα ΕΝ 351, κατασκευασμένη με ειδική 

ένωση  συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, 



να είναι κατά 40% ισχυρότερη από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά: 

 Αντοχή: 360 kp/m2  

 Ειδικό βάρος: περίπου 480 kg/m3. 
 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15%. 
 Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο ) 
 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10 Kcal/Mho 
 Ηχητική μόνωση: 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος 
 Αντοχή στη φωτιά: κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN  4120) ανάλογα 

με τη διατομή του. 
 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της πρέπει να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 
 Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου  
 Να διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα 
 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη 

πλευρά της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της 
επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλα οι γωνίες  κόχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες με ακτίνα 5 χιλ. 

περίπου. 

25.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

25.4 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας  θερμοκρασιακές 

μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ), να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες 

(να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και να προσδίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

25.5 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 80 εκ. 

περίπου και διαμέτρου 60 εκ. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 

γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 20εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 



Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κάθε κολώνα 

σε απόσταση περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του 

ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ISO 9001 

 ISO 14001 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

26.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ανακυκλωμένο καουτσούκ, χρωματισμένο μέσω 

πολυουρεθανικού δεσίματος, κατασκευασμένα με τη διαδικασία της διαμόρφωσης εν 

θερμώ, η οποία επιτρέπει τον πολυμερισμό του δεμένου υλικού  πολυουρεθάνη) και 

προσδίδει στο δάπεδο υψηλό συντελεστή απορρόφησης κραδασμών. 

Η διαμόρφωση, καλούπωμα, στην κάτω επιφάνεια των δαπέδων πρέπει να δίνει 

κυματοειδή μορφή, η οποία εξασφαλίζει τη σταθερή πρόσφυση των πλακιδίων. 

Το πορώδες των δαπέδων πρέπει να επιτρέπει την γρήγορη και ολική αποστράγγιση των 

υδάτων, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά. 

Τα δάπεδα πρέπει να είναι εύχρηστα στη διατήρησή τους και εύκολα στον καθαρισμό τους. 

Η επιφάνεια πρέπει να παραμένει τέλεια εφαρμοσμένη, υγιεινή, εξασφαλίζοντας μία 

μακροχρόνια σωστή λειτουργία των δαπέδων ασφαλείας. 

Οι διαστάσεις των δαπέδων είναι 50χ50 εκ. με πάχος 45 χιλ. για ύψος πτώσης-κρούσης έως 

130 εκ. 

Τα προσφερόμενα χρώματα πρέπει να είναι πράσινο- κυπαρισί, κόκκινο-κεραμιδί. 

Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνει με χρήση ειδικής κόλλας σε υπόστρωμα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Η διαδικασία τοποθέτησης του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα πρέπει να γίνει με τον 

πλέον πρόσφορο  για κάθε παιδική χαρά) εκ των κάτωθι δύο τρόπων  Α’ Εγκιβωτισμένο και 

 ’ Επιφανείας). 

 

 

 



26.2 ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟ 

Η τοποθέτηση του εγκιβωτισμένου δαπέδου ασφαλείας ενδείκνυται σε τμηματικές 

 διάσπαρτες) τοποθετήσεις οργάνων και προς αποφυγή των υψομετρικών διαφορών της 

επιφανείας του εδάφους με την επιφάνεια των δαπέδων ασφαλείας. 

Για την εγκατάσταση του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα τηρηθεί η ακόλουθη 

διαδικασία: 

Μετά την αποπεράτωση της τοποθέτησης των οργάνων θα γίνει η οριοθέτηση του χώρου 

ασφαλείας των οργάνων βάσει του προτύπου ΕΝ 1177: Δάπεδα παιχνιδότοπων με 

απορροφητικότητα κρούσεων – Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής. 

Ο συγκεκριμένος χώρος σκάβεται και αφαιρείται το χώμα σε βάθος 14 cm για τα δάπεδα 

πάχους 40 χιλ. Τοποθετείται 10 cm οπλισμένου σκυροδέματος λείας επιφάνειας. Όταν το 

σκυρόδεμα στεγνώσει τοποθετείται το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας στην επιφάνεια του 

gross beton με την ανάλογη – προβλεπόμενη εργοστασιακή κόλλα πολυουρεθάνης. 

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι υψομετρικές διαφορές, μεταξύ επιφάνειας εδάφους 

και δαπέδου ασφαλείας, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν χωρίς εμπόδια. 

26.3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 

Η τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας επιφανείας ενδείκνυται σε τμηματικές  διάσπαρτες) 

τοποθετήσεις οργάνων και όταν τα διάκενα των χώρων μεταξύ των δαπέδων ασφαλείας 

γεμίσουν με υλικά όπως πατημένο νταμαρόχωμα, για να έλθουν στην ίδια τελική επιφάνεια 

με τα δάπεδα ασφαλείας. Επίσης, αυτή η μέθοδος ενδείκνυται για ολική κάλυψη 

επιφάνειας με δάπεδα ασφαλείας. 

Για την εγκατάσταση του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα τηρηθεί η ακόλουθη 

διαδικασία: 

Τοποθετείται 10 - 12 cm οπλισμένου σκυροδέματος λείας επιφάνειας. Όταν το σκυρόδεμα 

στεγνώσει τοποθετείται το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας στην επιφάνεια του gross beton με 

την ανάλογη – προβλεπόμενη εργοστασιακή κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών. 

Σε περιπτώσεις αποφυγής κινδύνου πρόσβασης στα άκρα – τελειώματα των δαπέδων 

ασφαλείας τοποθετούνται ειδικές ράμπες  bevels) από το ίδιο υλικό  ελαστικό δάπεδο 

ασφαλείας). Οι ράμπες πρέπει να έχουν το ίδιο πάχος όσο και του δαπέδου ασφαλείας και 

να κολληθούν με την ίδια κόλλα. 

Τα ως άνω ελαστικά δάπεδα ασφαλείας θα συνοδεύονται τόσο από τους εργοστασιακούς 

πλαστικούς πύρους συναρμογής, όσο και από την αναλογούσα εργοστασιακή κόλλα 

πολυουρεθάνης δύο συστατικών. 



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 ατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδο ασφαλείας για παιδικές χαρές, με συνολικό πάχος 5εκ. 

Θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω σε πατημένο, στεγνό καθαρό γαρμπίλι-σύντριμμα  

πάχους 15 εκ. ή επάνω σε τσιμεντοεπιφάνεια ή ασφαλτοεπιφάνεια. 

Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και ανακυκλωμένο λάστιχο ως 

πρώτη στρώση σε πάχος 4εκ. και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους κόκκους 

ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM) σε πάχος 1εκ. ως δεύτερη στρώση. Το συνολικό πάχος 

του δαπέδου θα πρέπει να είναι 5εκ. 

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την επίδραση των 

καιρικών συνθηκών, της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές του 

προτύπου 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 ελαστικού  καουτσούκ) με κοκκομετρική διαβάθμιση 

3 έως 6mm με πολυουρεθάνη, με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο, σε πάχος 4cm 

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 σε πάχος 1cm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια στρώση. 

Η τελική επιφάνεια του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση 20% μαύρων κόκκων 

καουτσούκ και έγχρωμων κόκκων EPDM.  

Η απόχρωση θα είναι χρώματος πρασίνου ή κεραμιδί. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

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

από διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ 1177 όσον αφορά το κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής  HIC) για 

ύψος πτώσης 1,4μ. 



 Ο τεχνικός φορέας που θα εφαρμόσει το δάπεδο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος 

κατά το πρότυπο ΕΝ 1177 για ύψος πτώσης 1,4μ. και όχι να είναι απλός 

αντιπρόσωπος ξένου πιστοποιημένου οίκου. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να κατέχει και να προσκομίσει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 

9001 για τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων του ιδίου ή του υπεργολάβου-συνεργείου 

εφαρμογής με το οποίο θα συνεργαστεί. 

 Τα EPDM πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών υγείας  Hygienic 

2015-2020) και να φέρουν CE με fire class για απαιτήσεις πυρκαγιάς cfl-s1acc με το 

πρότυπο ΕΝ 13501- 2007 και να είναι σύμφωνα με EN 14041 2004. 

ΑΡΘΡΟ 28ο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 
 

28.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποξήλωση υπαρχόντων δαπέδων ασφαλείας με προσοχή και επανατοποθέτηση τους 

πάνω σε νέα βάση από σκυρόδεμα. 

Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με χρήση ειδικής κόλλας σε υπόστρωμα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

Η διαδικασία τοποθέτησης του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα πρέπει να γίνει με τον 

πλέον πρόσφορο  για κάθε παιδική χαρά) εκ των κάτωθι δύο τρόπων  Α’ Εγκιβωτισμένο και 

 ’ Επιφανείας). 

28.2 ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟ 

Η τοποθέτηση του εγκιβωτισμένου δαπέδου ασφαλείας ενδείκνυται σε τμηματικές 

 διάσπαρτες) τοποθετήσεις οργάνων και προς αποφυγή των υψομετρικών διαφορών της 

επιφανείας του εδάφους με την επιφάνεια των δαπέδων ασφαλείας. Για την εγκατάσταση 

του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία: 

Μετά την αποπεράτωση της τοποθέτησης των οργάνων θα γίνει η οριοθέτηση του χώρου 

ασφαλείας των οργάνων βάσει του προτύπου ΕΝ 1177: Δάπεδα παιχνιδότοπων με 

απορροφητικότητα κρούσεων – Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής. 

Ο συγκεκριμένος χώρος σκάβεται και αφαιρείται το χώμα σε βάθος 14 cm για τα δάπεδα 

πάχους 40χιλ. Τοποθετείται 10 cm οπλισμένου σκυροδέματος λείας επιφάνειας. Όταν το 

σκυρόδεμα στεγνώσει τοποθετείται το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας στην επιφάνεια του 

γκρο μπετόν με την ανάλογη – προβλεπόμενη εργοστασιακή κόλλα πολυουρεθάνης. 

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι υψομετρικές διαφορές, μεταξύ επιφάνειας εδάφους 

και δαπέδου ασφαλείας, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν χωρίς εμπόδια. 

28.3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 

Η τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας επιφανείας ενδείκνυται σε τμηματικές  διάσπαρτες) 

τοποθετήσεις οργάνων και όταν τα διάκενα των χώρων μεταξύ των δαπέδων ασφαλείας 

γεμίσουν με υλικά όπως πατημένο νταμαρόχωμα, για να έλθουν στην ίδια τελική επιφάνεια 



με τα δάπεδα ασφαλείας. Επίσης, αυτή η μέθοδος ενδείκνυται για ολική κάλυψη 

επιφάνειες με δάπεδα ασφαλείας. 

Τοποθετείται 10 - 12 cm οπλισμένου σκυροδέματος λείας επιφάνειας. Όταν το σκυρόδεμα 

στεγνώσει τοποθετείται το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας στην επιφάνεια του gross beton με 

την ανάλογη – προβλεπόμενη εργοστασιακή κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών. 

Σε περιπτώσεις αποφυγής κινδύνου πρόσβασης στα άκρα – τελειώματα των δαπέδων 

ασφαλείας τοποθετούνται ειδικές ράμπες  bevels) από το ίδιο υλικό  ελαστικό δάπεδο 

ασφαλείας). 

Οι ράμπες πρέπει να έχουν το ίδιο πάχος όσο και του δαπέδου ασφαλείας και να 

κολληθούν με την ίδια κόλλα. 

Τα ως άνω ελαστικά δάπεδα ασφαλείας θα συνοδεύονται τόσο από τους εργοστασιακούς 

πλαστικούς πύρους συναρμογής, όσο και από την αναλογούσα εργοστασιακή κόλλα 

πολυουρεθάνης δύο συστατικών. 

ΑΡΘΡΟ 29ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΣΕΝΑΖ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 

Η περίφραξη θα αποτελείται από μεταλλικούς γαλβανιζέ σωλήνες 2’’ συνολικού ύψους 

2,20μ. 

Θα τοποθετούνται σε απόσταση 2,5 μ. μεταξύ τους και θα πακτωθούν 20 cm εντός του 

τοιχίου. Στις γωνίες της περίφραξης θα υπάρχουν αντηρίδες. Στο τελείωμα των ορθοστατών 

θα τοποθετηθούν καπάκια. 

