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Έγγπαθο Δήμος-Φοπέα: Υεπζονήζος 
Έπγο: Ππομήθεια οπγάνων παιδικών σαπών 

Δ.Υεπζονήζος 
Κωδ. Πποϋπ/ζμού: 70.7135.0001 
 
 
Πεπιγπαθή: 

 
Η παξνύζα πξνκήζεηα ζηνρεύεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ παηδηθώλ 

ραξώλ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπο κε λέα όξγαλα – παηρλίδηα παηδηθώλ 

ραξώλ, ηα πεξηζζόηεξα δηαθνξεηηθά γηα θάζε παηδηθή ραξά, έηζη ώζηε ε ρξήζε ζε 

θάζε κία από απηέο λα απνηειεί γηα ηνπο κηθξνύο επηζθέπηεο κηα κνλαδηθή θαη 

ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία, ηόζν νκαδηθνύ, όζν θαη αηνκηθνύ παηρληδηνύ. 

 Σπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 12 παηδηθώλ ραξώλ πξνβιέπεηαη ε 

πξνκήζεηα νξγάλσλ - παηρληδηώλ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 301.803,60€ (κε 

ΦΠΑ). 

 Οη πεξηγξαθέο, νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ελδεηθηηθά ζρέδηα ησλ παξαπάλσ 

εηδώλ αλαθέξνληαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ε πνζόηεηα ηνπο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Δλδεηθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο. Η κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε  ησλ 

νξγάλσλ ζηηο ζέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, έλα γηα θάζε 

παηδηθή ραξά, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ε κεηαθνξά (ζε θάζε παηδηθή ραξά) θαη ε ηνπνζέηεζε – εγθαηάζηαζε ηνπ 

εμνπιηζκνύ (ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ εηαηξηώλ) ζα γίλεη από ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ε δαπάλε ηνπο πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηηο επηκέξνπο ηηκέο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ ζα θαηαζθεπαζηνύλ από ηνλ 

αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο ηα ζεκέιηα από ζθπξόδεκα ζηηο θαηάιιειεο ζηάζκεο ζε 

ζρέζε κε ηελ ηειηθή επηθάλεηα ησλ δαπέδσλ. 

 

Σπγθεθξηκέλα ζε θάζε παηδηθή ραξά, όπσο απεηθνλίδνληαη θαη ζηα πξναλαθεξόκελα 

ζρέδηα ηα όξγαλα πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ είλαη ηα εμήο¨ 

 

I. Γσληέο 

 
1. ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ  
2. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ ΓΤΟ ΘΔΔΧΝ ΠΑΗΓΧΝ  
3. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ «ΦΧΛΗΑ»  
4. ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ  



5. ΞΤΛΗΝΟΗ ΓΟΚΟΗ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (σετ 6 τεμαχίων)  
 

II. Λ. Χεξζνλήζνπ 

 
6. ΚΑΣΡΟ ΝΖΠΗΧΝ ΜΔ ΓΤΟ ΣΟΤΛΖΘΡΔ  
7. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΝΖΠΗΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ   
8. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΠΑΗΓΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ   

9. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΣΔΑΡΧΝ (4) ΘΔΔΧΝ   
10. ΜΔΓΑΛΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΔΑ  
11. ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΔΑ (2 ΣΔΜ.)  
12. ΜΤΛΟ 

13. ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ  
14. ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ  
 

III. Καηλνύξην Χσξηό 

 
15. ΒΟΤΡΑ (2 ΣΔΜ.)  

16. ΓΗΠΛΟ ΠΤΡΓΟ ΜΔ ΚΑΛΑ ΓΗΑ ΑΜΔΑ 
17. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΣΡΗΧΝ (3) ΘΔΔΧΝ  
7. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΝΖΠΗΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ  

8. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΠΑΗΓΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ  
 

IV. Αλάιεςε 

 
18. ΣΔΣΡΑΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΓΤΟ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΓΤΟ ΝΖΠΗΧΝ  
ΤΦΟΤ 2,00Μ  

        19. ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΗΠΠΟΚΑΜΠΟ (ΑΠΟ HPL) 
        20. ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΦΑΛΑΗΝΑ (ΑΠΟ HPL) 
        21. ΤΝΘΔΣΟ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΝΖΠΗΧΝ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ, ΣΤΛΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖ ΜΔ ΠΑΣΖΜΑΣΑ,          

               ΚΑΗ ΥΟΗΝΗ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΑΚΗ [HPL]  
 

V. Πάλσ Χεξζόλεζνο 

 
28. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΠΑΗΓΧΝ  
38. ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ  
39. ΜΤΛΟ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ  
40. ΣΡΑΜΠΑΛΑ  ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΚΤΛΟ  

41. ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΔΛΑΣΖΡΗΧΝ ΘΔΔΧΝ  
 

VI. Κξάζη 

 
22. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ  
23. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΚΟΤΝΗΑ (ΠΑΗΓΧΝ) ΜΔ ΑΛΤΗΓΑ (2 ΣΔΜ.)  
24. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΛΑ Δ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΤΦΟΤ 1,90Μ   
31. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΚΟΤΝΗΑ (ΝΖΠΗΧΝ) ΜΔ ΑΛΤΗΓΑ (2 ΣΔΜ.)  
32.  ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (ΚΑΘΗΜΑ ΚΑΗ ΜΟΡΦΖ ΑΠΟ ΖPL)  
 

VII. Γάιππε 

 
25. ΣΡΗΠΣΤΥΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΗΓΗΧΝ  

26. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΞΤΛΗΝΖ ΣΔΣΡΑΘΔΗΑ  
27. ΓΗΚΟ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (ΑΠΟ HPL)  (3 ΣΔΜ.)  
28. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΠΑΗΓΧΝ  
29. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΝΖΠΗΧΝ  
 
 

VIII. Σηαιίδα 

 
26. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΞΤΛΗΝΖ ΣΔΣΡΑΘΔΗΑ  
23. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΠΑΗΓΧΝ ΓΗΑ ΚΟΤΝΗΔ  (2 ΣΔΜ.)  
30. ΠΡΟΘΖΚΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑ Δ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΟ   
 



 

ΙX. Αβδνύ 

 
33. KOYNIA MEΣΑΛΛΗΚΖ ΓΗΘΔΗΑ (ΝΖΠΗΧΝ)  
34. KOYNIA MEΣΑΛΛΗΚΖ ΓΗΘΔΗΑ (ΠΑΗΓΗΧΝ)  
35. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑ   
36. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (2 ΘΔΔΧΝ)  

37. ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ "ΣΡΑΚΣΔΡ"  
 

X. Βξαρόθεπνο  
    

23. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ  ΚΟΤΝΗΑ (ΠΑΗΓΧΝ) ΜΔ ΑΛΤΗΓΑ (4 ΣΔΜ.)  

31. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΚΟΤΝΗΑ (ΝΖΠΗΧΝ) ΜΔ ΑΛΤΗΓΑ (2 ΣΔΜ.)  
39.  ΜΤΛΟ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ  
41. ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΔΛΑΣΖΡΗΧΝ ΘΔΔΧΝ  
42. ΟΡΓΑΝΟ AEROSKATE  
43. ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ  

        46. METAΛΛΗΚΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΗΓΧΝ ΜΔ ΔΛΑΣΖΡΗΑ  
 

XI. Δπηζθνπή (Πάξθν Παλαγησηάθε) 

 
28. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΠΑΗΓΧΝ  
29. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΝΖΠΗΧΝ 
41. ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΔΛΑΣΖΡΗΧΝ ΘΔΔΧΝ 
44. ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΧΝ ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΧΝ ΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΔΛΔΦΔΡΗΚ  

45. ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΠΑΗΓΧΝ ΚΤΜΑΣΟΔΗΓΖ  
        46. METAΛΛΗΚΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΗΓΧΝ ΜΔ ΔΛΑΣΖΡΗΑ  
 

XΙΙ. Σηακληνί 

 
3. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ «ΦΧΛΗΑ»  

        4. ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ  
 
 

 

                   Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ "Βειηίσζε πθηζηάκελσλ παηδηθώλ ραξώλ". Ο αλάδνρνο ηνπ 

έξγνπ απηνύ ζα εθηειεί ηελ εξγαζία ησλ γεληθώλ εθζθαθώλ ζηελ πεξηνρή ησλ 

νξγάλσλ ζε βάζνο αλάινγν κε ην πάρνο ηνπ δαπέδνπ επίζηξσζεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα ελεκεξώλεη ηνλ πξνκεζεπηή ησλ νξγάλσλ (ηεο παξνύζαο κειέηεο) 

λα πξνβεί ζηε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, κε ηηο επηπιένλ 

εθζθαθέο πνπ ζα απαηηνύληαη γηα ην ζθπξόδεκα ησλ ζεκειίσλ ησλ νξγάλσλ θαη 

ηελ πάθησζε απηώλ. Σε όιεο ηηο παηδηθέο ραξέο (πιελ ηξηώλ) πξόθεηηαη λα 

ηνπνζεηεζεί βόηζαιν πνηακίζην πάρνπο 20εθ.- 40εθ. πάλσ ζε ζηξώζε από 

ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ πάρνπο 10εθ. ηα νπνία ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ  "Βειηίσζε πθηζηάκελσλ παηδηθώλ ραξώλ". Μόλν ζηελ παηδηθέο ραξέο ηεο 

Αλάιεςεο, ησλ Σηακληώλ θαη ζε ηκήκα ηεο παηδηθήο ραξάο ηνπ Αβδνύ ην ηειηθό 

δάπεδν ζα είλαη αλαθπθισκέλν ειαζηηθό δάπεδν αζθαιείαο ζε πάρνο θαηάιιειν 

γηα ύςνο πηώζεο ησλ νξγάλσλ 1,30κ., ζε βάζε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα πάρνπο 

12εθ., ην νπνίν επίζεο πεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ "Βειηίσζε 

πθηζηάκελσλ παηδηθώλ ραξώλ" θαη ζα ηνπνζεηεζεί από ηνλ αλάδνρν (ηνπ έξγνπ) 

κεηά από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ βάζεσλ ησλ νξγάλσλ  ησλ παηδηθώλ ραξώλ (γηα λα 

πξνζηαηεπηνύλ ηα όξγαλα από ην ζθπξόδεκα). Τα όξγαλα ζα ηνπνζεηεζνύλ 

θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνύ δαπέδνπ 

αζθαιείαο. 



 Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

301.803,60€ κε ην ΦΠΑ (24%) θαη ε πίζησζε πξνέξρεηαη από έζνδα ηνπ Γήκνπ.  
Το CPV της προμήθειας είναι το 37535200-9. 

 

 

                                              
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Γούπνερ 18/05/2017 
Η Πποϊζηαμένη ηηρ Δ/ΝΗ  

ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη 

 
Γούπνερ  18/05/2017 

Οι ςνηάξανηερ 
 
 
 
 

Εςθςμία Υαπκιολάκη 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

TMHMA ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

       ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  

       ΤΙΤΛΟΣ: Ππομήθεια οπγάνων 

παιδικών σαπών Δ.Υεπζονήζος 

  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 09/2017 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια οργάνων 

παιδικών χαρών, τη μεταφορά και τοποθέτησή τους σε 12 υφιστάμενες 
παιδικές χαρές του Δήμου Φερσονήσου, στις θέσεις που προσδιορίζονται στα 
σχέδια της μελέτης, ένα για κάθε παιδική χαρά.  

Οι περιγραφές, οι προδιαγραφές και τα ενδεικτικά σχέδια των 
παραπάνω ειδών αναφέρονται παρακάτω στο κεφάλαιο των Σεχνικών 
Προδιαγραφών.  

