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Έγγραφο Δήμου-Φορέα: Χερσονήσου 

Έργο: Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού 

εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑΜΕΑ της παιδικής 

εξοχής Κοκκίνι Χάνι 
 

 

Περιγραφή: 

  

Η παρούσα προμήθεια στοχεύει στην αναβάθμιση της υφιστάμενης παιδικής 

χαράς που βρίσκεται εντός  του χώρου της παιδικής κατασκήνωσης Κοκκίνι Χάνι, στη 

Δημοτική Ενότητα Γουβών του Δήμου Χερσονήσου, στην εξασφάλιση 

προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στους κτιριακούς χώρους της κατασκήνωσης, όπου υπάρχει 

ανισοσταθμία, καθώς και στην δυνατότητα προσπέλασης των ΑΜΕΑ στην  παραλία 

βόρεια της κατασκήνωσης.  

  

Συγκεκριμένα,  

Α) Για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς προβλέπονται η προμήθεια οργάνων - 

παιχνιδιών παιδικής χαράς (ΟΜΑΔΑ Α) ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.800,00€ 

(χωρίς ΦΠΑ). 

Β) Για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ εντός  του χώρου της κατασκήνωσης 

προβλέπονται η προμήθεια ραμπών πρόσβασης αλουμινίου (ΟΜΑΔΑ Β) ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 2.130,00€ (χωρίς ΦΠΑ). 

Γ) Για την εξασφάλιση πρόσβασης των ΑΜΕΑ στην παραλία βόρεια του χώρου της 

κατασκήνωσης προβλέπονται η προμήθεια κινητού αντιολισθητικού διαδρόμου 

πρόσβασης παραλίας (ΟΜΑΔΑ Γ) ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.265,50€ (χωρίς 

ΦΠΑ). 

 

 Οι περιγραφές και οι προδιαγραφές των παραπάνω ειδών αναφέρονται στην 

ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η ποσότητα τους αναφέρεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και ο ενδεικτικός σχεδιασμός τους αποτυπώνεται στα συνημμένα 

σχέδια που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μελέτης. 

 



  Σχετικά με τον εξοπλισμό της ομάδας Α, η μεταφορά και τοποθέτηση του στις 

θέσεις που προσδιορίζονται στα τεχνικά σχέδια της μελέτης, θα γίνει από τους 

προμηθευτές και η δαπάνη της περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις επιμέρους τιμές του 

προϋπολογισμού. 

 

Σχετικά με τον εξοπλισμό των ομάδων Β & Γ, η μεταφορά και παράδοσή του 

σε χώρο που θα υποδειχτεί από το Φορέα (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Χερσονήσου), θα γίνει από τους προμηθευτές και η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται 

ανοιγμένη στις επιμέρους τιμές του προϋπολογισμού. 

 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

56.820,47€ με το ΦΠΑ (23%) και η πίστωση προέρχεται από ειδικά έσοδα του Δήμου, 

τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για την λειτουργία και συντήρηση των παιδικών 

κατασκηνώσεων Κοκκίνι Χάνι. 

 

 

 

Λ. Χερσονήσου  18/02/2015 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Φιλοκτήτης Βαρδάκης 

  πολιτικός μηχανικός 

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 18/02/2015 

Ο Προϊστάμενος του τμήματος  

 

 

 

 

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης 

  πολιτικός μηχανικός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 18/02/2015 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
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Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

 

 Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισμού 

προσβασιμότητας ΑΜΕΑ της παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι 
 

 

Α ρ θ ρ ο 2ο 

Διατάξεις που ισχύουν 

 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

 α) Της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ. "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91 καθώς και των 

εκτελεστικών πράξεων τους. 

 β) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω. 

 

 

Α ρ θ ρ ο 3ο 

Συμβατικα τευχη 

 

 Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

 α) Η διακηρυξη του διαγωνισμου 

 β) Το τιμολογιο προσφορας του αναδοχου 

 γ) Ο Προυπολογισμος προσφορας του αναδοχου 

 δ) Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας  του αναδοχου 

 

 

Α ρ θ ρ ο 4ο 

Τροπος εκτελεσης της προμηθειας 

 

 Η εκτελεση της προμηθειας αυτης θα πραγματοποιηθει με προχειρο διαγωνισμο με τους ορους 

που θα καθορισει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου κατα τις διαταξεις των αρθρων 

7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93 

 Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δημοπρατουμενου αντικειμενου υπερβαινει τα 

200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δημοσιευθει στην επισημη εφημεριδα των Ε.Κ. 

 

 



 

Α ρ θ ρ ο 5ο 

 

 Η δαπάνη δημοσίευσης της προκυρηξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με το 

άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 

 

 

Α ρ θ ρ ο 6ο 

Ανακοινωση κατακυρωσης - αναθεσης / Συμβαση 

 

 Στον προμηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προμηθειας αποστελλεται σχετικη 

ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολη της ανακοινωσης η 

συμβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο προμηθευτης υποχρεουται να προσελθει μεσα σε δεκα (10) 

ημερες απο την ημερομηνια κοινοποιησης της ανακοινωσης, για την υπογραφη της σχετικης συμβασης 

κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω Αρθρο οριζονται. 

 Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συμβαση  καταρτιζεται από τον ΟΤΑ που υπογραφεται 

και απο τα δυο συμβαλλομενα μερη, οπως οριζεται με το Αρθρο 25 της Υπ.Αποφ. 11389/93. 

 

 

Α ρ θ ρ ο 7ο 

Εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης 

 

 Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης καθοριζεται σε 5% επι της αξίας της σύμβασης 

χωρίς το ΦΠΑ. Παρεχεται δε με εγγυητικη επιστολη οπως οριζεται απο το Αρ.157 παρ.β του 

Ν.4281/2014. 

 Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της προμηθειας μετα 

την παραλαβη απο αρμοδια επιτροπη. 

 

 

Α ρ θ ρ ο 8ο 

Χρονος εγγυησης 

 

 Ο χρονος εγγυησης μετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη παραλαβη μετρουμενος 

απο της ημερομηνιας της υπογραφης της συμβασης θα καθορισθει με την προσφορα των 

διαγωνιζομενων και ο χρονος στη γενική περίπτωση δεν δυναται να ειναι μικροτερος του ενος (1) 

ετους, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικό χρονικό διάστημα για το κάποιο είδος στην ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων, οπότε και υπερισχύει το ειδικά ορισμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα εγγύησης.  

 

 

Α ρ θ ρ ο 9ο 

Εκπτωση του αναδοχου 

 

 Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συμβατικης προθεσμιας εκτελεσης της 

προμηθειας η ο αναδοχος δεν συμμορφωνεται προς τις καθε ειδους υποχρεωσεις του, μπορει να 

κηρυχθει εκπτωτος συμφωνα με τις διαταξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 11389/93. 

 

 

Α ρ θ ρ ο 10ο 

Πλημμελης κατασκευη 

 



 Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προμήθεια είδους, δεν ειναι συμφωνα με τους ορους 

της συμβασης, ή εμφανιζει ελαττωματα ή κακοτεχνιες, ο αναδοχος υποχρεουται να αποκαταστησει η 

βελτιωσει αυτες, συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις. 

 

 

Α ρ θ ρ ο 11ο 

Φοροι,τελη,κρατησεις 

 

 Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειμενων διαταξεων φορους τελη και 

κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ημερα της διενεργειας του διαγωνισμου. Ο ΦΠΑ βαρυνει τους 

Ο.Τ.Α. 

 

 

Α ρ θ ρ ο 12ο 

Παραλαβη Υλικων 

 

 Η παραλαβη, των υπο προμηθεια ειδών, θα γινει απο επιτροπη παραλαβης συμφωνα με τον 

τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συμβαση. Η επιτροπη συγκροτειται για τη  

συγκεκριμενη καθε φορα προμηθεια, με αποφαση του Δημοτικου η Κοινοτικου Συμβουλιου και 

σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το Αρθρο 28 της 

Υπ.Αποφ.11389/93. 

 Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης 

πραγματοποιειται μεσα απο τον οριζομενο απο την συμβαση χρονο, κατα τα λοιπα οπως το Αρθρ.29 

της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.   

 

 

 

 

 

Λ. Χερσονήσου  18/02/2015 

Ο Συντάξας 
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Μαρία Πιταρίδη 

  πολιτικός μηχανικός 

      

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και 
λοιπού εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑΜΕΑ της 
παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι 

 
                             

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

 

Αντικείμενο Προμήθειας 

 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισμού 

προσβασιμότητας ΑΜΕΑ της παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι, για να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου 

Χερσονήσου, σχετικά με τη λειτουργία και βελτίωση του χώρου των παιδικών κατασκηνώσεων 

Κοκκίνι Χάνι.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

 

Ισχύουσες δατάξεις 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.  

β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Όλα τα προϊόντα θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια 

και επιπλέον για τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει: 

α) να είναι ειδικά σχεδιασμένα για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι  

β) τα υλικά του εξοπλισμού να  έχουν ελεγχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 

σειράς προτύπων ΕΝ71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση 

αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών, κλπ.) 

γ) τα όργανα και οι κατασκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 

προτύπων ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο (επί ποινή αποκλεισμού) 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των 

αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα 

αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία 

πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. Η τήρηση 



των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται 

από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την 

έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού το εν λόγω πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Ο κατασκευαστής ο εισαγωγέας ή ο 

αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό  με τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

α) Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε 

οργάνου. 

β) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών  

γ) Μέγιστος αριθμός χρηστών  

δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 ή ισοδύναμα αυτών . 

Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο δήμο εγχειρίδιο οδηγιών 

περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για: 

• τους  απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των 

επιμέρους εξαρτημάτων του, 

• τους  απαιτούμενους  ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του  

• τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων  

Για τον καθορισμό από τον κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των ελέγχων πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες που 

σχετίζονται με τον, κατά περίπτωση, εγκατεστημένο εξοπλισμό. 

Αναλυτικότερα για το καθένα προϊόν ισχύουν οι κάτωθι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές: 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΡΓΑΝΑ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

 
1) ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  ΑΜΕΑ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ 

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 3 ετών & άνω. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

o Διαστάσεις (απόκλιση +/- 5 εκ.): Μ 5,16m – Π 5,74 m – Υ 2,39 m.  

o Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 0,50 m. 

 



Περιγραφή Οργάνου:  

Το όργανο θα είναι κατάλληλο για ταυτόχρονη χρήση από 20 παιδιά. 

Θα αποτελείται από 4 τετράγωνες ξύλινες ράμπες στις οποίες θα μπορούν άνετα να κινούνται τα παιδιά 

επάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο.  

Οι 2 τετράγωνες ράμπες θα φέρουν ξύλινες κάθετες κολώνες στήριξης, επάνω στις οποίες θα υπάρχουν 

κρίκοι αιώρησης – κρέμασης. Από τη μία πλευρά και των δύο, θα ξεκινούν κεκλιμένες ράμπες εισόδου 

– εξόδου από το όργανο. 