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί γαλβανισμένο πλεκτό πλέγμα περίφραξης  με τρείς σειρές 

ούγια) ύψους 1,80 m, με διάσταση ρόμβου 45Χ45mm, με διατομή σύρματος 2,5 mm. 

Θα κατασκευαστεί κράσπεδο από σκυρόδεμα  ΣΕΝΑΖ) C16/20 συνολικού ύψους 

20cm,πάνω στο οποίο θα εδράζεται η περίφραξη από συρματόπλεγμα. 

Σε ότι αφορά τα στάδια κατασκευής, αρχικά θα γίνει εκσκαφή θεμελίων και κατασκευή του 

ξυλοτύπου της βάσης της περίφραξης, θα ακολουθήσει η σκυροδέτηση της βάσης με 

ταυτόχρονη τοποθέτηση των μεταλλικών πασσάλων μέσα σε αυτή, στη συνέχεια θα 

τοποθετηθεί το συρματόπλεγμα και θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες 

τελειωμάτων της περίφραξης. 

ΑΡΘΡΟ 30ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
 

Η μεταλλική πόρτα αποτελείται από έναν μεταλλικό κοιλοδοκό, βαμμένο, ο οποίος θα 

στηριχθεί στα πλαϊνά διατομής διαστάσεων 10x10x3 χιλ, θα συνδεθεί με την περίφραξη και 

το κενό που θα προκύψει θα καλυφτεί. 

Η πόρτα θα είναι δίφυλλη μεταλλική ύψους περίπου 1,00 m, καλή στερέωση του ενός 

φύλλου με εσωτερικούς σύρτες. 



Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της περίφραξης θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο εν 

θερμώ χάλυβα. Η κατασκευή θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην παρουσιάζει 

κινδύνους παγίδευσης οποιουδήποτε μέρους του σώματος, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176 για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές. 

ΑΡΘΡΟ 31ο ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑΚΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
 

Οι χειρολαβές αποτελούνται από τρεις μεταλλικούς σωλήνες διατομής 1/2" και μήκους 37,5 

εκ., οι οποίοι συγκρατούν τα δύο κόντρα πλακέ και λειτουργούν ως λαβές στήριξης στα 

χέρια και στα πόδια των χρηστών  

ΑΡΘΡΟ 32ο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ LAPSET 
 

Επισκευή υπάρχοντος σύνθετου οργάνου LAPSET από φθορές που έχει υποστεί. Περιλαμβάνει: 

 Αποκατάσταση στήριξης του φράγματος στην πλατφόρμα. 

 Αποκατάσταση ξυλείας όπου εμφανίζονται εκτεταμένες φθορές. 

 Αποκατάσταση σχοινιών δικτυώματος αναρρίχησης και συρματόσχοινων. 

 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι 

γνήσια και, μετά την επισκευή, θα πρέπει η κατασκευάστρια εταιρεία του οργάνου να 

εκδώσει την απαιτούμενη πιστοποίηση. 

ΑΡΘΡΟ 33ο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΣΕΡΦ LAPSET 
 

Επισκευή υπάρχοντος οργάνου LAPSET πατήματα σερφ από φθορές που έχει υποστεί. 

Περιλαμβάνει: 

 Αποκατάσταση ορισμένων κυκλικών πατημάτων του οργάνου  

 Αποκατάσταση στερέωσης   βίδες κλπ υλικά) όπου εμφανίζονται εκτεταμένες φθορές 

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 

γνήσια και, μετά την επισκευή, θα πρέπει η κατασκευάστρια εταιρεία του οργάνου να 

εκδώσει την απαιτούμενη πιστοποίηση. 

ΑΡΘΡΟ 34ο ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 
 

34.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα δύο πατάρια είναι ενωμένα με δύο κοινές κολώνες. Το ένα από αυτά φέρει τετράγωνο 

σκέπαστρο και η ανάβαση γίνεται από ξύλινη σκάλα που εφάπτεται στο πατάρι χωρίς 

σκέπαστρο ύψους  2 εκ. Στο ίδιο πατάρι υπάρχει κυματοειδής τσουλήθρα ύψους  2 εκ. Η 

άλλη τσουλήθρα βρίσκεται στο διπλανό πατάρι ύψους 122 εκ., πάνω στο οποίο 



τοποθετείται και το μεταλλικό ημικυκλικό μπαλκόνι. Σε δύο ελεύθερες πλευρές 

τοποθετούνται προστατευτικά πάνελ. 

34.2 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ h=92 εκ.  

Το πατάρι  2 εκ. έχει συνολικές διαστάσεις 111,5X111,5Χ272 εκ. και αποτελείται από: 

• Τέσσερις  4)  ξύλινες κολώνες διαστάσεων  Χ  εκ. και ύψους 272 εκ. 

• Τέσσερα  4) ξύλα  Χ Χ 3,5 εκ. από τα οποία αφαιρείται κατά μήκος κομμάτι 

4Χ4Χ 3,5 εκ. 

• Ένα  1) κόντρα πλακέ Wireness  Αντιολισθητικό) του οποίου η μία πλευρά διαθέτει 

ανάγλυφο αντιολισθητικό δάπεδο, χρώματος καφέ σκούρο. Οι διαστάσεις του είναι 

  X   εκ. και το πάχος του είναι 21mm. 

Στις κάθετες ξύλινες κολώνες ύψους 272 εκ. και σε ύψος  2 εκ από το έδαφος εφαρμόζεται 

το πάτωμα του παταριού με μεταλλικούς πύρους-δοκίδες Ø15 χιλ. με μήκος 75 χιλ. Το 

πάτωμα αποτελείται από τα τέσσερα (4) ξύλα διαστάσεων  Χ Χ 3,5 εκ. στα οποία 

στηρίζεται το αντιολισθητικό  wireness) κόντρα πλακέ που αποτελεί το δάπεδο του 

παταριού. 

34.3 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ  h=122 εκ. 

Το πατάρι 122 εκ. έχει συνολικές διαστάσεις 111,5X111,5Χ302 εκ. και αποτελείται από: 

• Τέσσερις  4) ξύλινες κολώνες διαστάσεων  Χ  εκ. και ύψους 272 εκ. 

• Τέσσερα  4) ξύλα  Χ Χ 3,5 εκ. από τα οποία αφαιρείται κατά μήκος κομμάτι 

4Χ4Χ 3,5 εκ. 