Η μεταφορά και τοποθέτηση  των οργάνων στις θέσεις που 
προσδιορίζονται στα σχέδια της μελέτης, ένα για κάθε παιδική χαρά, 
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της μελέτης. Για την τοποθέτηση των 
οργάνων θα κατασκευαστούν από τον ανάδοχο της προμήθειας τα θεμέλια 
από σκυρόδεμα στις κατάλληλες στάθμες σε σχέση με την τελική επιφάνεια 
των δαπέδων. Παράλληλα με την προμήθεια αυτή πρόκειται να βρίσκονται 
σε εξέλιξη οι εργασίες βελτίωσης όλων των υφιστάμενων  παιδικών χαρών 
(αφορούν στην υπ' αριθμ. 19-ΣΡΟΠ./2017 μελέτη του έργου " Βελτίωση 
υφιστάμενων  παιδικών χαρών "). Η εκτέλεση της προμήθειας θα 
πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τον ανάδοχο του έργου ο οποίος θα 
ειδοποιεί τους ανάδοχους της προμήθειας έπειτα από τις γενικές εκσκαφές στο 
χώρο που θα τοποθετούνται τα όργανα κάθε παιδικής χαράς σε βάθος 
ανάλογο με το πάχος του υλικού επίστρωσης. Ο ανάδοχος της προμήθειας 
των οργάνων θα κατασκευάζει τα θεμέλια και θα τοποθετεί τα όργανα και στη 
συνέχεια ο ανάδοχος του έργου θα τοποθετεί τα υλικά επίστρωσης. 

 
Σο χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας θα ανέρχεται σε 6 μήνες 
από την ημερομηνία ποσ η δ/νζη ηετνικών σπηρεζίών ηοσ Δήμοσ θα ενημερώνει 

εγγράθως ηον Ανάδοτο να προτωρήζει ζηην ηοποθέηηζη ηων οργάνων. 

 
Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 70.7135.0001του 

τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου, με το ποσόν των 301.803,60 € και 
χρηματοδοτείται από έσοδα. 
 

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής θα ενημερώνεται 
εγκαίρως από τον προμηθευτή για την ημερομηνία και ώρα που πρόκειται να 
παραδώσει τα υλικά να μπορεί να παραστεί πριν και μετά την τοποθέτησή 
τους. 
 



Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η προμήθεια διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις:  

 Σου Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

 Σου Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».  

 Σου N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις».  

 Σου Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις».  

 Σου N. 4013/2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
υμβάσεων».  

 Σου Ν. 4155/2013 «Εθνικό ύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
υμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
Τποπαράγραφο Σ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΥΕΚ 
85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.  

 Σης αριθμ.ΤΑΠ/Υ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπουργικής Απόφασης 
«Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».  

 Σου Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».  

 Σου Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

 Σου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 
 

Άρθρο 3ο 

υμβατικά τεύχη της προμήθειας 
 

Σα τεύχη του διαγωνισμού ή έγγραφα της σύμβασης - κατά σειρά ισχύος - 
είναι τα ακόλουθα:  

 Η Διακήρυξη του διαγωνισμού  

 Η υγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης  

 Η Σεχνική Περιγραφή - Σεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης  

 Ο Προϋπολογισμός της μελέτης  

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  



 
Σα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, με σειρά ισχύος 
είναι:  

 Η ύμβαση  

 Η Διακήρυξη  

 Οικονομική Προσφορά του αναδόχου Σεχνική Προσφορά του 
Αναδόχου  καθώς και τα πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία, που 
θα δοθούν με την προσφορά. 

 υγγραφή Τποχρεώσεων  

 Σεχνική Περιγραφή - Σεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης  

 Προϋπολογισμός της μελέτης  

 

Άρθρο 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 

Η προμήθεια θα διενεργηθεί μετά από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό. Σο κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει  της 
χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ειδών ως μια ενιαία ομάδα, αφού 
ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί. 
 
 

Άρθρο 5ο 
Εγγυήσεις 

 

Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι 
προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση 
συμμετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της 
προμήθειας (χωρίς το ΥΠΑ) στo σύνολο του προϋπολογισμού ή στο είδος για 
το οποίο συμμετέχουν. 
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζεται εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός Υ.Π.Α. 
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας κατώτερης ή 
ίσης του ποσού των 20.000,00€ πλέον του ΥΠΑ. 
 
 

Άρθρο 6ο 
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε 
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου:  



α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου 
που ορίστηκε στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή,  
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 
4412/2016.  
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύμβαση όταν:  
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  
β) υντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
τον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, 
οι παρακάτω κυρώσεις:  
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, κατά περίπτωση.  
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από 
το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 7ο 

Παράδοση / Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας 
 

Μετά την παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει το 
πρωτόκολλο παραλαβής στην Τπηρεσία, στο οποίο να αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.  
ε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του αρ. 207 του ν. 4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων.  
ε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και 
ποσοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει: (α) 
μακροσκοπική εξέταση, ή (β) χημική ή μηχανική εξέταση. 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
υλικών, η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υποχρεούται για 
την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μετά την ολοκλήρωση 
του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου ή αμέσως μετά τα αποτελέσματα των 
χημικών ελέγχων που τυχόν να ζητηθούν. Σα πρωτόκολλα κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.  



Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό 
πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού. ε περίπτωση απόρριψης 
του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
στο αρ. 208 του ν. 4412/2016.  
Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, τότε θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου. Εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το 
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του 
φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή 
του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση 
έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη 
σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 
 

Άρθρο 8ο 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση 

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 
της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.  
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που κρίθηκαν ως 
ακατάλληλα μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις.  
 
 
 

Άρθρο 9ο 
Τποβολή προσφορών 

Δεκτές θα γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.  



 
Άρθρο 10ο 

Προδιαγραφές 
 

Σα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία και περιγράφονται 
στο κεφάλαιο Σεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης που συνέταξε το Σμήμα 
Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου Φερσονήσου. 
 

Άρθρο 11ο 
Σρόπος πληρωμής 

 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με 
όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και με το 
κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο εάν απαιτηθεί.  
Σα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι 
κατ' ελάχιστον τα εξής:  
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208.  
β) Σιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
δ) Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία  (βλ. άρθρο 200 
του ν.4412/2016) ή στα έγγραφα της σύμβασης.  
Σον ανάδοχο – προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ 
Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ, ΑΕΠΠ, κ.λπ..) για τους Ο.Σ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές 
κλπ.,. ε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή. 
 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούπνερ, 18/05/2017 

Η Πποϊζηαμένη ηηρ Δ/ΝΗ  
ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη 

Πολιηικόρ Μησανικόρ 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
Γούπνερ, 18/05/2017 

Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ 
Σμήμαηορ  

 

 
 

 
πςπλιδάκηρ Δημοζθένηρ 

Πολιηικόρ Μησανικόρ 

 
   Γούπνερ, 18/05/2017 

Η ςνηάξαζα 
 
 

 
 
 

Εςθςμία Υαπκιολάκη 

Απσιηέκηων Μησανικόρ 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

_______________ 

ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερζονήζου  

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 

Δ.Χερζονήζου 

 

                             

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ανηικείμενο Ππομήθειαρ 

Με ηην μελέηη αςηή πποβλέπεηαι η ππομήθεια " Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 

Δ.Χερζονήζου ", για ηην κάλςτη αναγκών ηος Δήμος Υεπζονήζος.   

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ θα γίνει ζύμθυνα με: 

 

I. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 118 ηος Ν. 4412/2016. 

II. Την παπ. 4 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006, όπυρ αναδιαηςπώθηκε με ηην παπ. 3 ηος 

άπθπος 22 ηος Ν. 3536/2007 

III. Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006, όπυρ πποζηέθηκε με ηην 

παπ. 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/2008 και διαηηπήθηκε ζε ιζσύ με ηην πεπίπηυζη 38 ηηρ 

παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Αναλςηικέρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Όια ηα πξντόληα ζα ζπλνδεύνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, από αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα θαη 

επηπιένλ ζα πξέπεη: 

α) όια ηα όξγαλα λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα αηνκηθό ή νκαδηθό παηρλίδη.  

 β) ηα όξγαλα, νη θαηαζθεπέο θαη ηα πιηθά ηνπο λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηε ζεηξά πξνηύπσλ ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 θαη λα θέξνπλ βεβαίσζε ειέγρνπ - πηζηνπνηεηηθό 

ζπκκόξθσζεο κε ην αληίζηνηρν πξόηππν από δηαπηζηεπκέλν θνξέα   (επί πνηλή απνθιεηζκνύ). 

γ) νη επηθάλεηεο πηώζεο λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηύπσλ ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3. 

Επηηξέπεηαη ε ζπκκόξθσζε πξνο άιια πξόηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ ησλ 

αλαθεξόκελσλ ζηελ παξνύζα, ππό ηνλ όξν όηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακα πξνο ηα 

αλαθεξόκελα. Η ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη από αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε, ε νπνία πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκόδησλ αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ειέγρνπ. Η ηήξεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ πξνηύπσλ ή πξνδηαγξαθώλ αζθαιείαο πηζηνπνηείηαη από 

αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο, κέζσ δηελέξγεηαο πεξηνδηθώλ, αλά δηεηία, ειέγρσλ θαη ηελ έθδνζε 

αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαη πξηλ ηελ απνδνρή ηεο 

πξνζθνξάο ην ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο από αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

Επίζεο εμνπιηζκόο πξέπεη λα ζεκαίλεηαη επθξηλώο, κόληκα θαη ζε ζέζε νξαηή από ην επίπεδν 

ηνπ εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ κε ηα αθόινπζα:  

α) Όλνκα θαη δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ή ηνπ 

εηζαγσγέα ή ηνπ δηαλνκέα.  



β) Σηνηρεία αλαγλώξηζεο εμνπιηζκνύ (π.ρ. θσδηθόο αξηζκόο) θαη έηνο θαηαζθεπήο.  

γ) Τνλ αξηζκό θαη ηε ρξνλνινγία ηνπ εθαξκνδόκελνπ επξσπατθνύ πξνηύπνπ ή ηνπ ηζνδύλακνύ 

ηνπ.  

δ) Ειάρηζηε θαη κέγηζηε ειηθία ησλ παηδηώλ.  

ε) Μέγηζηνο αξηζκόο ρξεζηώλ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Γηα θάζε εμνπιηζκό λα παξαδίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή/πξνκεζεπηή ζην δήκν 

εγρεηξίδην νδεγηώλ πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ, ζηηο νπνίεο ζα πεξηέρνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα: 

• ηνπο  απαηηνύκελνπο νπηηθνύο θαη ιεηηνπξγηθνύο ειέγρνπο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ 

επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ηνπ, 

• ηνπο  απαηηνύκελνπο  ειέγρνπο ησλ ζεκειηώζεσλ θαη ησλ δαπέδσλ ζηήξημεο ηνπ  

• ηε ζπρλόηεηα δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ  

Γηα ηνλ θαζνξηζκό από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ είδνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο ησλ ειέγρσλ πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππόςε ε θύζε, ε ρξήζε θαη νη ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ, θαηά πεξίπησζε, εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκό. 

Ο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο παξαθάησ εγγπήζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο: 

 10 εηώλ έλαληη αζηνρίαο πιηθνύ ή θαηαζθεπαζηηθνύ  ειαηηώκαηνο ζε όια ηα γαιβαληζκέλα  

άιια θαη  κε επηθαιπκκέλα  κεηαιιηθά κέξε, ζηεξεά πιαζηηθά θαη HPL πάλει θαη επεμεξγαζκέλε 

μπιεία. 

5 ρξόληα έλαληη αζηνρίαο πιηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ ειαηηώκαηνο ζηα ειαηήξηα, ηα  επηθαιπκκέλα 

κεηαιιηθά κέξε, ηα κνξθνπνηεκέλα πιαζηηθά κέξε θαη θαηαζθεπέο δηρηύσλ.   

2 ρξόληα ζρέζε κε  ιεηηνπξγηθά ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζε πιηθό ή ζε θαηαζθεπαζηηθά 

ειαηηώκαηα ζε θηλεηά πιαζηηθά θαη κεηαιιηθά κέξε εθόζνλ ηεξνύληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. 

Eπίζεο ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη  Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2008 

,  Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 14001:2004  θαη Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνύ θαηά ΕΝ 1176 : 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Αλαιπηηθόηεξα γηα ην θαζέλα πξντόλ ηζρύνπλ νη θάησζη εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

1. ΜΙΗΛΝ ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 330 εθ.   

Μήθνο : 460 εθ.  

Ύςνο : 290 εθ.  

 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

Πιάηνο : 675 εθ.  

Μήθνο : 770 εθ.  