Η τρίτη ράμπα θα λειτουργεί ως πέρασμα στην τέταρτη ράμπα, στις δύο πλευρές της οποίας θα 

υπάρχουν ξύλινοι προστατευτικοί τοίχοι με παιδαγωγικά παιχνίδια (π.χ. τρίλιζα, ρολόι κλπ.) 

Η τέταρτη ελεύθερη πλευρά της ράμπας αυτής ενώνεται με δύο διαδοχικές ξύλινες, κυματοειδείς 

ράμπες, για πρόσβαση από ΑΜΕΑ, εκατέρωθεν των οποίων υπάρχουν κυματοειδή μεταλλικά στοιχεία 

στήριξης και αιώρησης, για άσκηση και ψυχαγωγία. 

Επίσης, υπάρχει τρίτη ξύλινη κεκλιμένη ράμπα εισόδου - εξόδου από το όργανο. 

Το όργανο θα πρέπει να κατασκευάζεται από οικολογικό ξύλο που προέρχεται από σκληρή ξυλεία 

Πεύκης, υψηλής αντοχής και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες και δεν θα πρέπει να είναι 

εμποτισμένα με τοξικά υλικά. 

Το ξύλο θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού υπό πίεση ή 

με ατμό και με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον.  

Η επιφάνεια του ξύλου θα πρέπει να έχει βαφτεί με υδροδιαλυτά χρώματα και βαφές, που 

προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα 

χρώματα αυτά θα πρέπει να είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον & να 

συμμορφώνονται προς τα αντίστοιχα DIN.  

Για την κατασκευή τμημάτων του οργάνων που θα χρησιμοποιηθεί αντεπικολλητή ξυλεία, αυτή θα 

είναι προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και 

κουρμπαριστά σχήματα, που δεν έχει η κοινή συμπαγής ξυλεία. Η αντεπικολλητή κατασκευή θα 

αποτελείται από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα μεταξύ τους και συγκολλημένα με αδιάβροχη κόλλα 

πολυουρεθάνης, μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τα αντίστοιχα DIN.  

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας, σκληρού και 

μαλακού καπλαμά, εναλλάξ τοποθετημένα, συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση, 

χρησιμοποιώντας ρητίνες φαινολικής βάσης, μη τοξικές. Τα περισσότερα από τα στοιχεία του κόντρα 

πλακέ θα πρέπει να είναι καλυμμένα με αδιάβροχα χρώματα δύο συστατικών αμινοαλκυδικής ρητίνης.  

Τα μεταλλικά στοιχεία, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

ποιότητας AISI 304, ώστε να μην σκουριάζουν, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με 

τους κανονισμούς των DIN. Τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να αντέχουν σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες και να έχουν εξαίρετο φινίρισμα.  



Τα πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα. Τα βασικά στοιχεία θα 

πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, πλήρως ανακυκλώσιμα και πολύ υψηλής 

αντοχής σε κρούση.  

Τα μικρά κομμάτια και τα διαφανή εξαρτήματα θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής 

Πυκνότητας HDPE, ή ισοδύναμο, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα άκαμπτα και γερά υλικά.  

Η θεμελίωση του οργάνου θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον 

και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. Ενδεικτικά η θεμελίωση του οργάνου θα 

πρέπει να γίνεται με τη χρήση μιας μεταλλικής βάσης στήριξης από θερμογαλβανισμένο χάλυβα. Οι 

ξύλινες κολώνες του οργάνου θα πρέπει να έχουν μεταλλικές ντίζες, ενσωματωμένες μέσα στο ξύλο της 

κολώνας με θερμοκολλητική ρητίνη, εφαρμοσμένες εργοστασιακά με ειδικό μηχάνημα, ώστε να 

εξασφαλίζεται ασφαλής συνδεσμολογία μετάλλου και ξύλου. Οι προδιαγραφές προσδίδουν αντοχή σε 

φθορές & βανδαλισμούς.  

Η κάθετη δύναμη θραύσης της σύνδεσης της ξύλινης κολώνας με το μεταλλικό πόδι θα είναι 60000 Ν 

(6000 kp). Η δύναμη κάμψης του μεταλλικού στύλου, διατομής 95x95mm είναι 2200 Nm (220 kgm). Ο 

τρόπος αυτός της θεμελίωσης δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, αποφεύγοντας στα στερεά εδάφη 

τη χρήση τσιμέντου. Σε σαθρά εδάφη, θα κατασκευάζεται υποχρεωτικά υπόβαση σκυροδέματος πάχους 

10-20εκ. για τη στερέωση των ατσάλινων πέδιλων με ανοξείδωτα στριφώνια, με ευθύνη και δαπάνη του 

προμηθευτή. 

Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά του οργάνου, ξύλο, σύνδεσμοι, μεταλλικά, πλαστικά μέρη πρέπει να είναι 

απολύτως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και αβλαβή για τον χρήστη και το περιβάλλον.  

Με γνώμονα ότι το όργανο τοποθετείται σε χώρο δημόσιας χρήσης και κατά συνέπεια είναι ευάλωτο σε 

βανδαλισμούς, συγκεκριμένα σημεία του οργάνου, όπως οι τοίχοι ασφαλείας, καθώς και οι πλαστικοί 

σύνδεσμοί τους, πρέπει να  είναι κατασκευασμένοι από υλικά εξαιρετικής αντοχής.  

Οι τοίχοι θα πρέπει να είναι επικαλυμμένοι από ειδικό αντιγκράφιτι υλικό και θα πρέπει να 

αποτελούνται από ειδικά επεξεργασμένους (για βελτιστοποίηση της αντοχής τους) μεταλλικούς δοκούς 

και από υψηλής συμπίεσης ξυλεία πάχους τουλάχιστον 15μμ. Οι πλαστικοί σύνδεσμοι που θα 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένοι από υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο, το οποίο περιέχει και 20% ίνες γυαλιού.  

Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύονται τουλάχιστον από τις ακόλουθες εγγυήσεις:  

20 χρόνια:   

o στοιχεία και κατασκευές από χάλυβα 

o μέρη από αντεπικολλητά φύλλα κατασκευασμένα υπό πίεση (HPL) 

  15 χρόνια:   

o στοιχεία από αλουμίνιο 

o μεγάλα πλαστικά μέρη ενισχυμένα με ίνες γυαλιού 



10 χρόνια:     

o για τα ξύλινα μέρη 

o επεξεργασία επιφάνειας με στοιχεία από χάλυβα, θερμογαλβανισμένα, ανοιξείδωτο ατσάλι. 

 

 

2) ΚΟΥΝΙΑ - ΦΩΛΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ 

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 1 έτους & άνω. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

o Διαστάσεις (απόκλιση +/- 5 εκ.): Μ 3,91μ – Π 1,75μ – Υ 2,70μ. 

o Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,40μ. 

Περιγραφή Οργάνου:  

Ο σκελετός της κούνιας αποτελείται από μια οριζόντια μεταλλική δοκό και από τέσσερα ξύλινα πόδια, 

δύο σε κάθε πλευρά, σε σχήμα "Λ".  

Η οριζόντια μεταλλική  δοκός, στο κάθε άκρο της έχει δυο μεταλλικές τριγωνικές επιφάνειες, 

εργοστασιακά τοποθετημένες, μια κατά μήκος και μία κάθετη στη φορά της δοκού, η οποία  ενώνεται 

με απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα με τα δύο πλαϊνά ξύλινα πόδια της κάθε πλευράς, που έχουν 

σχήμα «Λ». Το καθένα από τα ξύλινα πόδια της κούνιας έχει διατομή 95 x 95mm.  

Στο κάτω μέρος της οριζόντιας μεταλλικής δοκού, υπάρχουν δύο  μεταλλικοί σύνδεσμοι - (κουζινέτα) 

στους οποίους προσαρμόζονται οι αλυσίδες της  κούνιας φωλιάς που δέχεται η κούνια. Η θέση –φωλιά 

έχει την ίδια κρέμαση –κουζινέτα με μία κανονική κούνια, αλλά στο καλάθι της φωλιάς μπορούν να 

καθίσουν 1-4 άτομα, ανάλογα με το εκτόπισμά τους. Το κάθισμα είναι από μαλακό συνθετικό υλικό, 

για να δέχεται τις εντάσεις του εκάστοτε βάρους, σε σχήμα δικτυωτό και είναι ασφαλής για παιδιά και  

για μεγάλους. 

Το όργανο θα πρέπει να κατασκευάζεται από οικολογικό ξύλο που προέρχεται από σκληρή ξυλεία 

Πεύκης, υψηλής αντοχής και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες και δεν θα πρέπει να είναι 

εμποτισμένα με τοξικά υλικά. 

Το ξύλο θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού υπό πίεση ή 

με ατμό και με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Με την 

επεξεργασία αυτή, το ξύλο αυτό αποκτά αντοχή δια βίου ώστε να μην σαπίζει εφ’ όσον συντηρηθεί. Τα 

υλικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν πρέπει να περιέχουν αρσενικό, κάδμιο 

και χρώμιο. 

 Η επιφάνεια του ξύλου θα πρέπει να έχει βαφτεί με υδροδιαλυτά χρώματα και βαφές, που 

προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα 



χρώματα αυτά θα πρέπει να είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον & να 

συμμορφώνονται προς τα αντίστοιχα DIN.  

Τα μεταλλικά στοιχεία, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

ποιότητας AISI 304, ώστε να μην σκουριάζουν, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με 

τους κανονισμούς των DIN. Τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να αντέχουν σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες και να έχουν εξαίρετο φινίρισμα.  

Τα πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα. Τα βασικά στοιχεία θα 

πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, πλήρως ανακυκλώσιμα και πολύ υψηλής 

αντοχής σε κρούση.  

Η θεμελίωση του οργάνου θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον 

και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. Ενδεικτικά η θεμελίωση του οργάνου θα 

πρέπει να γίνεται με τη χρήση μιας μεταλλικής βάσης στήριξης από θερμογαλβανισμένο χάλυβα. Οι 

ξύλινες κολώνες του οργάνου θα πρέπει να έχουν μεταλλικές ντίζες, ενσωματωμένες μέσα στο ξύλο της 

κολώνας με θερμοκολλητική ρητίνη, εφαρμοσμένες εργοστασιακά με ειδικό μηχάνημα, ώστε να 

εξασφαλίζεται ασφαλής συνδεσμολογία μετάλλου και ξύλου. Οι προδιαγραφές προσδίδουν αντοχή σε 

φθορές & βανδαλισμούς.  

Η κάθετη δύναμη θραύσης της σύνδεσης της ξύλινης κολώνας με το μεταλλικό πόδι θα είναι 60000 Ν 

(6000 kp). Η δύναμη κάμψης του μεταλλικού στύλου, διατομής 95x95mm είναι 2200 Nm (220 kgm). Ο 

τρόπος αυτός της θεμελίωσης δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, αποφεύγοντας στα στερεά εδάφη 

τη χρήση τσιμέντου. Σε σαθρά εδάφη, θα κατασκευάζεται υποχρεωτικά υπόβαση σκυροδέματος πάχους 

10-20εκ. για τη στερέωση των ατσάλινων πέδιλων με ανοξείδωτα στριφώνια, με ευθύνη και δαπάνη του 

προμηθευτή. 

Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά των οργάνων της παιδικής χαράς, ξύλο, σύνδεσμοι, μεταλλικά, πλαστικά 

μέρη πρέπει είναι απολύτως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και αβλαβή για τον χρήστη και το περιβάλλον.  

Με γνώμονα ότι το προτεινόμενο όργανο τοποθετείται σε χώρους δημόσιας χρήσης και κατά συνέπεια 

είναι ευάλωτο σε βανδαλισμούς, συγκεκριμένα σημεία του οργάνου, οι πλαστικοί σύνδεσμοί του, 

πρέπει να  είναι κατασκευασμένοι από υλικά εξαιρετικής αντοχής.  

Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύονται τουλάχιστον από τις ακόλουθες εγγυήσεις:  

20 χρόνια:   

o στοιχεία και κατασκευές από χάλυβα 

o μέρη από αντεπικολλητά φύλλα κατασκευασμένα υπό πίεση (HPL) 

  15 χρόνια:   

o στοιχεία από αλουμίνιο 

o μεγάλα πλαστικά μέρη ενισχυμένα με ίνες γυαλιού 

10 χρόνια:     



o για τα ξύλινα μέρη 

o επεξεργασία επιφάνειας με στοιχεία από χάλυβα, θερμογαλβανισμένα, ανοιξείδωτο ατσάλι. 

 

 

3) ΞΥΛΙΝΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ 

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 1 έτους & άνω. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

o Διαστάσεις (απόκλιση +/- 5 εκ.): Μ 6,00μ – Π 4,12μ – Υ 0,17μ. 

o Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,00μ. 

Περιγραφή Οργάνου:  

Η δοκός ισορροπίας αποτελείται από πέντε οριζόντιες δοκούς από ξύλο διατομής 9Χ12 εκ. και μήκους 

200 εκ. το κάθε ένα κατασκευασμένους από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη 

με τα πρότυπα ΕΝ 351. Επικαλύπτονται με δύο στρώσεις υδατοδιαλυτό χρώμα και μία στρώση 

προστατευτικό κερί. 

Στο άκρο κάθε οριζόντιας δοκού συνδέεται η επόμενη, σχηματίζοντας γωνία 90
ο
. 

Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση κάθε δοκός διαθέτει και μία μεταλλική 

γαλβανισμένη σωλήνα στήριξης διατομής 1" και ύψους 48 εκ. περίπου η οποία είναι βιδωμένη στα 

σημεία της δοκού με τη βοήθεια ειδικών αναμονών. Το κάτω άκρο της πακτώνεται στο έδαφος 

αφήνοντας εκτός της επιφάνειας του εδάφους 8 εκ. 

Το ξύλο που θα χρησιμοποιείται θα είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με 

τα ΕΝ 351, το οποίο είναι κατά 40% ισχυρότερο από το ολόσωμο ξύλο. Έχει αντοχή 360 kp/m2 και 

ειδικό βάρος περίπου 480 kg/m3.  Περιέχει περίπου 15% υγρασία. 

Όλα οι γωνίες (κόχες) των ξύλων πλανάρονται με ακτίνα 5 χιλ. περίπου. 

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 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.  

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι ειδικά μελετημένα για 

τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες και δίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. 

Για την πάκτωση των εξοπλισμών θα 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 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. 

Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύονται τουλάχιστον από τις ακόλουθες εγγυήσεις:  

10 χρόνια:     

o για τα ξύλινα μέρη 

o για τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  

 

4) ΞΥΛΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ 

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 1 έτους & άνω. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

o Διαστάσεις (απόκλιση +/- 5 εκ.): Μ 2,70μ – Π 1,00μ – Υ 1,20μ. 

o Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,00μ. 

Περιγραφή Οργάνου:  

Η ξύλινη γέφυρα αποτελείται από  

• 4 τεμ. ξύλινες κολώνες διατομής 9Χ9 εκ. και ύψους 120 εκ.  

• 2 τεμ. ξύλα διατομής 9Χ9 εκ. και μήκους 270 εκ. 

• 8 τεμ. ξύλα διατομής 9Χ9 εκ. και μήκους 100 εκ. 

• 2 τεμ. ξύλα διατομής 9Χ9 εκ. και μήκους 100 εκ. 

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

• Αλυσίδες επενδυμένες με πλαστικό ασφαλείας 

• 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 2 ξύλων διατομής 9Χ9 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. 



Κατά μήκος της γέφυρας και με τη βοήθεια αλυσίδων, αιωρούνται οκτώ (8) ξύλα διατομής 9Χ9 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. 

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. 

Το ξύλο που θα χρησιμοποιείται είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα 

ΕΝ 351. Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη 

χρήση που προορίζεται.  

Το ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ είναι κατά 40% ισχυρότερο από το ολόσωμο ξύλο. Έχει αντοχή 360 kp/m2 και 

ειδικό βάρος περίπου 480 kg/m3. Περιέχει περίπου 15% υγρασία. 

Όλα οι γωνίες (κόχες) των ξύλων πλανάρονται με ακτίνα  5 χιλ.  περίπου.  

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ έχουν πάχος περίπου 20 χιλ. και είναι κατασκευασμένα από φύλλα 

ξυλείας πάχους έκαστο 1,5 χιλ. συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση 

χρησιμοποιώντας ρητίνες φαινολικής βάσης μη τοξικές. 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 επίσης είναι μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.   

Τα ανωτέρω φύλλα κόντρα πλακέ είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 314-2. Η ποιότητα του κόντρα 

πλακέ είναι τέτοια ώστε δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία πριν τη βαφή, όπως, για παράδειγμα, 

στοκάρισμα και μπορούν να χαραχτούν ανάγλυφες παραστάσεις και θέματα. 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του οργάνου έχουν μεγάλη αντοχή στην 

υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Συγκεκριμένα όλες 

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

πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του οργάνου (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 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. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι ειδικά μελετημένα για 

τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι 

κλπ) είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα 

βαρέα  μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. 