• Ένα  1) κόντρα πλακέ Wireness  Αντιολισθητικό) του οποίου η μία πλευρά διαθέτει 

ανάγλυφο αντιολισθητικό δάπεδο, χρώματος καφέ σκούρο. Οι διαστάσεις του είναι 

  X   εκ. και το πάχος του είναι 21mm. 

Στις κάθετες ξύλινες κολώνες ύψους 302 εκ. και σε ύψος 122 εκ από το έδαφος 

εφαρμόζεται το πάτωμα του παταριού με μεταλλικούς πύρους-δοκίδες Ø 15 χιλ. με μήκος 

75 χιλ. Το πάτωμα αποτελείται από τα τέσσερα (4) ξύλα διαστάσεων  Χ Χ 3,5 εκ. στα 

οποία στηρίζεται το αντιολισθητικό  wireness) κόντρα πλακέ που αποτελεί το δάπεδο του 

παταριού. 

34.4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ  

Το τετράγωνο σκέπαστρο έχει διαστάσεις 122Χ122Χ70 εκ. περίπου και μήκος από κέντρο 

οπής σε κέντρο οπής κάθε πλευράς 102,5 εκ. 

Το σκέπαστρο κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένο 

σε καλούπια, από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο  polyethylene) και με 

προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της 

δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 



34.5 ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. 

Η σκάλα για ύψος παταριού  2 εκ. έχει διαστάσεις  3Χ135 εκ., μήκος προβολής από το 

πατάρι  4 εκ. περίπου και αποτελείται από : 

• Δύο  2) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ135 εκ 

• Τέσσερα  4) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. 

• Τέσσερα  4) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. 

Η κουπαστή της σκάλας για πατάρι  2 εκ. αποτελείται από : 

• Τέσσερα  4) ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων 4,5Χ Χ 0 εκ. 

• Δύο  2) ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων 4,5Χ Χ130 εκ. 

• Δύο  2) ειδικά διαμορφωμένα παραλληλόγραμμα κόντρα πλακέ σημύδας χρωματιστά 

με εσωτερικές γωνίες 45ο και 135ο περίπου, εγγεγραμμένα σε ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο περίπου 110Χ200 εκ., πάχους 2 εκ. 

Ανάμεσα στα δύο  2) ξύλα διαστάσεων 20Χ135 εκ. τοποθετούνται τα τέσσερα  4) ξύλα 

διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. ανά 20 εκ. Πάνω σε αυτά εφαρμόζονται τα τέσσερα  4) ξύλα 

διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. ως πατήματα. 

Η κουπαστή κατασκευάζεται ως εξής: 

Τα δύο  2) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ Χ130 εκ. τοποθετούνται αντικριστά και παράλληλα προς 

τα επάνω. Σε αυτά βιδώνονται, κάθετα τα τέσσερα  4) ξύλα διαστάσεων 4,5Χ Χ 0 εκ. ανά 2 

σε κάθε πλευρά. 

Μεταξύ των ξύλων της σκάλας 20Χ135 εκ., των ξύλων 4,5Χ Χ160 εκ. και των κάθετων ξύλων 

4.5Χ Χ 0 εκ. το παραλληλόγραμμο κενό στην κάθε πλευρά της σκάλας καλύπτεται από 

κόντρα πλακέ σημύδας. 

34.6 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΥΨΟΥΣ 92 εκ. 

Η ευθεία κυματοειδής τσουλήθρα έχει ύψος  2 εκ. και μήκος προβολής από το πατάρι 185 

εκ. Πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης, 

φορμαρισμένη σε καλούπια από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη 

 polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και αντιστατική 

 στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. 

Είναι μονοκόμματη και φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο υλικό, 

για την αποφυγή πτώσεων. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

Τα τοιχία πρέπει να έχουν πάχος οπωσδήποτε 6 χιλ. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς. 

 



34.7 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 122 εκ. 

Η ευθεία κυματοειδής τσουλήθρα έχει ύψος 122 εκ. περίπου και μήκος προβολής από το 

πατάρι 215 εκ. 

Η τσουλήθρα πρέπει να είναι μονοκόμματη και να τοποθετείται με μονοκόμματο κάλυμμα 

προστασίας  Hood) από το ίδιο υλικό, για την προστασία κατά τις πτώσεις. Πρέπει να είναι 

κατασκευασμένη με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια,  από γραμμική 

χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη  polyethylene) και με προσθήκη υλικών που παρέχουν 

προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού 

ηλεκτρισμού. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος.  

Τα πλαϊνά τοιχώματα πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 5 εκ. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς. 

34.8 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (hood) 

Το προστατευτικό εισόδου της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή 

θέση, για την αποφυγή ατυχημάτων. Έχει ύψος 105 εκ., πλάτος 87 εκ. και πλάτος 10εκ. 

περίπου. 

Πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια, 

από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο  polyethylene) και με προσθήκη υλικών 

που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας 

στατικού ηλεκτρισμού. 

Το εκάστοτε χρώμα πρέπει να είναι μη τοξικό και να τοποθετείται με την περιστροφική 

εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

34.9 ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ 

Έχει ακτίνα 55,5 εκ και αποτελείται από: 

• το μεταλλικό κατάστρωμα, από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα θερμής εξέλασης πάχους 3 

χιλ,, το οποίο φέρει ενιαία περιμετρική μετώπη 80 χιλ. μηχανικά γυρισμένη σε πρέσα. 

Στο κάτω σημείο του το κατάστρωμα φέρει ενισχυτικά νεύρα. 

• Το κιγκλίδωμα ασφαλείας ύψους  6 εκ. που κατασκευάζεται από σωλήνα Ø1¼“ 

(31,75 χιλ.)  κουπαστή) και κάθετα στοιχεία Ø1½“  38 χιλ) ηλεκτροσυγκολλημένα 

μεταξύ τους.  ιδώνονται επί των δοκών του παταριού με ηλεκτρογαλβανισμένες 

περαστές βίδες Μ8. 