 

 

Ύςνο πηώζεο: 100 εθ  

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απαζρόιεζεο 12 παηδηώλ)  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από: 

 2 παηάξηα 

 1 ζθέπαζηξν 

 1 ηζνπιήζξα 

 1 ζθάια αλάβαζεο 

 1 ξάκπα αλάβαζεο 

 1 μύιηλν ηνύλει 

 1 πξνζηαηεπηηθό πάλει 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Η θαηαζθεπή ζα ζηεξίδεηαη ζε  6 μύιηλνπο νξζνζηάηεο δηακέηξνπ 120/140 mm από θπζηθό θνξκό ηξηκκέλν 

θνξκό Robinia πνπ ζα είρε αθαηξεζεί ν θινηόο. Η Robinia δελ απαηηεί θακία πξόζζεηε ρεκηθή πξνζηαζία θαη 

είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζε επηζέζεηο από εμσηεξηθέο πεγέο (έληνκα, κύθεηεο, θιηκαηηθέο κεηαβνιέο), 

Ξαηάξηα: ηξηγσληθά παηάξηα ηα νπνία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αληηνιηζζεηηθό HPL πάρνπο 12,5mm 

πνπ ζα θέξνπλ ζην θάησ κέξνο ππνζηεξηθηηθό ζθειεηό από γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ ράιπβα. 

Πθέπαζηξν & πξνζηαηεπηηθό πάλει: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ζαλίδεο (κηζόο θνξκόο Robinia) 

πιάηνπο 80mm πεξίπνπ θαη πάρνπο 40 mm πεξίπνπ. 

Ρζνπιήζξα: Εμ‟ νινθιήξνπ από  αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304)  

Πθάια αλάβαζεο: Σα ζθαινπάηηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από μύιηλεο ζαλίδεο ελώ νη θνππαζηέο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από μπιεία θπθιηθήο δηαηνκήο δηακέηξνπ 60/100 mm μπιείαο (θνξκόο Robinia) πνπ ζα έρεη 

αθαηξεζεί ν θινηόο. 



Οάκπα αλάβαζεο: θαηαζθεπαζκέλε από Πεύθε (ζαλίδα 140 x 27 ρηιηνζηά / 45 x 68 mm).  

Μύιηλν ηνύλει: θαηαζθεπαζκέλν από Πεύθε (ζαλίδα 140 x 27 ρηιηνζηά / 45 x 68 mm) 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από 

αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιύκκαηα. 

 ENΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΜΙΗΛΖ ΘΝΛΗΑ ΓΝ ΘΔΠΔΥΛ ΞΑΗΓΥΛ 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 180 εθ.   

Μήθνο : 370 εθ.  

Ύςνο : 300 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 400 εθ.  

Μήθνο : 810 εθ.  

 

 

Ύςνο πηώζεο: 140 εθ  

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απαζρόιεζεο 12 παηδηώλ)  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από: 

 Ξύιηλν ζθειεηό 

 Μεραληζκνύο αλάξηεζεο θαζηζκάησλ 

θάηνςε όςεηο 



 Καζίζκαηα θνύληαο παίδσλ‟ 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Μύιηλνο ζθειεηόο: Ο ζθειεηόο ηεο θνύληαο ζα απνηειείηαη από ηέζζεξα θάζεηα δνθάξηα, αλά δύν ζε ζρήκα 

Λ (ρηαζηή) θαη έλα νξηδόληην δνθάξη. Σόζν ηα θάζεηα όζν θαη ην νξηδόληην δνθάξη ζα είλαη δηακέηξνπ 120/140 

mm θαηαζθεπαζκέλα από θπζηθό θνξκό πνπ ζα έρεη αθαηξεζεί ν θινηόο. Επηπιένλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ζθειεηνύ ζα ζπκπιεξώλνπλ δύν μύιηλεο αληεξίδεο γηα ην δέζηκν ησλ θάζεησλ δνθαξηώλ, επίζεο από θπζηθό 

θνξκό πνπ ζα έρεη αθαηξεζεί ν θινηόο δηακέηξνπ 60/80 mm. 

Κεραληζκόο αλάξηεζεο θαζίζκαηνο: Αλνμείδσηα θνπδηλέηα  

Θαζίζκαηα θνύληαο παίδωλ: θάζηζκα ηύπνπ ζαλίδα ρπηνύ θανπηζνύθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε αινπκηλίνπ. 

Οη αιπζίδεο ηνπ θαζίζκαηνο ζα είλαη γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκώ θαη ε ζύλδεζε ηνπ θαζίζκαηνο κε ηηο αιπζίδεο 

ζα γίλεηαη κέζσ αληηβαλδαιηθώλ αλνμείδσησλ δαθηπιίσλ κε εζσηεξηθή επέλδπζε PVC γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

θζνξάο ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ από ηε ρξήζε κε ηελ  πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από 

αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιύκκαηα. 

ΜΙΔΗΑ : Η μπιεία ζα είλαη  θπζηθνί θνξκνί Robinia ηξηκκέλε πνπ ζα είρε αθαηξεζεί ν θινηόο. Η Robinia δελ 

απαηηεί θακία πξόζζεηε ρεκηθή πξνζηαζία θαη είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζε επηζέζεηο από εμσηεξηθέο πεγέο 

(έληνκα, κύθεηεο, θιηκαηηθέο κεηαβνιέο). 

 

 ENΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

3. ΜΙΗΛΖ ΘΝΛΗΑ «ΦΥΙΗΑ» (2ΡΔΚ.) 

 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 180 εθ.   

θάηνςε όςεηο 



Μήθνο : 370 εθ.  

Ύςνο : 300 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

Πιάηνο : 720 εθ.  

Μήθνο : 255 εθ. 

 

 

Ύςνο πηώζεο: 155 εθ  

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απαζρόιεζεο 5 παηδηώλ)  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από: 

 Ξύιηλν ζθειεηό 

 Μεραληζκό αλάξηεζεο θαζίζκαηνο δηπινύ δεζίκαηνο 

 Κάζηζκα «θσιηά» 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Μύιηλνο ζθειεηόο: Ο ζθειεηόο ηεο θνύληαο ζα απνηειείηαη από ηέζζεξα θάζεηα δνθάξηα, αλά δύν ζε ζρήκα 

Λ (ρηαζηή) θαη έλα νξηδόληην δνθάξη. Σόζν ηα θάζεηα όζν θαη ην νξηδόληην δνθάξη ζα είλαη δηακέηξνπ 120/140 

mm θαηαζθεπαζκέλα από θπζηθό θνξκό πνπ ζα έρεη αθαηξεζεί ν θινηόο. Επηπιένλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ζθειεηνύ ζα ζπκπιεξώλνπλ δύν μύιηλεο αληεξίδεο γηα ην δέζηκν ησλ θάζεησλ δνθαξηώλ, επίζεο από θπζηθό 

θνξκό πνπ ζα έρεη αθαηξεζεί ν θινηόο δηακέηξνπ 60/80 mm. 

Κεραληζκόο αλάξηεζεο θαζίζκαηνο δηπινύ δεζίκαηνο: Ο κεραληζκόο αλάξηεζεο ζα απνηειείηαη από 

δύν (2) αλνμείδσηα θνπδηλέηα. Έθαζην θνπδηλέην ζα θέξεη επηπξόζζεηε ππνζηήξημε ζπγθξάηεζεο από 

αλνμείδσηε αιπζίδα ε νπνία ζα εθαξκόδεη κε επίζεο αλνμείδσην κεραληζκό ζπλαξκνγήο ζηελ νξηδόληηα δνθό 

ηνπ ζθειεηνύ ηεο θνύληαο. 

Θάζηζκα θωιηά: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από έλα εληαίν θνκκάηη πεξηζηξνθηθνύ ρπηεπκέλνπ 

πνιπαηζπιέληνπ. Σν θάζηζκα  ζα είλαη ζηεξεσκέλν ζε έλα πιαίζην από αλνμείδσην αηζάιη. Οη αιπζίδεο ηνπ 

θαζίζκαηνο ζα είλαη από αλνμείδσην αηζάιη θαιπκκέλεο κε κεκβξάλε PVC. Η ζύλδεζε ηνπ θαζίζκαηνο κε ηηο 

αιπζίδεο ζα γίλεηαη κέζσ αληηβαλδαιηθώλ αλνμείδσησλ δαθηπιίσλ κε εζσηεξηθή επέλδπζε PVC γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο θζνξάο ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ από ηε ρξήζε κε ηελ  πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από 

αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιύκκαηα. 

ΜΙΔΗΑ : Η μπιεία ζα είλαη  θπζηθνί θνξκνί Robinia ηξηκκέλε πνπ ζα είρε αθαηξεζεί ν θινηόο. Η Robinia δελ 

απαηηεί θακία πξόζζεηε ρεκηθή πξνζηαζία θαη είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζε επηζέζεηο από εμσηεξηθέο πεγέο 

(έληνκα, κύθεηεο, θιηκαηηθέο κεηαβνιέο) 

 

 

 

 

 

 



 ENΓΔΗΘΡΗΘA ΠΣΔΓΗA ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

4. ΜΙΗΛΖ ΡΟΑΚΞΑΙΑ (2ΡΔΚ.) 

 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 50 εθ.   

Μήθνο : 295 εθ.  

Ύςνο : 112 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

Πιάηνο : 250 εθ.  

Μήθνο : 500 εθ.  

 

 

Ύςνο πηώζεο: 117 εθ  

Ζιηθηαθή νκάδα:  3+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απαζρόιεζεο 2 παηδηώλ)  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από: 

 Δύν (2) θάζεηα δνθάξηα 

 Έλα (1) νξηδόληην δνθάξη ηαιάλησζεο 

 Δύν (2) ρεηξνιαβέο 

 Δύν (2) απνζβεζηήξεο 

 Έλα (1) κεραληζκό ηαιάλησζεο 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Κάζεηα δνθάξηα: έθαζην δηακέηξνπ 120/140 mm θαηαζθεπαζκέλα από θπζηθό θνξκό πνπ ζα έρεη αθαηξεζεί 

ν θινηόο. 

θάηνςε όςεηο 



Οξηδόληην δνθάξη ηαιάλησζεο: δηακέηξνπ 120/140 mm θαηαζθεπαζκέλν από θπζηθό θνξκό πνπ ζα έρεη 

αθαηξεζεί ν θινηόο. 

Υεηξνιαβέο: θαηαζθεπαζκέλεο από γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ ράιπβα θαη βακκέλεο κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 

Απνζβεζηήξεο: θαηαζθεπαζκέλνη από θανπηζνύθ 

Μεραληζκόο ηαιάλησζεο: εμ‟ νινθιήξνπ αλνμείδσηνο.  

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από 

αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιύκκαηα. 

ΜΙΔΗΑ : Η μπιεία ζα είλαη  θπζηθνί θνξκνί Robinia ηξηκκέλε πνπ ζα είρε αθαηξεζεί ν θινηόο. Η Robinia δελ 

απαηηεί θακία πξόζζεηε ρεκηθή πξνζηαζία θαη είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζε επηζέζεηο από εμσηεξηθέο πεγέο 

(έληνκα, κύθεηεο, θιηκαηηθέο κεηαβνιέο),  

 ENΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΜΙΗΛΝΗ ΓΝΘΝΗ ΗΠΝΟΟΝΞΗΑΠ (1 ζεη 6 ηεκαρίωλ) 

 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 60 εθ.   

Μήθνο : 230 εθ.  

Ύςνο : 40 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

Πιάηνο : 365 εθ.  

Μήθνο : 535 εθ.  

 

 

θάηνςε 
όςεηο 



Ύςνο πηώζεο: <60 εθ  

Ζιηθηαθή νκάδα:  3+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απαζρόιεζεο 3 παηδηώλ - θαηάιιειν θαη γηα ΑΜΕΑ )  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από 6 μύιηλα παηήκαηα  έθαζην δηακέηξνπ 330/350 mm θπζηθνύ θνξκνύ πνπ 

ζα έρεη αθαηξεζεί ν θινηόο. Σα έμη παηήκαηα ζα έρνπλ αλά δύν δηαθνξεηηθά ύςε από ην έδαθνο πρ 2 ηεκ κε 

ύςνο 20εθ πεξίπνπ , 2 ηεκ κε ύςνο 30 εθ πεξίπνπ θιπ. 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

ΜΙΔΗΑ : Η μπιεία ζα είλαη  θπζηθνί θνξκνί Robinia ηξηκκέλε πνπ ζα είρε αθαηξεζεί ν θινηόο. Η Robinia δελ 

απαηηεί θακία πξόζζεηε ρεκηθή πξνζηαζία θαη είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζε επηζέζεηο από εμσηεξηθέο πεγέο 

(έληνκα, κύθεηεο, θιηκαηηθέο κεηαβνιέο). 