Για την πάκτωση του οργάνου 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 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. 

Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύονται τουλάχιστον από τις ακόλουθες εγγυήσεις:  

20 χρόνια:   

o μέρη από αντεπικολλητά φύλλα κατασκευασμένα υπό πίεση (HPL) 

  10 χρόνια:     

o για τα ξύλινα μέρη 

o για τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  

o για τα πλαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  

 

5) ΞΥΛΙΝΗ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΥΒΟΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ 

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 5 ετών & άνω. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

o Διαστάσεις (απόκλιση +/- 5 εκ.): Μ 2,30μ – Π 2,40μ – Υ 2,30μ. 

o Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 2,18μ. 

Περιγραφή Οργάνου:  

Το όργανο θα περιλαμβάνει: 

• Μία πλευρά με κάθετη κλίμακα και με αναρρίχηση με σχοινιά. 



• Μία πλευρά με μονόζυγο και αναρρίχηση σε κρεμαστό σχοινί “καταδρομέα” 

• Μία πλευρά με κάθετη κλίμακα και με ανεμόσκαλα. 

• Μία δοκό για δέσιμο του κύβου 

• Δύο οριζόντιες κλίμακες 

Αναλυτικότερη το κάθε ένα από τα παραπάνω τμήματα θα αποτελείται από τα εξής: 

Κάθετη κλίμακα και αναρρίχηση με σχοινιά.  

Η πλευρά αυτή του κύβου αποτελείται από:  

• 3 Ξύλινες πολυκολλητες δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm μήκους 2300mm. 

• 2 Ξύλινες πολυκολλητες δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm μήκους 1000mm. 

• 1 Μεταλλικό πλαίσιo από δοκό 30Χ20Χ2mm το οποίο φέρει την κάθετη κλίμακα. 

• 1 Μεταλλικό πλαίσιo από δοκό 30Χ20Χ2mm το οποίο φέρει την αναρρίχηση με σχοινιά. 

Οι ξύλινοι δοκοί έχουν ειδική επεξεργασία ώστε να φωλιάζουν τα πλαίσια στο εσωτερικό τους και να 

σχηματίσουν ένα διπλό Π. 

Η κάθετη κλίμακα αποτελείται από πέντε σιδερένιους δοκούς Φ26 μήκους 1000mm στερεωμένους στο 

μεταλλικό πλαίσιο σε αποστάσεις 300mm μεταξύ τους. 

Η αναρρίχηση με σχοινιά πάχους 16mm είναι στερεωμένη στο πλαίσιο σε ειδικές υποδοχές έτσι ώστε 

να σχηματίζονται τετράγωνα πλευράς 260mm. 

Στα σημεία ένωσης των σχοινιών υπάρχουν ειδικοί σύνδεσμοι από πολυπροπυλένιο (PP). 

Μονόζυγο και αναρρίχηση καταδρομέα.  

Η πλευρά αυτή του κύβου αποτελείται από:  

• 1 Ξύλινη πολυκολλητη δοκό διαστάσεων 100Χ100mm μήκους 2300mm. 

• 2 Ξύλινες πολυκολλητες δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm μήκους 1000mm. 

• 1 Μεταλλικό πλαίσιo από δοκό 30Χ20Χ2mm το οποίο φέρει το μονόζυγο με αλυσίδα. 

• 1 Μεταλλικό πλαίσιo από δοκό 30Χ20Χ2mm το οποίο φέρει την αναρρίχηση καταδρομέα 

Οι ξύλινοι δοκοί έχουν ειδική επεξεργασία ώστε να φωλιάζουν τα πλαίσια στο εσωτερικό τους και να 

σχηματίσουν ένα διπλό Π. 

Το μονόζυγο αποτελείται από 2 κουζινέτα τα οποία είναι στερεωμένα στο μεταλλικό πλαίσιο και 

ενώνονται με την δοκό Φ26Χ500mm με αλυσίδες. 



Η αναρρίχηση καταδρομέα αποτελείται από ένα σχοινί με διάμετρο Φ16mm το οποίο πακτώνεται στο 

έδαφος και έχει προσαρμοσμένα 3 πατήματα σε απόσταση 500mm για να διευκολύνουν την ανάβαση. 

Οι δυο ακριανές πλευρές της πλευράς στερεώνονται στις άλλες πλευρές του κύβου με την χρήση Βιδών 

Μ8Χ50mm. 

Κάθετη κλίμακα με ανεμόσκαλα.  

Η πλευρά αυτή του κύβου αποτελείται από:  

• 3 Ξύλινες πολυκολλητες δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm μήκους 2300mm. 

• 2 Ξύλινες πολυκολλητες δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm μήκους 1000mm. 

• 1 Μεταλλικό πλαίσιo από δοκό 30Χ20Χ2mm το οποίο φέρει την κάθετη κλίμακα. 

• 1 Μεταλλικό πλαίσιo από δοκό 30Χ20Χ2mm το οποίο φέρει την ανεμόσκαλα. 

Οι ξύλινοι δοκοί έχουν ειδική επεξεργασία ώστε να φωλιάζουν τα πλαίσια στο εσωτερικό τους και να 

σχηματίσουν ένα διπλό Π. 

Η κάθετη κλίμακα αποτελείται από πέντε σιδερένιους δοκούς Φ26 μήκους 1000mm στερεωμένους στο 

μεταλλικό πλαίσιο σε αποστάσεις 300mm μεταξύ τους. 