34.10 ΤΑΠΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (μικρές) 

Οι τάπες ασφαλείας πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο  ΡΡ), να έχουν 

διαστάσεις βάσης Ø37 χιλ. και ύψος 18 χιλ. Να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να 



φέρουν οπή για να περνάει η βίδα και να καλύπτουν με καπάκι πλήρους εφαρμογής και 

ασφάλειας το κεφάλι της βίδας. 

34.11 ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση κάθε ξύλινη κολώνα διαθέτει ένα 

ζεύγος βάσεις πάκτωσης. 

Οι βάσεις πάκτωσης αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη 

συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος «Π» και διαστάσεων 100Χ12Χ4 εκ. 

περίπου και πάχους 0,5εκ., τα οποία “αγκαλιάζουν” την κολώνα και ενώνονται μεταξύ τους 

με περαστές βίδες 5/8"Χ15. Στο κάτω μέρος τους υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη 

συγκράτησή τους στο λάκκο από μπετό. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κολώνα σε 

απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση 

του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

34.12 ΞΥΛΕΙΑ 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται για τους εξοπλισμούς πρέπει να είναι σύνθετη αντικολλητή 

ξυλεία πεύκης Σουηδίας, κατασκευασμένη με ειδική ένωση  συγκόλληση ξύλων) σε 

διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, να είναι κατά 40% ισχυρότερη 

από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες και χαρακτηριστικά: 

 Αντοχή: 360 kp/m2  

 Ειδικό βάρος: περίπου 480 kg/m3. 

 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15%. 

 Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο ) 

 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10 Kcal/Mho 

 Ηχητική μόνωση: 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 

 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

 Αντοχή στη φωτιά: κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN  4120) ανάλογα 

με τη διατομή του. 

 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της πρέπει να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 

 Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου. 

 Να Διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα. 

 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου πρέπει να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη 

μεγάλη πλευρά της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της 

επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλα οι γωνίες  κόχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες με ακτίνα 5 χιλ. 

περίπου. 



34.13 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΣΗΜΥΔΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ που χρησιμοποιούνται για τις κατασκευές πρέπει να έχουν 

πάχος περίπου 20 χιλ. και να είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους έκαστο 1,5 

χιλ. συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση, με ρητίνες φαινολικής βάσης 

μη τοξικές. Πρέπει να είναι βαμμένα με υδατοδιαλυτά χρώματα στα οποία δεν έχουν 

προσαρτηθεί στεγανωτικά, διαλυτικά ή βαφές που περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή 

άλλα βαρέα μέταλλα. Τα χρώματα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες. 

Η ποιότητα του κόντρα πλακέ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην χρειάζεται περαιτέρω 

επεξεργασία πριν τη βαφή, όπως, για παράδειγμα, στοκάρισμα και να μπορούν να 

χαραχτούν ανάγλυφες παραστάσεις και θέματα. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Τα ανωτέρω φύλλα κόντρα πλακέ πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 314-2. 

34.14 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να 

έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να 

είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. Προτιμούνται τα υλικά που 

έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο  ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο  ΡΡ). 

Όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου  ΡΡ).  

34.15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Η βαφή όλων των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να γίνεται με την μέθοδο της 

ηλεκτροστατικής βαφής. 

34.16 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας  θερμοκρασιακές 



μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ), να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες 

 να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και να προσδίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί 

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

34.17 ΠΑΚΤΩΣΗ 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία : 

Στο σημείο που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 80εκ. 

περίπου και διαμέτρου 60εκ. Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος 

γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την 

επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κάθε κολώνα 

σε απόσταση περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του 

ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες ι σύμφωνα με τα πρότυπα: 

• ΕΝ 1176 1-6 

• ISO 9001  

• ISO 14001  

ΑΡΘΡΟ 35ο ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ 
 

Το δάπεδο της ημικυκλικής γέφυρας αποτελείται από δύο (2) ξύλα 8Χ10Χ200 και δύο  2) 

ξύλα  Χ Χ   που αποτελούν το πλαίσιο του δαπέδου της γέφυρας. Στο πλαίσιο αυτό 

στερεώνονται δέκα  10) ξύλα 4Χ20Χ   που αποτελούν το δάπεδο. 

ΑΡΘΡΟ 36ο ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ 
 

Περιλαμβάνονται  

 Όλες οι απαραίτητες εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τους χώρους των 

παιδικών χαρών, υφιστάμενων οργάνων μετά των βάσεών τους, που δεν τηρούν τις 

προδιαγραφές. Η φόρτωση και μεταφορά του εν λόγω εξοπλισμού θα γίνει στην 



ανακύκλωση, σε αποθήκη του Δήμου ή σε αδειοδοτημένο χώρο του Δήμου, πάντα με 

την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού οι τρύπες στο έδαφος από τις βάσεις θα 

καλυφθούν με κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να μην εγκυμονούν κινδύνους για τους 

χρήστες. 

 το κλάδεμα των κλαδιών των δέντρων που σύμφωνα με τον έλεγχο εγκυμονούν 

κινδύνους, 

 την ανακατασκευή κρασπέδων από σκυρόδεμα σε σημεία που έχουν καταστραφεί τα 

υφιστάμενα, 

 την πλήρη διαμόρφωση του εδάφους  εκσκαφές σε σημεία που χρειάζεται, 

απομάκρυνση χωματουργικών, συμπύκνωση εδάφους) και την προετοιμασία αυτού 

για την εγκατάσταση των δαπέδων που προμηθεύονται, 

• Όλες οι εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων για την γενική μόρφωση του εδάφους,  

• Όλες οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών. Πιο 

συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή 

κατάλληλης θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20  οπλισμοί, 

ξυλότυποι, κ.λπ.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η 

ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και την τεκμηρίωση του 

κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου. 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 ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 

και 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. Απαιτείται καθαρισμός και απομάκρυνση των μπαζών από τον 

χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

• Όλες οι εργασίες συντήρησης των περιφράξεων, τα υλικά και μικροϋλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση αυτών σε βάσεις όπου απαιτείται. 

• κάθε άλλη εργασία μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών, ώστε με την 

περάτωσή τους να πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των παιδικών χαρών. 