 

 ENΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΘΑΠΡΟΝ ΛΖΞΗΥΛ ΚΔ ΓΝ ΡΠΝΙΖΘΟΔΠ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 195 εθ.   

Μήθνο : 345 εθ.  

Ύςνο (κέγηζην): 150 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 495 εθ.  

Μήθνο : 540 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 100 εθ 

  Θεκειίσζε: 10 ζεκέιηα ζε βάζνο 60 cm 

 

θάηνςε όςεηο 



 

Ζιηθηαθή νκάδα:  1+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απαζρόιεζεο 3 παηδηώλ - θαηάιιειν θαη γηα ΑΜΕΑ )  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

Πξόθεηηαη γηα κηα θαηαζθεπή, ε νπνία ζα απνηειείηαη από κία θεληξηθή πιαηθόξκα ζε ύςνο 600 mm από ην 

δηακνξθσκέλν έδαθνο, δύν ηζνπιήζξεο νιίζζεζεο θαη ηξία ζθαινπάηηα αλόδνπ.  

Ο δνκηθόο ζθειεηόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν 

ράιπβα θαη ζα απνηειείηαη από δηάθνξνπο ζσιήλεο θαη δνθνύο ζηήξημεο, θπθιηθώλ δηαηνκώλ Ø38 x 2 mm, 

Ø42,4 x 3,2 mm θαη Ø48,3 x 3,5 mm. 

Οη επηθάλεηεο ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ ζθαινπαηηώλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα 

πςειήο πίεζεο HPL, πάρνπο 17,6 ~ 18 mm. Η πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο, νη νπνίεο ζα εθηίζεληαη ζε εθηεηακέλε θζνξά. Σν πιηθό ηεο 

πιαζηηθνπνηεκέλεο απηήο επηθάλεηαο ζα είλαη από νκνηνγελέο πιηθό κε πνιύ κεγάιε αληνρή ζηε θζνξά θαη 

ζα απνηειείηαη από 70% ίλεο μύινπ. Η ζπγθόιιεζή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεξκνζθιεξαηλόκελε θόιια, 

ε νπνία ζα ζηεξενπνηείηαη δηα κέζσ ηεο ζεξκόηεηαο. Οη επηθάλεηεο ησλ δηαθόξσλ δαπέδσλ ηεο θαηαζθεπήο 

ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζύλζεζε θαη ηελ πξνζβνιή από κύθεηεο. 

Όιεο νη δηαθνζκεηηθέο θαη πξνζηαηεπηηθέο επηθάλεηεο (πάλει) ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο, θαζώο θαη ησλ 

πιεπξηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ ηεο ηζνπιήζξαο νιίζζεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πνιπαηζπιέλην πςειήο 

ππθλόηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθό HDPE EcoCoreTM. Σν ζπλνιηθό πάρνο ησλ επηθαλεηώλ/ πάλει ζα 

είλαη ηεο ηάμεο ησλ 19 mm θαη ζα απνηειείηαη από δύν επηζηξώζεηο δηαθόξσλ ρξσκαηηζκώλ, πάρνπο 2 mm 

θαη καύξν ππξήλα από 100% αλαθπθισκέλν πιηθό, πάρνπο 15 mm. Επηπιένλ, όιεο νη επηθάλεηεο (πάλει) ζα 

δηαζέηνπλ εξγνκεηξηθή δηάζηαζε γηα ηε ζσζηή ζπγθξάηεζε ησλ παηδηώλ, ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο θαη ζα είλαη 

εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο κε πςειή αληνρή ζηηο θξνύζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνύο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, 

θαζώο θαη ζε όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (από -30°C έσο +60°C). Οη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ζα είλαη 

ειάρηζηεο θαη ν θαζαξηζκόο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιόγσ ηεο εηδηθήο πθήο ησλ επηθαλεηώλ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο ζα ρξσκαηίδνληαη δηα κέζσ ησλ δύν εμσηεξηθώλ ζηξσκάησλ θαη 

ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, ώζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ν 

απνρξσκαηηζκόο ηνπο, ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζύλζεζε, ζηελ πξνζβνιή από κύθεηεο θαη ζηελ 

αλάθιεμε. 

Όιεο νη επηθάλεηεο θαη πάλει ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνύλ λα απνξξηθζνύλ κεηά ηε ρξήζε 

ηνπο, θαζώο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξόζζεηα. 

Οη δύν ηζνπιήζξεο νιηζζήζεσο ηνπ εμνπιηζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από αλνμείδσην ράιπβα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν αύιαθαο ηεο δώλεο νιίζζεζεο ζα απνηειείηαη από αλνμείδσην ραιύβδηλν έιαζκα, κε πάρνο 

ηνηρώκαηνο 2,0 mm.   

Σα δηάθνξα ραιύβδηλα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ (θνριίεο θαη 

ζύλδεζκνη) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε από αλνμείδσην ράιπβα είηε από ράιπβα ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν 

ζηνλ νπνίν ζα έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή. Οη δηαζηάζεηο, θαζώο θαη όιεο νη δηαηνκέο ησλ 

δηαθόξσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί, ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε ηθαλό ζπληειεζηή 

αζθαιείαο.  

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα 

παξέρνπλ αζθάιεηα ελώ ζπγρξόλσο, ζα απνηεινύλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζύζηαζεο, κε 

δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη ρξσκαηηζκνύο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 



Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνύ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 

θαη ηα πξνβιεπόκελα ζην πξόηππν ΕΛΟΣ ΕΝ1176: 2008. 

 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ΓΗΘΔΠΗΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΘΝΛΗΑ ΚΔ ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΛΖΞΗΥΛ, ΤΝΠ 2,00Κ 

(2ΡΔΚ.) 

 

  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 200 εθ.   

Μήθνο : 335 εθ.   

Ύςνο : 225 εθ.   

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 295 εθ.  . 

Μήθνο : 700 εθ.   

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 120 εθ.   

  Θεκειίσζε: 4 ζεκέιηα ζε βάζνο 900 ρηι. 

 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απαζρόιεζεο 2 παηδηώλ)  

 

θάηνςε όςεηο 



 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

Ο δνκηθόο ζθειεηόο ηεο θνύληαο κε θαζίζκαηα λεπίσλ ζα απνηειείηαη από ηέζζεξεηο ραιύβδηλεο δνθνύο 

ζηήξημεο ππό γσλία θαη κία νξηδόληηα δνθό. Όιεο νη ραιύβδηλεο δνθνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ελ 

ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Η νξηδόληηα δνθόο ηεο θνύληαο απηήο ζα δηαζέηεη θπθιηθή δηαηνκή Ø101,6 mm 

θαη πάρνο ηνηρώκαηνο 2,9 mm. ηηο απνιήμεηο ηεο νξηδόληηαο δνθνύ ζηήξημεο ζα ζπγθνιινύληαη απηνγελώο 

δύν θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ειάζκαηα, κε πάρνο ηνηρώκαηνο 5 mm θαη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 355 x 488 

mm. Σα δύν απηά ειάζκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Οη ηέζζεξεηο 

απηέο ραιύβδηλεο δνθνί ζηήξημεο, νη νπνίεο ζα δηακνξθώλνπλ θαη ην κεηαιιηθό πιαίζην/ δνκηθό ζθειεηό ηεο 

δηζέζηαο θνύληαο ζα δηαζέηνπλ θπθιηθή δηαηνκή Ø76,1 mm θαη πάρνο ηνηρώκαηνο 3,2 mm.      

Σα (δύν) θαζίζκαηα λεπίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από θαηάιιεια δηακνξθσκέλν έιαζκα από αλνμείδσην 

ράιπβα θαη επηθαιππηόκελν από αληηνιηζζεηηθό, ζεξκνπιαζηηθό ειαζηνκεξέο πιηθό. Η αληηνιηζζεηηθή 

επηθάλεηα ηνπ ζεξκνπιαζηηθνύ ειαζηνκεξνύο πιηθνύ ζα πξνζθέξεη ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε/ παηδί, έλα 

εύρξεζην θαη ειαζηηθό θάζηζκα. Σν θάζηζκα απηό ζα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. 

ην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκό ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ αιπζίδεο κε βξαρείο αιπζηδσηνύο ζπλδέζκνπο (κηθξνύο 

θξίθνπο). Οη ζπγθεθξηκέλνη θξίθνη δηαηνκήο Ø6 mm, ζα αθήλνπλ ην ειάρηζην (επηηξεπηό) δηάθελν. Επηπιένλ, 

ζα είλαη ζπγθνιιεκέλνη (εθ ησλ πξνηέξσλ) θαη θαηαζθεπαζκέλνη είηε από ράιπβα ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν 

είηε από αλνμείδσην ράιπβα. 

Οη δηάθνξνη απνζηάηεο κεηαμύ ησλ (θεθιηκέλσλ) δνθώλ ζηήξημεο θαη ηεο νξηδόληηαο δνθνύ ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη από ρπηό αινπκίλην.  

Οη αλαξηήζεηο ησλ δύν θαζηζκάησλ λεπίσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηύπν, κεηαιιηθήο θνύληαο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από ρπηό πνιπακίδην θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, 

γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. Επηπιένλ, νη αλαξηήζεηο ζα δηαζέηνπλ ζύζηεκα έδξαζεο κε δηπιά ξνπιεκάλ/ 

θνπδηλέηα θαη αλαξηήξα, ν νπνίνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ απνηξνπή πεξηζηξνθήο θαη αλαδίπισζεο ησλ 

αιπζίδσλ. Σν εμάξηεκα ηνπ αλαξηήξα, ην νπνίν πξνζαξηεί θαη ζπγθξαηεί ηελ αιπζίδα ζηελ αλάξηεζε ηεο 

θνύληαο ζα ζηαζεξνπνηείηαη από έλα εηδηθό εξγαιείν. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζα πξνζηαηεύεη ην εμάξηεκα 

απηό ηνπ αλαξηήξα, ζηελ πεξίπησζε πηζαλήο βαλδαιηζηηθήο θαηαζηξνθήο. Όια ηα ραιύβδηλα εμαξηήκαηα 

ησλ αλαξηήζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη νξείραιθν.       

Σα δηάθνξα ραιύβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζύλδεζκνη, αιπζίδεο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ εμνπιηζκνύ  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα ζηνλ νπνίν ζα έρεη 

πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή είηε από αλνμείδσην ράιπβα. Οη δηαζηάζεηο, θαζώο θαη όιεο νη δηαηνκέο 

ησλ δηαθόξσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία 

έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο, ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα 

παξέρνπλ αζθάιεηα ελώ ζπγρξόλσο, ζα απνηεινύλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζύζηαζεο, κε 

δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη ρξσκαηηζκνύο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνύ/ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 



 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ΓΗΘΔΠΗΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΘΝΛΗΑ ΚΔ ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΞΑΗΓΥΛ, ΤΝΠ 2,00Κ 

(2ΡΔΚ.) 

 

  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 200 ρηι.   

Μήθνο : 335 ρηι. 

Ύςνο : 225 ρηι. 

θάηνςε 

όςεηο 



 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 295 ρηι. 

Μήθνο : 700 ρηι. 

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 120 ρηι. 

  Θεκειίσζε: 4 ζεκέιηα ζε βάζνο 900 ρηι. 

 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απαζρόιεζεο 2 παηδηώλ)  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Ο δνκηθόο ζθειεηόο ηεο θνύληαο κε θαζίζκαηα παίδσλ ζα απνηειείηαη από ηέζζεξεηο ραιύβδηλεο δνθνύο 

ζηήξημεο ππό γσλία θαη κία νξηδόληηα δνθό. Όιεο νη ραιύβδηλεο δνθνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ελ 

ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Η νξηδόληηα δνθόο ηεο θνύληαο απηήο ζα δηαζέηεη θπθιηθή δηαηνκή Ø101,6 mm 

θαη πάρνο ηνηρώκαηνο 2,9 mm. ηηο απνιήμεηο ηεο νξηδόληηαο δνθνύ ζηήξημεο ζα ζπγθνιινύληαη απηνγελώο 

δύν θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ειάζκαηα, κε πάρνο ηνηρώκαηνο 5 mm θαη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 355 x 488 

mm. Σα δύν απηά ειάζκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Οη ηέζζεξεηο 

απηέο ραιύβδηλεο δνθνί ζηήξημεο, νη νπνίεο ζα δηακνξθώλνπλ θαη ην κεηαιιηθό πιαίζην/ δνκηθό ζθειεηό ηεο 

δηζέζηαο θνύληαο ζα δηαζέηνπλ θπθιηθή δηαηνκή Ø76,1 mm θαη πάρνο ηνηρώκαηνο 3,2 mm.      