Η ανεμόσκαλα αποτελείται από 2 σχοινιά τα οποία είναι στερεωμένα στο μεταλλικό πλαίσιο και στο 

κάτω μέρος του θεμελιώνονται στο έδαφος. Στα σχοινιά στερεώνονται πέντε δοκοί Φ26 με ειδικά 

στηρίγματα με απόσταση ανάμεσα τους περίπου 300mm. 

Δοκός δεσίματος κύβου. 

Στην ελεύθερη πλευρά του κύβου προσαρμόζεται μια σιδερένια δοκός διαστάσεων 50Χ25Χ2100mm με 

λάμες στα άκρα του, για καλύτερο δέσιμο του κύβου και χρησιμοποιούνται βίδες Μ8Χ50mm 

Οριζόντια κλίμακα 

Η οριζόντια κλίμακα αποτελείται από: 

• 1 οριζόντια κλίμακα από 2 ξύλινους πολυκολλητούς δοκούς 2400Χ100Χ100mm ενωμένους με 

σιδερένιους δοκούς Φ26 σε αποστάσεις 300mm μεταξύ τους. 

Η οριζόντια κλίμακα προσαρμόζεται στην επάνω πλευρά του κύβου με την χρήση βιδών Μ10Χ200 

(περικόχλια). 

 

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

Βάσεις πακτώσεως. 



Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται με συναρμολόγημα από σιδερένιο σωλήνα Φ60 ο οποίος έχει 

απόληξη σε λάμα 90Χ90Χ3 mm και σωλήνα Φ21.  

Προσαρμόζεται στις υποδοχές στο κάτω μέρος των κολόνων και ασφαλίζεται με βίδες Μ10Χ120mm 

(περικόχλια) και βίδες Μ6Χ50 εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα. 

Οι βάσεις θεμελιώνονται σε βάθος 400mm και εξέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 50mm για να μην 

έρχονται σε επαφή τα ξύλα με το έδαφος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176-1:2008. 

Αλυσίδες. 

Οι αλυσίδες είναι γαλβανισμένες τύπου DIN 766, με 6mm με μικρό διάκενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των προδιαγραφών. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούνται από σιδερένιους σωλήνες θερμής εξέλασης ποιότητας St 37-2 

DIN 17100, ελάχιστου πάχους 2mm.  

Λαμαρίνες Θερμής Έλασης St37-2 πάχους 3mm και άνω - DIN1541 

Λαμαρίνες Ψυχρής Έλασης St12,3 Πάχους όχι πάνω από 2mm – DIN 1543 

Βαμμένα ηλεκτροστατικά με πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου και ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ351. 

Σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η 

συσσώρευση νερού. Η σχετική υγρασία είναι 10-15%.  

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται για την βαφή είναι μη τοξικά, δεν περιέχουν βαρέα 

μέταλλα προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες και είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-2. 

Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την διάβρωση.  

Οι τάπες - διακοσμητικά που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά από 

πολυπροπυλένιο. 

Το όργανο θα πρέπει να συνοδεύονται τουλάχιστον από τις ακόλουθες εγγυήσεις:  

  10 χρόνια:     

o για τα ξύλινα μέρη 

o για τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  

o για τα πλαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού  

 

 



 

ΟΜΑΔΑ Β: ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ 

 
6) ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΟΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ  

 
Οι ράμπες αλουμινίου μονού σκέλους για την κάλυψη ανισοσταθμιών θα είναι έχουν αντιολισθητική 

επιφάνεια και θα είναι της μορφής του παρακάτω σχήματος: 

 

 
όπου  

L = 65 εκ. 

Β = 100 εκ. 

Η = 7-12 εκ. 

 

Η φέρουσα ικανότητα της ράμπας θα είναι κατ’ ελάχιστο 300 χλγ. και το βάρος της θα είναι 10-12 χλγ. 

 

Η τελική επιλογή του ακριβούς ύψους υπερκάλυψης θα γίνει κατά την παραγγελία σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του φορέα της προμήθειας (Δήμου Χερσονήσου). 

 

Το παραπάνω στοιχείο εξοπλισμού θα πρέπει να έχει πιστοποίηση CE καθώς και γραπτή 2ετή εγγύηση 

από τον κατασκευαστή τους για τα υλικά κατασκευής, τη μηχανική αντοχή και την άρτια λειτουργία. 

 

 

7) ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ  

 
Οι ράμπες αλουμινίου διπλού σκέλους για την κάλυψη ανισοσταθμιών θα είναι έχουν αντιολισθητική 

επιφάνεια και οι μορφή τους θα  είναι σύμφωνη με τα παρακάτω σχήματα: 

 

 
 



 
 

 
όπου  

L1 = 50 εκ. / L2 = 120 εκ. 

Β = 75 εκ. 

a = 2-5 εκ. / b = 18-21.5 εκ. 

 

 

Η φέρουσα ικανότητα της ράμπας θα είναι κατ’ ελάχιστο 300 χλγ. και το συνολικό βάρος της θα είναι 

23-25 χλγ. 

 

Η τελική επιλογή του ακριβούς ύψους υπερκάλυψης θα γίνει κατά την παραγγελία σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του φορέα της προμήθειας (Δήμου Χερσονήσου). 