ΑΡΘΡΟ 37ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 1176 & 1177 
 

Όλες οι παιδικές χαρές θα πρέπει να παραδοθούν με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 

καταλληλότητας και συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176:2008 & ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1177:2008 ως προς τα όργανα  συμπεριλαμβανομένου και του υφιστάμενου 

εξοπλισμού), τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση 

του εξοπλισμού. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για τον σκοπό αυτό από 

φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ. 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 38ο ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΞΥΛΟΥ 
 

38.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι κυλινδρικοί κάδοι με επικάλυψη ξύλου πρέπει να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και 

υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων διερχομένων πεζών. Να είναι εύχρηστοι, 

λειτουργικοί και ευχερώς καθαριζόμενοι. Να συμβάλλουν με την παρουσία τους στην 

αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Να  έχουν πολύ καλό φινίρισμα και γενικά καλαίσθητη 

εμφάνιση.  

Οι κάδοι πρέπει να έχουν σχήμα κόλουρου κώνου με περιμετρική επένδυση από ξύλινα 

τμήματα και να διαθέτουν εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 45 λίτρων περίπου. 

Ο ξύλινος στρογγυλός κάδος με ξυλάκια αποτελείται από :  

 δύο  2) μεταλλικούς δακτυλίους, 

 δέκα έξι  16) ξύλινες ράβδους, και 

 έναν  1) εσωτερικό κάδο 
 

Οι μεταλλικοί δακτύλιοι θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό αλουμίνιο διατομής 2Χ3 εκ. με 

εξωτερική διάμετρο 44 εκ. Στην εσωτερική πλευρά τους θα υπάρχουν εσοχές διαστάσεων 

5Χ2 εκ. για την έδραση των ξύλινων ράβδων. Ο ένας εκ των δύο μεταλλικών δακτυλίων θα 

διαθέτει ένα δέσιμο με δυο ράβδους διατομής 4,5Χ0,5 εκ. σε σταυρωτή διάταξη, ομοίως 

κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο. Το δέσιμο αυτό πρέπει να προσδίδει αντοχή και 

στιβαρότητα στην κατασκευή και να στηρίζει τον εσωτερικό κάδο. 

Στο δέσιμο με τη σταυροειδή διάταξη συγκολλείται ένας σωλήνας ύψους 35 εκ. Ø 60 χιλ. 

και στην άκρη του είναι ηλεκτροσυγκολλημένη η αντίστοιχη φλάντζα οκταγωνικού 

σχήματος πομπέ, διαστάσεων 16,5Χ16,5 εκ. 

Οι 16 ξύλινες ράβδοι έχουν διατομή 4,5Χ2 εκ., ύψος 53 εκ. και πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες από σουηδικό ξύλο. Εδράζονται στις εσοχές των μεταλλικών δακτυλίων, 

σχηματίζοντας έτσι το σώμα του κάδου. Η σύνδεση μεταξύ των δύο ράβδων επιτυγχάνεται 

με τρεις ντίζες διατομής Ø 10 χιλ. και ύψους 53 εκ. 

Ο μεταλλικός εσωτερικός κάδος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα 

πάχους 0,8 χιλ. Οι διαστάσεις του είναι: διάμετρος 35 εκ. και ύψος 52 εκ. και στο χείλος του 

διαθέτει δύο αντικριστές χειρολαβές, για τη διευκόλυνση της εκκένωσής του. Ο εσωτερικός 

κάδος στηρίζεται στο εσωτερικό του κάδου με τη βοήθεια της σταυρωτής διάταξης. Στον 

πυθμένα του φέρει τέσσερις οπές διαφυγής για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων και 

των υγρών των απορριμμάτων που εισέρχονται στον κάδο. 

 



38.2 ΞΥΛΕΙΑ 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να είναι σύνθετη 

αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, κατασκευασμένη με ειδική ένωση  συγκόλληση 

ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, να είναι κατά 40% 

ισχυρότερη από το ολόσωμο ξύλο και να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες και χαρακτηριστικά: 

 Αντοχή: 360 kp/m2  

 Ειδικό βάρος: περίπου 480 kg/m3. 
 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15%. 
 Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο ) 
 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10 Kcal/Mho  
 Ηχητική μόνωση: 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος 
 Αντοχή στη φωτιά: κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN 4120) ανάλογα με 

τη διατομή του. 
 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της πρέπει να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 
 Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου  
 Να διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα 
 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη 

πλευρά της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της 
επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλες οι γωνίες  κόχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες με ακτίνα 5 χιλ. 
περίπου. 

 

38.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, 

είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν  με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

38.4 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας, να είναι απολύτως 

ακίνδυνα για τους χρήστες  να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 

μέταλλα) και να προσδίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί 

επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 



Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ISO 9001  

 ISO 14001  
 

ΑΡΘΡΟ 39ο ΠΑΓΚΑΚΙ  
 

39.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το παγκάκι αποτελείται από μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία. Ο μεταλλικός σκελετός είναι 

κατασκευασμένος από δύο τουμποσωλήνες διατομής 2", μήκους  0 εκ. ο καθένας, 

κουρμπαρισμένοι στο μέσο υπό αμβλεία γωνία κατά τέτοιο τρόπο ώστε στη μία πλευρά να 

προσαρμοσθούν τα ξύλα της πλάτης και στην άλλη τα ξύλα του καθίσματος του παγκακιού. 

Τα δύο ανοιχτά άκρα του κάθε τουμποσωλήνα σφραγίζονται με γαλβανισμένες τάπες 2" 

έτσι ώστε να στεγανοποιείται το εσωτερικό του. Στην κάθε μία από τις δύο πλευρές των 

τουμποσωλήνων, αυτής που προορίζεται για κάθισμα και στο εξωτερικό της μέρος 

συγκολλούνται με αργκόν δύο μεταλλικά στοιχεία από τουμποσωλήνα επίσης 2", πάχους 3 

χιλ., μήκους 32 εκ. σε απόσταση 20 εκ. μεταξύ τους, σχηματίζοντας με τον τουμποσωλήνα 

του σκελετού τραπέζιο, το άνοιγμα του οποίου στη βάση είναι 30 εκ., δημιουργώντας έτσι 

τα πόδια του παγκακιού. Τα πάνω άκρα των ποδιών είναι κομμένα ελλειψοειδώς στην 

πρέσσα έτσι ώστε κατά τη συγκόλληση να εφάπτονται απόλυτα με τον τουμποσωλήνα. 