Σα δύν θαζίζκαηα παίδσλ ζα απνηεινύληαη από θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από πνιππξνππιέλην θαη ζα είλαη επηθαιππηόκελν από ζεξκνπιαζηηθό ειαζηνκεξέο πιηθό. Η 

αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ηνπ ζεξκνπιαζηηθνύ ειαζηνκεξνύο πιηθνύ, θαζώο θαη ην πιαίζην από 

πνιππξνππιέλην ζα πξνζθέξεη ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε/ παηδί, έλα εύρξεζην θαη ειαζηηθό θάζηζκα. Η 

εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζίζκαηνο ζα δηαζέηεη επηθάλεηα κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα λεύξα 

κε ζθνπό, ηελ ελίζρπζε ηεο δνκηθήο αξηηόηεηάο ηνπ. Σν θάζηζκα απηό ζα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν γηα 

ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. 

ην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκό ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ αιπζίδεο κε βξαρείο αιπζηδσηνύο ζπλδέζκνπο (κηθξνύο 

θξίθνπο). Οη ζπγθεθξηκέλνη θξίθνη δηαηνκήο Ø6 mm, ζα αθήλνπλ ην ειάρηζην (επηηξεπηό) δηάθελν. Επηπιένλ, 

ζα είλαη ζπγθνιιεκέλνη (εθ ησλ πξνηέξσλ) θαη θαηαζθεπαζκέλνη είηε από ράιπβα ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν 

είηε από αλνμείδσην ράιπβα. 

Οη δηάθνξνη απνζηάηεο κεηαμύ ησλ (θεθιηκέλσλ) δνθώλ ζηήξημεο θαη ηεο νξηδόληηαο δνθνύ ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη από ρπηό αινπκίλην.  

Οη αλαξηήζεηο ησλ δύν θαζηζκάησλ παίδσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηύπν, κεηαιιηθήο θνύληαο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από ρπηό πνιπακίδην θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, 

γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. Επηπιένλ, νη αλαξηήζεηο ζα δηαζέηνπλ ζύζηεκα έδξαζεο κε δηπιά ξνπιεκάλ/ 

θνπδηλέηα θαη αλαξηήξα, ν νπνίνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ απνηξνπή πεξηζηξνθήο θαη αλαδίπισζεο ησλ 

αιπζίδσλ. Σν εμάξηεκα ηνπ αλαξηήξα, ην νπνίν πξνζαξηεί θαη ζπγθξαηεί ηελ αιπζίδα ζηελ αλάξηεζε ηεο 

θνύληαο ζα ζηαζεξνπνηείηαη από έλα εηδηθό εξγαιείν. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζα πξνζηαηεύεη ην εμάξηεκα 

απηό ηνπ αλαξηήξα, ζηελ πεξίπησζε πηζαλήο βαλδαιηζηηθήο θαηαζηξνθήο. Όια ηα ραιύβδηλα εμαξηήκαηα 

ησλ αλαξηήζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη νξείραιθν.       

Σα δηάθνξα ραιύβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζύλδεζκνη, αιπζίδεο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ εμνπιηζκνύ  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα ζηνλ νπνίν ζα έρεη 

πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή είηε από αλνμείδσην ράιπβα. Οη δηαζηάζεηο, θαζώο θαη όιεο νη δηαηνκέο 

ησλ δηαθόξσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία 



έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο, ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα 

παξέρνπλ αζθάιεηα ελώ ζπγρξόλσο, ζα απνηεινύλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζύζηαζεο, κε 

δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη ρξσκαηηζκνύο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ΡΟΑΚΞΑΙΑ ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΡΔΠΠΑΟΥΛ (4) ΘΔΠΔΥΛ 

 

  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 100 εθ.   

Μήθνο : 100 εθ.  

Ύςνο : 62 εθ.  

θάηνςε 

όςεηο 



ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 350 εθ.  

Μήθνο : 350 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 620 εθ. 

  Θεκειίσζε: 1 ζεκέιην ζε βάζνο 40 εθ. 

 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  1+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απαζρόιεζεο 4 παηδηώλ θαη ΑΜΕΑ)  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

Πξόθεηηαη γηα κία ηξακπάια ειαηεξίνπ κε θαζίζκαηα, ρεηξνιαβέο θαη πνδνιαβή ζε εξγνλνκηθά κεγέζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο παηδηώλ/ ρξεζηώλ, ε νπνία ζα πξνζθέξεηαη γηα θαη‟ επαλάιεςε 

ηαιάλησζε. Η ηξακπάια ειαηεξίνπ ζα πξνζθέξεη ζηα παηδηά/ ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα δηαζθέδαζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο είηε ζε αηνκηθό επίπεδν είηε ζε ζπιινγηθό επίπεδν. Γηα ηελ επίηεπμε κίαο επηηπρνύο ηαιάλησζεο 

θαη εμηζνξξόπεζεο ζηελ ηξακπάια ειαηεξίνπ “Σξειή Μαξγαξίηα”, ζα απαηηείηαη ν ζπληνληζκόο ησλ θηλήζεσλ 

κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ρξεζηώλ/ παηδηώλ. Η ζπγθεθξηκέλε ηξακπάια ειαηεξίνπ ζα πξννξίδεηαη γηα ρξήζηεο/ 

παηδηά κηθξόηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο, θαζώο νη δύν ρεηξνιαβέο ζα είλαη εύθνια πξνζβάζηκεο θαη 

ηνπνζεηεκέλεο ζην θεληξηθό ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνύ.        

Η θαηάιιεια δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ππνζηήξημεο ησλ θαζηζκάησλ, θαζώο θαη ηνπ δαθηπιίνπ ηεο 

πνδνιαβήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο HPL, πάρνπο 17,6  

18 mm. Η πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο, νη 

νπνίεο ζα εθηίζεληαη ζε εθηεηακέλε θζνξά. Σν πιηθό ηεο πιαζηηθνπνηεκέλεο επηθάλεηαο ζα είλαη νκνηνγελέο 

πιηθό κε πνιύ κεγάιε αληνρή ζηε θζνξά θαη ζα απνηειείηαη από 70% ίλεο μύινπ. Επηπιένλ, ε ζπγθόιιεζε 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεξκνζθιεξαηλόκελε θόιια, ε νπνία ζα ζηεξενπνηείηαη δηα κέζσ ηεο ζεξκόηεηαο. Η 

επηθάλεηα (πάλει) ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζύλζεζε θαη ηελ πξνζβνιή από κύθεηεο. 

Οη επηθάλεηεο ησλ ηεζζάξσλ θαζηζκάησλ, θαζώο θαη ε επηθάλεηα ησλ ρεηξνιαβώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν 

πιηθό HDPE EcoCoreTM. Σν ζπλνιηθό πάρνο ησλ επηθαλεηώλ ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 19 mm θαη ζα 

απνηειείηαη από δύν επηζηξώζεηο δηαθόξσλ απνρξώζεσλ, πάρνπο 2 mm θαη καύξν ππξήλα από 100% 

αλαθπθισκέλν πιηθό, πάρνπο 15 mm. Επηπιένλ, ζα δηαζέηνπλ εξγνκεηξηθή δηάζηαζε γηα ηε ζσζηή 

ζπγθξάηεζε ησλ παηδηώλ άλσ ησλ 2 εηώλ, ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο θαη ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο κε 

πςειή αληνρή ζηηο θξνύζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνύο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζώο θαη ζε όιεο ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (από -30°C έσο +60°C). Οη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ζα είλαη ειάρηζηεο θαη ν θαζαξηζκόο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιόγσ ηεο εηδηθήο πθήο ησλ επηθαλεηώλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηεο ηεο 

θαηαζθεπήο ζα ρξσκαηίδνληαη δηα κέζσ ησλ δύν εμσηεξηθώλ ζηξσκάησλ θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο 

έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, ώζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκόο ηνπο. Επηπιένλ, νη 

επηθάλεηεο ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζύλζεζε, ζηελ πξνζβνιή από κύθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιόγσ ηεο 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ ζα δηαζέηνπλ. 

Όιεο νη επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνύλ λα απνξξηθζνύλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζώο 

ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξόζζεηα. 

Οη δύν αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο ηεο θαηαζθεπήο ζα απνηεινύληαη από έλα ζπκπαγέο ηκήκα ην νπνίν ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εηδηθήο ζύζηαζεο, ρπηό πνιπακίδην - λάηινλ. Η αλάγιπθε επηθάλεηα θαη ε κνξθή 

ησλ πνδνιαβώλ ζα πξνζθέξνπλ ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε/ παηδί, ζηαζεξή πξόζθπζε θαη αζθάιεηα. 

Η ζπλδεζκνινγία κεηαμύ ησλ ηξηώλ επηθαλεηώλ ππνζηήξημεο ησλ θαζηζκάησλ, ηνπ δαθηπιίνπ ηεο πνδνιαβήο 

θαη ησλ ρεηξνιαβώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ζσιήλσλ, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø38 x 2 mm θαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο είηε από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα είηε από αλνμείδσην ράιπβα. Η βαθή ησλ 



ζσιήλσλ απηώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε δηα ηεο κεζόδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνύδξα είηε ζα 

είλαη επηθαιππηόκελεο από ρπηό πνιππξνππιέλην.   

Σν ειαηήξην ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ραιύβδηλε ζσιήλα, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø18 mm, ηνπ 

νπνίνπ ε πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 

πξόηππα DIN 17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) θαη DIN EN 10270 - 1: 2012. Σν ειαηήξην ζα δηαζέηεη 

θιάζε αληαπόθξηζεο ζε δηάβξσζε “C4” (ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 12944 - 2: 1998) θαη ε βαθή ηνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη δηα ηεο κεζόδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνύδξα. Επηπιένλ, ην ειαηήξην ζα 

ππόθεηληαη ζε ζθιήξπλζε δηα ηεο εθηόμεπζεο ζθαηξηδίσλ ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή ζρεκαηηζκνύ ξσγκώλ θαη 

ζξαύζεο ιόγσ θαηαπόλεζεο. Η αληνρή θαη ε αλακελόκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ ειαηεξίνπ ζα ειέγρεηαη 

δεηγκαηνιεπηηθά ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειαηεξίνπ γηα πεξηζζόηεξν από 5 ρξόληα, θαλνληθήο 

ρξήζεο. ηε βάζε ηνπ ειαηεξίνπ ζα πξνζαξκόδεηαη έλαο εηδηθόο ζθηγθηήξαο, ν νπνίνο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από εηδηθήο ζύζηαζεο, ρπηό πνιπακίδην - λάηινλ. Επηπιένλ, εζσηεξηθά ηνπ ειαηεξίνπ ζα 

πξνζαξκόδεηαη έλαο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο θύιηλδξνο κε θπθιηθή δηαηνκή Ø153 x 26,5 mm θαη κήθνο 

348 mm. Ο ζπγθεθξηκέλνο θύιηλδξνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από πνιπνπξεζάλε. Η πξνζαξκνγή ησλ 

εηδηθώλ ζθηγθηήξσλ, θαζώο θαη ηνπ εζσηεξηθνύ θπιίλδξνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη 

ν εγθισβηζκόο ησλ ρεξηώλ ή πνδηώλ.  

Σα δηάθνξα ραιύβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζύλδεζκνη) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνύ  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε από αλνμείδσην ράιπβα είηε από ράιπβα ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν 

ζηνλ νπνίν ζα έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή. Οη δηαζηάζεηο, θαζώο θαη όιεο νη δηαηνκέο ησλ 

δηαθόξσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί κε ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο, ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα 

παξέρνπλ αζθάιεηα ελώ ζπγρξόλσο, ζα απνηεινύλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζύζηαζεο, κε 

δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη ρξσκαηηζκνύο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνύ/ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

θάηνςε 

όςεηο 



10.  ΚΔΓΑΙΝΠ ΞΔΟΗΠΡΟΝΦΔΑΠ 

 

  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 45 εθ.   