 

Το παραπάνω στοιχείο εξοπλισμού θα πρέπει να έχει πιστοποίηση CE, καθώς και γραπτή 2ετή εγγύηση 

από τον κατασκευαστή τους για τα υλικά κατασκευής, τη μηχανική αντοχή και την άρτια λειτουργία 

 

 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΑΜΕΑ 

 
8) ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΑΜΕΑ 

 
Ο Διάδρομος θα είναι φορητός, πάχους περίπου 10 χιλιοστών, πλάτους ένα μέτρο και πενήντα 

εκατοστά (1,50 m) τουλάχιστον και βάρους μικρότερου από 1,50 kg ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Κατασκευασμένος από αντιολισθητικό ελαστομερή πλέγμα, που δεν θα αλλοιώνεται από θαλασσινό 

νερό, χημικές και αλκαλικές ουσίες ή υδρογονάνθρακες και θα αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες και 

στην ηλιακή ακτινοβολία UV. Η επιφάνεια του διαδρόμου θα είναι αδιάβροχη. Επίσης θα έχει 

ευκαμψία  για την μεταφορά, τοποθέτηση και χρήση του. Θα μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε κάθε 

μορφή εδάφους (αμμώδες, επικλινές κτλ.), χωρίς να έχει προηγηθεί προπαρασκευαστική εργασία καθώς 

και θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται εύκολα από το έδαφος όταν δεν χρησιμοποιείται.  

Η εξωτερική όψη του υλικού θα είναι τρισδιάστατη με συνεχόμενη μορφή και όχι διακεκομμένη. Θα 

αποτελείται από ενιαία τμήματα μήκους τουλάχιστον δέκα πέντε μέτρων, έκαστο τμήμα. Τα ρολά του 

διαδρόμου πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες και θα πακτώνoνται με 

ειδικά αγκύρια. Ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις η σύνδεση των επιμέρους τμημάτων θα γίνεται με 

ειδικούς συνδέσμους με ασφαλή και εύκολο τρόπο.  



Ο διάδρομος για τοποθέτηση σε παραλία, πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω  μηχανικές ιδιότητες : 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ >120 kN/m,  

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ >12 Ν/mm2,  

ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ <35 % και  

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  AΛΛΟΙΩΣΗΣ  >= 220 C.  

Επίσης, θα πρέπει να είναι φιλικός με το περιβάλλον.  

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του διαδρόμου και των υλικών για την στερέωση και την 

ασφαλή σύνδεση των επιμέρους τμημάτων μεταξύ τους.  

 

ΑΛΛΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

- Οδηγίες τοποθέτησης στην ελληνική  

- Φωτογραφίες και ενημερωτικά Τεχνικό φυλλάδια  

- Δήλωση του προμηθευτή περί συμμόρφωσης των προσφερομένων ειδών με τις παρούσες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4

ο
 

 

Τόπος παράδοσης  

 

Τα ανωτέρω είδη νοούνται για παράδοση στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την 

Υπηρεσία, ενώ τα έξοδα  αποστολής και μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Σχετικά με τον εξοπλισμό της ομάδας Α, η μεταφορά και τοποθέτηση του στις θέσεις 

που προσδιορίζονται στα τεχνικά σχέδια της μελέτης, θα γίνει από τους προμηθευτές και η 

δαπάνη της περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις επιμέρους τιμές του προϋπολογισμού. 

 

Σχετικά με τον εξοπλισμό των ομάδων Β & Γ, η μεταφορά και παράδοσή του σε χώρο 

που θα υποδειχτεί από το Φορέα (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου), θα 

γίνει από τους προμηθευτές και η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις επιμέρους 

τιμές του προϋπολογισμού. 

 

  
 

 

Λ. Χερσονήσου  18/02/2015 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Φιλοκτήτης Βαρδάκης 

  πολιτικός μηχανικός 

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 18/02/2015 

Ο Προϊστάμενος του τμήματος  

 

 

 

 

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης 

  πολιτικός μηχανικός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 18/02/2015 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

 

 

 

 

Μαρία Πιταρίδη 

  πολιτικός μηχανικός 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς 
και λοιπού εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 
της παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι  

 
                            

  ΕΕΝΝΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  

  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΡΓΑΝΑ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

 
1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  ΑΜΕΑ  ΤΕΜ 1,00 13.5000,00 13.500,00 

 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ  ΤΕΜ 1,00 5.500,00 5.500,00 

 

3 ΞΥΛΙΝΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  ΤΕΜ 1,00 1.500,00 1.500,00 

 

4 ΞΥΛΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ  ΤΕΜ 1,00 2.500,00 2.500,00 

 
5 ΞΥΛΙΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

ΚΥΒΟΣ 

 ΤΕΜ 1,00 2.800,00 2.800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Α (ΣΕ ΕΥΡΩ): 25.800,00 

 

ΟΜΑΔΑ B: ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ 

 
6 ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 

ΑΜΕΑ ΜΟΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ 

 ΤΕΜ 3,00 250,00 750,00 

 

7 ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 

ΑΜΕΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ 

 ΤΕΜ 2,00 690,00 1.380,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ  Β (ΣΕ ΕΥΡΩ):    2.130,00 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΑΜΕΑ 

 
8 ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 

ΑΜΕΑ 

 Μ
2
 135,30 135,00 18.265,50 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ  Γ (ΣΕ ΕΥΡΩ):    18.265,50 

        

    ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ    46.195,50 

     ΦΠΑ 23% 10.624,97 

  ΤΤΤΕΕΕΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ    (((ΣΣΣΕΕΕ    ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩ ))) :::    56.820,47 

    

 

 

Λ. Χερσονήσου  18/02/2015 

Ο Συντάξας 
 

 

 

 

Φιλοκτήτης Βαρδάκης 
  πολιτικός μηχανικός 

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 18/02/2015 

Ο Προϊστάμενος του τμήματος  
 

 

 

 

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης 
  πολιτικός μηχανικός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 18/02/2015 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
 

 

 

 

Μαρία Πιταρίδη 

  πολιτικός μηχανικός 
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