Το πάνω άκρο του εξωτερικού ποδιού συγκολλείται σε απόσταση 6 εκ. από το εξωτερικό 

άκρο του τουμποσωλήνα του καθίσματος. Τα δύο μεταλλικά στοιχεία, όπως αυτά έχουν 

διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω περιγραφή απέχουν μεταξύ τους εσωτερικά 124 

εκ. όσο και το μήκος της μεταλλικής ράβδου από σωλήνα ½ " το κάθε άκρο της οποίας 

συγκολλείται στο εσωτερικό μέρος του κάθε τουμποσωλήνα και σε απόσταση 35 εκ. από το 

άκρο του. 

Στο κάτω μέρος από το κάθε ένα από τα πόδια του παγκακιού συγκολλείται μεταλλική 

κυκλική , κουρμπαρισμένη στο μέσον σε ύψος 3 εκ., πλάκα διαμέτρου 17 εκ. και πάχους 4 

χιλ. η οποία φέρει περιμετρικά 3 οπές διαμέτρου 10 χιλ. έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

στερέωση τους στο δάπεδο με ούπα στερέωσης μήκους 120 χιλ. 

Τα ξύλινα μέρη του παγκακιού αποτελούνται από έξι  6) στοιχεία σύνθετης ξυλείας 

διαστάσεων 180Χ10Χ4,5 εκ. Τα τρία από αυτά αποτελούν το κάθισμα και τα άλλα τρία την 

πλάτη του παγκακιού. Η στερέωσή τους γίνεται στον τουμποσωλήνα με καρόβιδες 

διαστάσεων 8Χ120 χιλ. 

Το πρώτο ξύλο  εσωτερικό) του καθίσματος βιδώνεται έτσι ώστε να εξέχει 5 χιλ. από το 

άκρο του τουμποσωλήνα. Το ίδιο συμβαίνει και με το πρώτο ξύλο  στο επάνω μέρος της 

πλάτης). Τα υπόλοιπα ξύλα τόσο της πλάτης όσο και του καθίσματος βιδώνονται σε 

απόσταση 2 εκ. μεταξύ τους. 



Όλα τα ξύλα, τόσο της πλάτης όσο και του καθίσματος, εξέχουν 25 εκ. ένθεν και ένθεν του 

μεταλλικού σκελετού του παγκακίου. 

39.2 ΞΥΛΕΙΑ 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή πρέπει να είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία 

πεύκης Σουηδίας, κατασκευασμένη με ειδική ένωση  συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες 

διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, να είναι κατά 40% ισχυρότερη από το 

ολόσωμο ξύλο και να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. 

 Αντοχή: 360 kp/m2  

 Ειδικό βάρος: περίπου 480 kg/m3. 
 Περιεχόμενη υγρασία: περίπου 15% 
 Να περιέχει ελάχιστους χυμούς  ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας 

της πεύκης των άλλων χωρών  καιρικές συνθήκες στη  όρειο Σουηδία έως -25ο) 
 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10 Kcal/Mho  
 Ηχητική μόνωση: 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους. 
 Να έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος 
 Αντοχή στη φωτιά: κατάταξη στις κατηγορίες F30 και F60  κατά DIN 4120) ανάλογα με 

τη διατομή του. 
 Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της πρέπει να 

προφυλάσσεται και να διατηρεί την αντοχή του. 
 Να επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου  
 Να διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα 
 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου να είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη 

πλευρά της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της 
επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα. 

 Όλες οι γωνίες  κόχες) των ξύλων πρέπει να είναι πλαναρισμένες σε radial 5 χιλ. κατ’ 
ελάχιστο. 

39.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα είτε από θερμογαλβανισμένα μέταλλα, 

είτε από ηλεκτρογαλβανισμένα όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή, ή ανοξείδωτα  stainless steel). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν 

 με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να 

αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

39.4 ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 

ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας και να είναι απολύτως 

ακίνδυνα για τους χρήστες  να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 

μέταλλα) και να προσδίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη πρέπει να έχουν υποστεί 



επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει: απολαδοποίηση, ακολούθως μία επίστρωση polyzinc 

 ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

Απαιτήσεις πιστοποιητικών 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών πρέπει να 

είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: 

 ISO 9001  

 ISO 14001  

 

ΑΡΘΡΟ 40ο ΒΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
 

Προμήθεια μεταλλικής κρήνης που αποτελείται από το σώμα της κρήνης από χαλύβδινο 

σκελετό τετραγωνικής διατομής 15 εκ Χ 15 εκ., σε ύψος 100 εκ. από την επιφάνεια του 

δαπέδου, αντιοξειδωτικής βαφής, όπου στο ύψος των 75 εκ. από το έδαφος θα φέρει 

ενσωματωμένη βρύση ανοξείδωτη  μπουτόν), η οποία, εσωτερικά του σώματος της κρήνης, 

θα είναι συνδεδεμένη με την υδραυλική εγκατάσταση για την παροχή πόσιμου νερού. 

Στο δάπεδο του σώματος της κρήνης τοποθετείται σχάρα χυτοσιδηρή διαστάσεων 

45Χ45εκ., απ΄ όπου θα γίνεται η παροχέτευση των πλεοναζόντων υδάτων. 

Η όλη κατασκευή  σώμα κρήνης και σχάρα) θα πακτώνονται στο έδαφος σε βάση από 

σκυρόδεμα διαστάσεων Μ 0, 0 εκ. Χ Π 0,50 εκ. Χ Υ 0,30 εκ. Στην κατασκευή 

περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες οι απαραίτητες για την φορτοεκφόρτωση μεταφορά 

στον τόπο του έργου όλων των υλικών και εγκατάσταση της κρήνης. 

ΑΡΘΡΟ 41ο ΔΕΝΤΡΑ 
 

Προμήθεια ενός καλλωπιστικού δένδρου ειδικής κατηγορίας ύψους 3,0 μ και άνω, 

περίμετρος κορμού 16 εκ και άνω ,με αριθμό κλάδων πέντε και άνω και με μπάλα χώματος 

 0 λίτρων και άνω, μαζί με την προμήθεια ενός πασσάλου 2,5 μ και άνω, ευθυτενούς, 

αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m 

από κατάλληλα είδη δένδρων. 