Μήθνο : 45 εθ.  

Ύςνο : 170 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 350 εθ.  

Μήθνο : 350 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 100 εθ. 

  Θεκειίσζε: 1 ζεκέιην ζε βάζνο 92 εθ. 

 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  6+  εηώλ (Δπλαηόηεηα θαη γηα ΑΜΕΑ)  

 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ 

 

Ο δίζθνο (ηξηγσληθήο δηακόξθσζεο) ηνπ έθθεληξνπ πεξηζηξνθέα ζα ηνπνζεηείηαη ζε ύςνο 310 mm από ην 

έδαθνο θαη ζα πεξηζηξέθεηαη κε ην βάξνο ζώκαηνο ηνπ ρξήζηε. Σν όξγαλν απηό ζα δίλεη ζηα παηδηά/ 

ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο. Η ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ζα νδεγεί ηνλ πεξηζηξεθόκελν άμνλα κε ηε 

κεηαηόπηζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη ρξήζηεο/ παηδηά ζα πξέπεη λα πεηξακαηηζηνύλ κε 

ηηο θηλήζεηο θαη ην θέληξν βάξνπο ηνπ ζώκαηόο ηνπο γηα λα ειέγμνπλ ηηο πεξηζηξνθέο ηνπ νξγάλνπ. 

Ο δνκηθόο ζθειεηόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα ελ ζεξκώ 

γαιβαληζκέλν θαη ζα απνηειείηαη από έλα ζηύιν/ δνθό ζηήξημεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6 x 2,9 mm θαη κία 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλε ζσιήλα ζε κνξθή “S”, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø38 x 4 mm. Η δηακνξθσκέλε απηή 

ζσιήλα ζε κνξθή “S” ζα δηαζέηεη ύςνο, 1250 mm.     

Ο έθθεληξνο πεξηζηξνθέαο ζα δηαζέηεη δίζθν, ηξηγσληθήο δηακόξθσζεο θαη δηακέηξνπ Ø450 mm. Ο 

ηξηγσληθόο απηόο δίζθνο ζα απνηειείηαη από έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από ραιύβδηλν έιαζκα, επαξθνύο δηαηνκήο γηα ηελ παξαιαβή ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία 

έρεη κειεηεζεί. Σν ραιύβδηλν πιαίζην ηνπ δίζθνπ απηνύ ζα επηθαιύπηεηαη δηα κέζσ ηεο κεζόδνπ/ δηαδηθαζίαο 

ηνπ εκβαπηηζκνύ ζε ρπηό ειαζηνκεξέο πιηθό πνιπνπξεζάλεο. Επηπιένλ, ζα ζηεξίδεηαη ζε εζσηεξηθό 

κεραληζκό πεξηζηξνθήο, ν νπνίνο δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά. Ο κεραληζκόο 

πεξηζηξνθήο ζα απνηειείηαη από έλζθαηξν ηξηβέα, ρσξίο ηελ απαίηεζε ιίπαλζεο θαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα ζπλδεηηθά εμαξηήκαηα ηνπ κεραληζκνύ κε ην 

ππόινηπν όξγαλν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ράιπβα.  

Σν πξνζηαηεπηηθό ζηνηρείν ζηε βάζε ηνπ κεραληζκνύ πεξηζηξνθήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ρπηό 

ειαζηνκεξέο πιηθό πνιπνπξεζάλεο, εηδηθήο ζύζηαζεο θαη ζα ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Σν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πξνζηαηεπηηθό ζηνηρείν ηεο ραιύβδηλεο ζσιήλαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 

ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ, εηδηθήο ζύζηαζεο θαη πξάζηλνπ ρξσκαηηζκνύ.  



Γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ έθθεληξνπ “Πεξηζηξνθέα 1” ζα δηαηίζεηαη εηδηθά δηακνξθσκέλε ραιύβδηλε βάζε, ε 

νπνία ζα παθηώλεηαη κε ηε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο, ζε βάζνο 92 cm. Επηπιένλ, ζα δηαηίζεηαη θαη γηα 

επηθαλεηαθή εγθαηάζηαζε/ ηνπνζέηεζε ζε ζηαζεξή ππόβαζε. 

Σα δηάθνξα ραιύβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζύλδεζκνη, ζηξνθείο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ εμνπιηζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα ζηνλ νπνίν ζα έρεη 

πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή είηε από αλνμείδσην ράιπβα. Οη δηαζηάζεηο, θαζώο θαη όιεο νη δηαηνκέο 

ησλ δηαθόξσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία 

έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο, ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα 

παξέρνπλ αζθάιεηα ελώ ζπγρξόλσο, ζα απνηεινύλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζύζηαζεο, κε 

δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη ρξσκαηηζκνύο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνύ/ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

11.  ΚΗΘΟΝΠ ΞΔΟΗΠΡΟΝΦΔΑΠ (2ΡΔΚ.) 

 

  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 40 εθ.   

Μήθνο : 40 εθ.  

Ύςνο : 100 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 340 εθ.  

 

θάηνςε όςεηο 



Μήθνο : 340 εθ.  

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηώλ (Δπλαηόηεηα θαη γηα ΑΜΕΑ)  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ 

Ο δνκηθόο ζθειεηόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ πεξηζηξνθήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ελ ζεξκώ 

γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα απνηειείηαη από έλα ζηύιν/ δνθό ζηήξημεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6 mm θαη 

πάρνπο ηνηρώκαηνο 2,5 mm θαη κία ζσιήλα, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø38,0 mm θαη πάρνπο ηνηρώκαηνο 2,0 mm. Η 

πάθησζε ηνπ “Μηθξνύ Πεξηζηξνθέα” ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηνλ έλα ζηύιν/ δνθό ζηήξημεο λα εηζρσξεί 

ζην έδαθνο είηε επηθαλεηαθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πάθησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηθαλεηαθά, ν ζηύινο/ 

δνθόο ζηήξημεο ζα δηαζέηεη ζηελ απόιεμή ηνπ ραιύβδηλν έιαζκα, εμσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ 190x170 mm θαη 

πάρνπο 5 mm. Σν έιαζκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα ζπγθνιιείηαη 

απηνγελώο κε ην ζηύιν/ δνθό ζηήξημεο. 

Η θαηάιιεια δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ηνπ πεξηζηξνθέα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν Ø400 mm ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε από πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθό HDPE EcoCoreTM. 

Σν ζπλνιηθό πάρνο ηεο ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 19 mm θαη ζα απνηειείηαη από δύν επηζηξώζεηο δηαθόξσλ 

απνρξώζεσλ, πάρνπο 2 mm θαη καύξν ππξήλα από 100% αλαθπθισκέλν πιηθό, πάρνπο 15 mm. Επηπιένλ, ε 
επηθάλεηα ζα δηαζέηεη εξγνκεηξηθή δηάζηαζε γηα ηε ζσζηή ζπγθξάηεζε ησλ παηδηώλ άλσ ησλ 2 εηώλ θαη 

ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο. Η επηθάλεηα πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλόηεηαο ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή κε 
πςειή αληνρή ζηηο θξνύζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνύο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζώο θαη ζε όιεο ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (από -30°C έσο +60°C). Επηπιένλ, ζα έρεη κηθξέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη ν 
θαζαξηζκόο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιόγσ ηεο εηδηθήο πθήο.  Θα ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ ηνπ πιηθνύ 

ηνπ πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλόηεηαο θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, 

ώζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκόο ηεο. Επηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ 
απνζύλζεζε, ζηελ πξνζβνιή από κύθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο 

πνπ ζα δηαζέηεη. 

Όιεο νη επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνύλ λα απνξξηθζνύλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζώο 
ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξόζζεηα. 

Η αληηνιηζζεηηθή ρεηξνιαβή ζηελ θνξπθή ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ρπηό ειαζηνκεξέο 

πιηθό πνιπνπξεζάλεο, εηδηθήο ζύζηαζεο θαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, θαζώο 
θαη ηνπ όδνληνο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. Επηπιένλ, ε ρεηξνιαβή ζα δηαζέηεη ραιύβδηλεο θαη πιαζηηθέο 

ειαζηνκεξείο εληζρύζεηο όπνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην από πιηθό πνιππξνππιελίνπ. 

Ο κεραληζκόο πεξηζηξνθήο ηνπ νξγάλνπ ζα απνηειείηαη από ραιύβδηλν έιαζκα, πάρνπο 5,0 mm θαη έλα 
ζσιήλα/ δνθό, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6 mm θαη επαξθνύο πάρνπο ηνηρώκαηνο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ 

θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρεη κειεηεζεί κε ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο. Ο ζσιήλαο ζα πεξηιακβάλεη θαη ην 

ξνπιεκάλ, ην νπνίν ζα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πεξηζηξνθή. Επηπιένλ, ν κεραληζκόο πεξηζηξνθήο ζα είλαη 
ραιύβδηλεο θαηαζθεπήο. Ο εζσηεξηθόο κεραληζκόο πεξηζηξνθήο δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο. 

Θα απνηειείηαη από έλζθαηξν ηξηβέα, ρσξίο ηελ απαίηεζε ιίπαλζεο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ελ 
ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα ζπλδεηηθά εμαξηήκαηα ηνπ κεραληζκνύ κε ην ππόινηπν όξγαλν ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα από ράιπβα.   

Σα δηάθνξα ραιύβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζύλδεζκνη, κεραληζκόο αληηζηήξημεο θαη πεξηζηξνθήο) πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε από ελ ζεξκώ 

γαιβαληζκέλν ράιπβα ζηνλ νπνίν ζα έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή είηε από αλνμείδσην ράιπβα. 

Οη δηαζηάζεηο, θαζώο θαη όιεο νη δηαηνκέο ησλ δηαθόξσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ 
παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο, ώζηε λα 

αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα 
παξέρνπλ αζθάιεηα ελώ ζπγρξόλσο, ζα απνηεινύλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζύζηαζεο, κε 

δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη ρξσκαηηζκνύο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 
αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνύ/ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 



 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  ΚΙΝΠ 

 

  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 205 εθ.   

Μήθνο : 205 εθ.  

Ύςνο : 60 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 605 εθ.  

Μήθνο : 605 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 100 εθ. 

  Θεκειίσζε:5 ζεκέιηα ζε βάζνο 60 εθ. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  6+  εηώλ (Δπλαηόηεηα θαη γηα ΑΜΕΑ)  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ 

Ο δνκηθόο ζθειεηόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν 

ράιπβα θαη ζα απνηειείηαη από πέληε ζηύινπο/ δνθνύο ζηήξημεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø60,3 mm θαη πάρνπο 

ηνηρώκαηνο 4,5 mm. Ο θάζε ζηύινο/ δνθόο ζηήξημεο ζα δηαζέηεη δηαθνξεηηθό κήθνο ώζηε λα δηακνξθώλεηαη 

ε θιίζε ηνπ κύινπ. Η πάθησζε ηνπ κύινπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηνπο πέληε ζηύινπο/ δνθνύο ζηήξημεο 

λα εηζρσξνύλ ζην έδαθνο είηε επηθαλεηαθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πάθησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

επηθαλεηαθά, νη ζηύινη/ δνθνί ζηήξημεο ζα δηαζέηνπλ ζηηο απνιήμεηο ηνπο ραιύβδηλα ειάζκαηα, εμσηεξηθώλ 

δηαζηάζεσλ 190x170 mm θαη πάρνπο 5 mm. Σα ειάζκαηα απηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ράιπβα ελ 

ζεξκώ γαιβαληζκέλν θαη ζα ζπγθνιινύληαη απηνγελώο κε ηνπο ζηύινπο/ δνθνύο ζηήξημεο.       