Στο άρθρο περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες οι απαραίτητες για την φύτευση των δέντρων, 

δηλαδή: 

 η φύτευση, με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της 

ρίζας, 

 το γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 

 το πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, 

 η λίπανση 

 ο σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, 



 η υποστύλωση του δέντρου  έμπηξη του πασσάλου στο έδαφος σε βάθος 0,50 m σε 

οποιοδήποτε τύπο εδάφους και σε οποιαδήποτε κλίση και πρόσδεσή του με 

κατάλληλο υλικό στο δέντρο) 

Επίσης, περιλαμβάνονται οι εργασίες για τη συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 

στον τόπο του έργου όλων των υλικών, για την προσωρινή αποθήκευση και συντήρηση των 

δέντρων μέχρι τη φύτευση τους, οι πλάγιες μεταφορές, οι τυχόν απώλειες κατά τη 

μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τα υλικά που θα χρειαστούν, το 

εργατοτεχνικό προσωπικό και τα εργαλεία και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, όπως 

και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια 

και την έντεχνη τοποθέτηση των ως άνω υλικών. 

 

 
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΚΩΔ. 
ΑΡΘ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΕΜ 4,00 37535250-4 830,00 3.320,00 

2 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΕΜ 7,00 37535250-4 400,00 2.800,00 

3 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ 
Α 

ΤΕΜ 2,00 37535200-9 6.740,00 13.480,00 

4 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ 
  

ΤΕΜ 2,00 37535200-9 6.630,00 13.260,00 

5 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ 
Γ 

ΤΕΜ 1,00 37535200-9 16.670,00 16.670,00 

6 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 
ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜ 7,00 37535210-2 1.300,00 9.100,00 

7 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η  ΟΥΝΙΑ 2 
ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜ 6,00 37535210-2 1.160,00 6.960,00 

8 ΖΩΑ ΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ 5,00 37535250-4 500,00 2.500,00 

9 TALL ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΤΕΜ 4,00 37535220-5 2.700,00 10.800,00 

10 ΜΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜ 6,00 37535230-8 1.360,00 8.160,00 

11 ΜΥΛΟΣ ΜΙ ΡΟΣ ΤΕΜ 1,00 37535230-8 900,00 900,00 

12 ΓΕ ΥΡΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 2,00 37535200-9 2.800,00 5.600,00 

13  ΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ 2,00 37535200-9 190,00 380,00 

14  ΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ 1,00 37535200-9 210,00 210,00 

15 
ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜ 3,00 37535210-2 1.450,00 4.350,00 

16 
ΞΥΛΙΝΗ  ΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜ 4,00 37535210-2 1.400,00 5.600,00 

17 
ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΕΜ 1,00 37535250-4 690,00 690,00 

18 ΠΛΑΙΝΑ ΓΕ ΥΡΑΣ ΤΕΜ 2,00 37535200-9 430,00 860,00 

19 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΡΕΝΑ Ι ΤΕΜ 1,00 37535200-9 5.420,00 5.420,00 

20 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΜΕ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜ 2,00 37535200-9 3.800,00 7600,00 



ΚΩΔ. 
ΑΡΘ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

21 
ΜΕΤΑΛΛΙ Ο  ΑΣΤΡΑ Ι ΜΕ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜ 4,00 37535240-1 4.010,00 16.040,00 

22 
ΞΥΛΙΝΟ  ΑΣΤΡΑ Ι ΜΕ 
ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ 

ΤΕΜ 1,00 37535240-1 3.800,00 3.800,00 

23 ΠΙΝΑ ΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜ 13,00 34928471-0 540,00 7020,00 

24 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ ΜΜ 330,00 44231000-8 60,00 19.800,00 

25 ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜ 7,00 44231000-8 1.200,00 8400,00 

26 ΔΑΠΕΔΑ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ Μ2 2.440,00 44111700-8 52,00 126.880,00 

27 ΧΥΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ Μ2 702,00 44111700-8 88,00 61.776,00 

28 
ΕΠΙΣ ΕΥΗ  ΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΑΠΕΔΟΥ 

Μ2 640,00 44111700-8 20,00 12.800,00 

29 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΕΡΙ ΡΑΞΗ ΜΕ 
ΣΕΝΑΖ ΑΠΟ Σ ΥΡΟΔΕΜΑ 

ΜΜ 371,00 44231000-8 40,00 14.840,00 

30 
ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΠΟΡΤΑ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΤΕΜ 9,00 44111700-8 700,00 6.300,00 

31 
ΧΕΙΡΟΛΑ ΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ ΙΑ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 

ΤΕΜ 4,00 37535200-9 80,00 320,00 

32 
ΕΠΙΣ ΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ LAPSET 

ΤΕΜ 2,00 50870000-4 1.450,00 2.900,00 

33 
ΕΠΙΣ ΕΥΗ  ΑΤΑΣ ΕΥΗΣ 
ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΣΕΡ  LAPSET 

ΤΕΜ 1,00 50870000-4 1.700,00 1.700,00 

34 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΕΜ 1,00 37535200-9 9.750,00 9.750,00 

35 ΠΑΤΩΜΑ ΓΕ ΥΡΑΣ ΤΕΜ 1,00 37535200-9 920,00 920,00 

36 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - 
ΔΙΑΜΟΡ ΩΣΗ ΧΩΡΟΥ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙ ΡΑΞΕΩΝ 

Μ2 9.502,00 77313000-7 5,00,00 47.510,00 

37 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΤΑ ΕΝ 
1176 & 1177 

ΤΕΜ 13,00 71356100-9 800,00 10.400,00 

38  ΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 26,00 37535200-9 180,00 4.680,00 

39 ΠΑΓ Α ΙΑ ΤΕΜ 34,00 37535200-9 350,00 11.900,00 

40  ΡΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΤΕΜ 13,00 37535200-9 480,00 6.240,00 

41 ΔΕΝΔΡΑ ΤΕΜ 18,00 03452000-3 350,00 6.300,00 

  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 498.936,00 

 
ΦΠΑ 24% 119.744,64 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 618.680,64 

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ    27/04/2017 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙ ΟΣ                                                               ΘΕΩΡΗΘΗ Ε   

 

ΤΣΑΓ ΑΡΑ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                               ΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 