Ο πεξηζηξεθόκελνο δαθηύιηνο ηνπ “Μύινπ” ζα δηαζέηεη εμσηεξηθή δηάκεηξν Ø206 mm θαη επηά 

δηαθνζκεηηθνύο δαθηπιίνπο πξάζηλνπ ρξσκαηηζκνύ. Ο δαθηύιηνο ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

από πνιπαηζπιέλην θαη ζα δηαζέηεη ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο. Ο δαθηύιηνο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη 

εμαηξεηηθά αλζεθηηθόο κε πςειή αληνρή ζηηο θξνύζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνύο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, 

θαζώο θαη ζε όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (από -30°C έσο +60°C). Θα έρεη κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν 

θάηνςε όςεηο 



θαζαξηζκόο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιόγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαθηπιίνπ. Η 

επηθάλεηά ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ δαθηπιίνπ ζα ρξσκαηίδεηαη κέζσ ηνπ πιηθνύ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη ζα 

είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, ώζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ν 

απνρξσκαηηζκόο ηεο. Επηπιένλ, ε επηθάλεηα ηνπ ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζύλζεζε, ζηελ πξνζβνιή από 

ηνπο κύθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη. 

Η επηθάλεηα ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ δαθηπιίνπ ζα κπνξεί λα απνξξηθζεί κεηά ηε ρξήζε ηνπ, θαζώο ζα είλαη 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξόζζεηα. 

Ο πεξηζηξεθόκελνο δαθηύιηνο ηνπ “Μύινπ” ζα ζηεξίδεηαη ζε εζσηεξηθό κεραληζκό θύιηζεο, ν νπνίνο δελ ζα 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά. Ο κεραληζκόο θύιηζεο ζα απνηειείηαη από δεθαηέζζεξηο 

έλζθαηξνπο ηξηβείο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα ζπλδεηηθά 

εμαξηήκαηα, θαζώο θαη νη θνξείο ησλ ηξνρίζθσλ/ ζηξνθείσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό 

ηνπ πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζύζηαζεο. Οη ηξνρίζθνη/ ζηξνθείο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ειαζηνκεξέο πιηθό, 

νη έλζθαηξνη ηξηβείο από αλνμείδσην ράιπβα θαη ν δαθηύιηνο αζθαιείαο από ράιπβα ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν.        

Σα δηάθνξα ραιύβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζύλδεζκνη) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε από αλνμείδσην ράιπβα είηε από ράιπβα ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν 

ζηνλ νπνίν ζα έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή. Οη δηαζηάζεηο, θαζώο θαη όιεο νη δηαηνκέο ησλ 

δηαθόξσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί κε ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο, ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα 

παξέρνπλ αζθάιεηα ελώ ζπγρξόλσο, ζα απνηεινύλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζύζηαζεο, κε 

δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη ρξσκαηηζκνύο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνύ/ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θάηνςε 



 

 

13.  ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ 

 

  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 365 εθ.   

Μήθνο : 490 εθ.  

Ύςνο : 295 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 715 εθ.  

Μήθνο : 885 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 250 εθ. 

  Θεκειίσζε: 11 ζεκέιηα ζε βάζνο 90 εθ. 

 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  6+  εηώλ (Δπλαηόηεηα θαη γηα ΑΜΕΑ)  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ 

Ο δνκηθόο ζθειεηόο ηεο ζύλζεηεο απηήο θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα ελ ζεξκώ 

γαιβαληζκέλν θαη ζα απνηειείηαη από ηηο δηάθνξεο ζσιήλεο/ δνθνύο ζηήξημεο κε θπθιηθέο δηαηνκέο Ø101,6 x 

2,9 mm, Ø60,3 x 4,5 mm θαη Ø38 x 4 mm. Οη δνθνί ζηήξημεο/ ζηύινη θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6 x 2,9 mm ζα 

δηαζέηνπλ ζηελ απόιεμή ηνπο, πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία (ηάπεο). Σα ζπγθεθξηκέλα πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία/ 

ηάπεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην πνιπακίδηνπ θαη επηθαιππηόκελα από 

κία επηθαλεηαθή ζηξώζε, ζεξκνπιαζηηθνύ ειαζηνκεξνύο πιηθνύ. 

Οη ζθαηξηθνί ζύλδεζκνη ησλ αλαξξηρεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ην δνκηθό ζθειεηό ηεο ζύλζεηεο απηήο 

θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην αινπκηλίνπ πςειήο αληνρήο 

θαη πνιππξνππιελίνπ, δηα κέζσ ηεο κεζόδνπ ρύηεπζεο κε εμώζεζε. Tν πιαίζην απηό ζα επηθαιύπηεηαη από 

κία επηθαλεηαθή ζηξώζε, ρπηνύ ζεξκνπιαζηηθνύ ειαζηνκεξνύο πιηθνύ θαη καύξνπ ρξώκαηνο. Ο ππξήλαο 

ηνπ ζθαηξηθνύ απηνύ ζπλδέζκνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από πξνθίι αινπκηλίνπ θαη ζα δηαζέηεη έμη 

ζεκεία ζπλδεζκνινγίαο. Σα ζεκεία ζπλδεζκνινγίαο πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη, ζα θαιύπηνληαη από 

πιαζηηθέο ηάπεο καύξνπ ρξσκαηηζκνύ θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ην πιηθό ηνπ πνιπακίδηνπ. 

Σα θνίια θαζίζκαηα αηώξεζεο/ ηαιάλησζεο θαη αλάπαπζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ρπηό 

πνιπαηζπιέλην. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο επηθάλεηαο ζα είλαη απηή ηεο ρύηεπζεο 

εθ πεξηζηξνθήο. Η επηθάλεηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή κε πςειή αληνρή ζηηο 

θξνύζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνύο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζώο θαη όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (από -30°C 

έσο +60°C). Επηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα έρεη κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκόο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιόγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηεο επηθάλεηαο. Η επηθάλεηα ζα ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ 

ηνπ πιηθνύ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, ώζηε λα 

όςεηο 



κεησζεί ζην ειάρηζην ν απνρξσκαηηζκόο ηεο. Επηπιένλ, ε επηθάλεηά ηνπο ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ 

απνζύλζεζε, ζηελ πξνζβνιή από κύθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο 

πνπ δηαζέηεη. 

Η επηθάλεηα θύιηζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ρπηό πνιπαηζπιέλην. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηεο πιαζηηθήο απηήο επηθάλεηαο ζα είλαη απηή ηεο ρύηεπζεο εθ πεξηζηξνθήο. Η επηθάλεηα ηνπ 

πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή κε πςειή αληνρή ζηηο θξνύζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνύο, ζε 

αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζώο θαη όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (από -30°C έσο +60°C). Επηπιένλ, ε επηθάλεηα 

ζα έρεη κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκόο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιόγσ ηεο εηδηθήο πθήο 

ηεο επηθάλεηαο. Η επηθάλεηα ζα ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ ηνπ πιηθνύ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη ζα είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, ώζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ν απνρξσκαηηζκόο 

ηεο. Επηπιένλ, ε επηθάλεηά ηνπο ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζύλζεζε, ζηελ πξνζβνιή από κύθεηεο θαη ζηελ 

αλάθιεμε ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη. Η επηθάλεηα θύιηζεο ζα ζπγθξαηείηαη 

πάλσ ζε έλαλ θεθιηκέλν αξζξσηό ζσιήλα/ δνθό αληηζηήξημεο, ν νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από 

ράιπβα ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζσιήλαο ζα δηαζέηεη θπθιηθή δηαηνκή Ø76,1 mm θαη 

επαξθή δηαηνκή γηα ηελ παξαιαβή ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρεη κειεηεζεί.   

Ο θακπύινο ηνίρνο/ ξάκπα αλαξξηρήζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από πνιπαηζπιέλην, πάρνπο 15 mm θαη ε 

επηθάλεηά ηνπ ζα είλαη επηζηξσκέλε κε ρπηό ειαζηνκεξέο πιηθό ζεξκνπιαζηηθήο πνιπνπξεζάλεο θαη πάρνπο 

ζηξώζεο/ δηαζηξσκάησζεο 3 mm. Επηπιένλ, ε αληηνιηζζεηηθή απηή επηθάλεηα ecogrip ζα δηαζθαιίδεη έλα 

αζθαιέο παηρλίδη ζε όιεο ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα δηαζέηεη δηάθνξεο ιαβέο/ ζθήλεο 

αλαξξηρήζεσο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ρπηό ειαζηνκεξέο πιηθό πνιπακίδηνπ, καύξνπ 

ρξώκαηνο θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Όιεο νη επηθάλεηεο θαη πάλει ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνύλ λα απνξξηθζνύλ κεηά ηε ρξήζε 

ηνπο, θαζώο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξόζζεηα. 

Η αληηνιηζζεηηθή ρεηξνιαβή ζηελ θνξπθή ηνπ αλαξξηρεηηθνύ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ρπηό 

ειαζηνκεξέο πιηθό πνιπνπξεζάλεο, εηδηθήο ζύζηαζεο θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο, θαζώο θαη ηνπ όδνληνο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. Επηπιένλ, ε ρεηξνιαβή ζα δηαζέηεη 

ραιύβδηλεο θαη πιαζηηθέο ειαζηνκεξείο εληζρύζεηο όπνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην από πιηθό 

πνιππξνππιελίνπ. 

Σα ζπξκαηόζρνηλα ησλ αλαξξηρεηηθώλ δηρηπώλ/ζρνηληώλ ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη καύξνπ ρξώκαηνο θαη ζα 

θαηαζθεπάδνληαη από εμάθισλα, ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλα ζύξκαηα/ θαιώδηα. Κάζε θιώλνο ζα πεξηιακβάλεη 

επηκέξνπο, ραιύβδηλα ζύξκαηα (θαιώδηα) θαη ζα πεξηηπιίζζεηαη από πεξίβιεκα λήκαηνο πνιπακίδηνπ, ην 

νπνίν ζα ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε αληνρήο ηνπ 

ζπξκαηόζρνηλνπ ζε ηθαλόηεηα ηξηβήο θαη θζνξάο, ην πεξίβιεκα λήκαηνο πνιπακίδηνπ ζα εθαξκόδεηαη δηα 

κέζσ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο επαγσγήο. Σα ζπξκαηόζρνηλα ζα εληζρύνληαη από ππξήλα ελόο ραιύβδηλνπ 

ζύξκαηνο/ θαισδίνπ θαη δηαζέηνπλ δηακέηξνπ Ø16 mm. Οη απνιήμεηο ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ, ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από ην πιηθό ηνπ αινπκηλίνπ θαη ιόγσ ηεο εθηεηακέλεο θζνξάο, νη δηάθνξεο απνιήμεηο ζα 

επηθαιύπηνληαη από έλα παρύ ζηξώκα πνιπνπξεζάλεο. Οη ελδηάκεζνη ζύλδεζκνη ησλ δηρηπώλ αλαξξίρεζεο 

ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη δηα κέζσ ηεο κεζόδνπ ηεο ρύηεπζεο θαη θαηαζθεπαζκέλνη από ρπηό 

αινπκίλην. Επηπιένλ, νη ελδηάκεζνη ζύλδεζκνη ζα ζπλαξκνινγνύληαη ζηα δίρηπα δηα κέζσ ηεο κεζόδνπ ηεο 

ήισζεο κε πξηηζίληα, ε νπνία ζα εθαξκόδεηαη κε πςειή πίεζε.     

Η αλαξξηρεηηθή ρεηξνιαβή/ πνδνιαβή (πάηεκα), επάλσ ζηα ζπξκαηόζρνηλα ησλ αλαξξηρεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζα απνηειείηαη από έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από ραιύβδηλν έιαζκα, επαξθνύο δηαηνκήο γηα ηελ παξαιαβή ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία 

έρεη κειεηεζεί. Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζα επηθαιύπηεηαη από ρπηό ειαζηνκεξέο πιηθό πνιπνπξεζάλεο θαη 

καύξνπ ρξώκαηνο. 

Οη ζηξνθείο, νη νπνίνη ζα ζπλδένπλ ηνπο ζηύινπο/ δνθνύο ζηήξημεο κε ηηο δηάθνξεο αιπζίδεο, ην θνίιν 

θάζηζκα, ηνπο έλζθαηξνπο ζπλδέζκνπο, ηηο ηξεηο αλαξξηρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο θαη ηηο 



δξαζηεξηόηεηεο πεξηζηξνθήο θαη θύιηζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από πνξώδε αλνμείδσην ράιπβα κε 

νξεηράιθηλνπο ηξηβείο θαη ζα επηθαιύπηνληαη από ζεξκνπιαζηηθό ειαζηνκεξέο πιηθό, καύξνπ ρξώκαηνο. 

Σα δηάθνξα ραιύβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζύλδεζκνη, αιπζίδεο, ζηξνθείο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε από αλνμείδσην ράιπβα είηε από ελ ζεξκώ 

γαιβαληζκέλν ράιπβα ζηνλ νπνίν ζα έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή. Οη δηαζηάζεηο, θαζώο θαη όιεο 

νη δηαηνκέο ησλ δηαθόξσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα 

ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο, ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα 

παξέρνπλ αζθάιεηα ελώ ζπγρξόλσο, ζα απνηεινύλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζύζηαζεο, κε 

δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη ρξσκαηηζκνύο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνύ/ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 
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14.  ΞΝΙΙΑΞΙΖ ΡΟΑΚΞΑΙΑ  

 

  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 100 εθ.   

Μήθνο : 315 εθ.  

Ύςνο : 110 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 515 εθ.  

Μήθνο : 300 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 100 εθ. 

  Θεκειίσζε: 4 ζεκέιηα ζε βάζνο 40 cm 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  3+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ρξήζεο θαη από ΑΜΕΑ)  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

Πξόθεηηαη γηα κηα ηξακπάια πνιιώλ ζέζεσλ κε πιαηθόξκα ηζνξξνπίαο ζην θέληξν ηεο θαη πιατλά πάλει ζε 

δηάθνξα κνηίβα θήπνπ. Σα παηδηά/ ρξήζηεο ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ ηξακπάια, λα ηζνξξνπήζνπλ θαη λα 

παίμνπλ κε ξόινπο, θαζώο ηα ζέκαηα ηεο ηξακπάιαο (ινπινύδηα, κέιηζζεο, πεηαινύδεο) ζα πξνζθαινύλ ηα 

παηδηά ζ‟ έλα κηθξό ηαμίδη κέζα ζ‟ έλαλ θήπν. Σα παηδηά/ ρξήζηεο ζα θάζνληαη κε αζθάιεηα ζηηο δύν άθξεο 

ηεο ηξακπάιαο κε ηνπνζεηεκέλα ηα πόδηα ηνπο ζε εηδηθέο αληηνιηζζεηηθέο κπάξεο θαη ζπγρξόλσο, ηα 

ππόινηπα παηδηά ζα πξνζπαζνύλ λα ηζνξξνπήζνπλ ζηελ πιαηθόξκα πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηεο ηξακπάιαο. 

Η ηξακπάια ζα ζηεξίδεηαη ζην θέληξν, κε ζύζηεκα ηεζζάξσλ ειαηεξίσλ επάλσ ζην νπνίν βηδώλνληαη νη 

κεηαιιηθέο δνθνί, νξζνγώληαο δηαηνκήο 112x120 mm, πάρνπο ηνηρώκαηνο 2,5 mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 3,00 

m. Επηπιένλ, ζην θέληξν ηεο πνιιαπιήο ηξακπάιαο θαη επάλσ ζηηο κεηαιιηθέο δνθνύο ζα ηνπνζεηείηαη 

αληηνιηζζεηηθό πάλει από πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα/ πάλει πςειήο πίεζεο HPL, πάρνπο 17,8 mm θαη 

ζπλνιηθώλ δηαζηάζεσλ 980 x 980 mm. Η πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηηο επηθάλεηεο, νη νπνίεο εθηίζεληαη ζε εθηεηακέλε θζνξά. Σν πιηθό ηεο πιαζηηθνπνηεκέλεο επηθάλεηαο ζα 

όςεηο 



είλαη από νκνηνγελέο πιηθό κε πνιύ κεγάιε αληνρή ζηε θζνξά θαη ζα απνηειείηαη από 70% ίλεο μύινπ. Η 

ζπγθόιιεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεξκνζθιεξαηλόκελε θόιια, ε νπνία ζηεξενπνηείηαη κέζσ ηεο 

ζεξκόηεηαο. Η ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζύλζεζε θαη ηελ πξνζβνιή από κύθεηεο.  

Οη επηθάλεηεο ησλ θαζηζηηθώλ ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα 

πςειήο πίεζεο HPL, πάρνπο 17,8 mm. Η πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο, νη νπνίεο εθηίζεληαη ζε εθηεηακέλε θζνξά. Σν πιηθό ηεο πιαζηηθνπνηεκέλεο 

επηθάλεηαο ζα είλαη νκνηνγελέο πιηθό κε πνιύ κεγάιε αληνρή ζηε θζνξά θαη ζα απνηειείηαη από 70% ίλεο 

μύινπ. Η ζπγθόιιεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεξκνζθιεξαηλόκελε θόιια, ε νπνία ζηεξενπνηείηαη δηα κέζσ 

ηεο ζεξκόηεηαο. Σα θαζηζηηθά ζα είλαη αλζεθηηθά ζηελ απνζύλζεζε θαη ηελ πξνζβνιή από κύθεηεο. 

ηηο απνιήμεηο ησλ κεηαιιηθώλ δνθώλ ζηήξημεο ζα βηδώλεηαη έλα θαξδύ, επίζεο αληηνιηζζεηηθό θάζηζκα κε 

εθαηέξσζελ δηαθνζκεηηθά πιατλά πάλει δηαθόξσλ ζρεδίσλ, κνξθώλ θαη ρξσκάησλ. ην ύςνο ησλ ρεξηώλ 

ησλ παηδηώλ/ ρξεζηώλ πνπ θάζνληαη ζηελ ηξακπάια ζα βηδώλεηαη από ηε κηα άθξε ζηελ άιιε κηα κπιε 

κπάξα κε ξαβδώζεηο, ώζηε λα κελ νιηζζαίλνπλ ηα ρέξηα ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε/ παηδηνύ. Επηπιένλ, ζηηο δύν 

πιεπξέο ηεο πνιιαπιήο ηξακπάιαο ζα δηαηίζεληαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηεξίγκαηα θαζίζκαηνο γηα ηε 

ζπκκεηνρή παηδηώλ κε αλαπεξίεο. 

Οη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο (ζεκαηηθέο) επηθάλεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθό HDPE EcoCoreTM. 

Σν ζπλνιηθό πάρνο ηνπο ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 19 mm θαη ζα απνηεινύληαη από δύν επηζηξώζεηο δηαθόξσλ 

απνρξώζεσλ, πάρνπο 2 mm θαη καύξν ππξήλα από 100% αλαθπθισκέλν πιηθό, πάρνπο 15 mm. Επηπιένλ, νη 

επηθάλεηεο  ζα δηαζέηνπλ εξγνκεηξηθή δηάζηαζε γηα ηε ζσζηή ζπγθξάηεζε ησλ παηδηώλ άλσ ησλ 2 εηώλ θαη 

ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο. Οη επηθάλεηεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλόηεηαο  ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο κε 

πςειή αληνρή ζηηο θξνύζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνύο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζώο θαη ζε όιεο ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (από -30°C έσο +60°C). Επηπιένλ, ζα δηαζέηνπλ κηθξέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη ν 

θαζαξηζκόο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιόγσ ηεο εηδηθήο πθήο. Θα ρξσκαηίδνληαη δηα κέζσ ησλ 

δύν εμσηεξηθώλ ζηξσκάησλ θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, ώζηε λα 

κεησζεί ζην ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκόο ηνπο ελώ ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζύλζεζε, ζηελ πξνζβνιή 

από κύθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηνπλ. 

Όιεο νη επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνύλ λα απνξξηθζνύλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζώο 

ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξόζζεηα. 

Οη αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο θαη πνδνιαβέο ηνπ νξγάλνπ ζα απνηεινύληαη από ζσιήλεο, θπθιηθήο δηαηνκήο 

Ø38 x 2 mm θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο είηε από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα είηε από αλνμείδσην 

ράιπβα. Η βαθή ησλ ζσιήλσλ απηώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε δηα ηεο κεζόδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο 

κε πνύδξα είηε ζα είλαη επηθαιππηόκελεο από ρπηό πιηθό πνιππξνππιελίνπ. 

Σα ειαηήξηα ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ραιύβδηλε ζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο, ηνπ νπνίνπ ε 

πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξόηππα DIN 

17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) θαη DIN EN 10270 - 1: 2012. Σν ειαηήξην ζα δηαζέηεη θιάζε 

αληαπόθξηζεο ζε δηάβξσζε “C4” (ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 12944 - 2: 1998) θαη ε βαθή ηνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη δηα ηεο κεζόδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνύδξα. Επηπιένλ, ην ειαηήξην ζα 

ππόθεηηαη ζε ζθιήξπλζε δηα ηεο εθηόμεπζεο ζθαηξηδίσλ ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή ζρεκαηηζκνύ ξσγκώλ θαη 

ζξαύζεο ιόγσ θαηαπόλεζεο. Η αληνρή, θαζώο θαη ε αλακελόκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ ειαηεξίνπ ζα ειέγρεηαη 

δεηγκαηνιεπηηθά ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειαηεξίνπ γηα πεξηζζόηεξν από 5 ρξόληα, θαλνληθήο 

ρξήζεο. ηε βάζε ηνπ ειαηεξίνπ ζα πξνζαξκόδνληαη εηδηθνί ζθηγθηήξεο, νη νπνίνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 

από εηδηθήο ζύζηαζεο, ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ - λάηινλ πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ν εγθισβηζκόο ησλ 

ρεξηώλ ή πνδηώλ. 

Σα δηάθνξα ραιύβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζύλδεζκνη, ειαηήξηα) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε από αλνμείδσην ράιπβα είηε από ράιπβα ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν 

ζηνλ νπνίν έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή. Οη δηαζηάζεηο, θαζώο θαη όιεο νη δηαηνκέο ησλ 

δηαθόξσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ 



κειεηεζεί κε ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο, ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία 

παξέρνπλ αζθάιεηα ελώ ζπγρξόλσο, ζα απνηεινύλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζύζηαζεο, κε 

δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη ρξσκαηηζκνύο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνύ θαη 

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ΠΒΝΟΑ (2 ΡΔΚ.) 

 

  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 50 εθ.   

Μήθνο : 50 εθ.  

Ύςνο : 60 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 350 εθ.  

Μήθνο : 355 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 60 εθ.  

θάηνςε όςεηο 



  Θεκειίσζε: 1 ζεκέιην ζε βάζνο 90 cm 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  4+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ρξήζεο θαη από ΑΜΕΑ) 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

Πξόθεηηαη γηα έλα πεξηζηξεθόκελν θάζηζκα ζε κνξθή “ιεθάλεο”, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζε έλα θεθιηκέλν 

ζηύιν (δνθόο ππνζηήξημεο). Η πεξηζηξνθή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο θπγόθεληξνπ 
δπλάκεσο θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ βάξνπο ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρεη ηελ 

ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο θαη ην ζηακάηεκά ηεο. Απνηειεί όρη κόλν έλα ηδηαίηεξα δηαζθεδαζηηθό όξγαλν 
πεξηζηξνθήο, αιιά θαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θπγόθεληξνπ δπλάκεσο θαη ηεο 

βαξύηεηαο. 

Σν πεξηζηξεθόκελν θάζηζκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ρπηό πνιπαηζπιελίν. Η κέζνδνο ρύηεπζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο επηθάλεηαο πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη απηή ηεο ρύηεπζεο εθ 

πεξηζηξνθήο. Η επηθάλεηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή κε πςειή αληνρή ζηηο θξνύζεηο 

θαη ζηνπο βαλδαιηζκνύο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζώο θαη ζε όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (από -30°C έσο 
+60°C). Επηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα δηαζέηεη κηθξέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκόο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιόγσ ηεο εηδηθήο πθήο. Η επηθάλεηα ζα ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ ηνπ πιηθνύ ηνπ 
πνιπαηζπιελίνπ θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, ώζηε λα κεησζεί ζην 

ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκόο ηεο. Επηπιένλ, ε επηθάλεηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ 

απνζύλζεζε, ζηελ πξνζβνιή από κύθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο 
πνπ δηαζέηεη. 

Ο κεραληζκόο πεξηζηξνθήο ηνπ νξγάλνπ ζα απνηειείηαη από ραιύβδηλν έιαζκα, πάρνπο 14,0 mm θαη έλα 

ζσιήλα/ δνθό, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6 mm θαη επαξθνύο πάρνπο ηνηρώκαηνο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ 
θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρεη κειεηεζεί κε ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο. Ο ζσιήλαο ζα πεξηιακβάλεη θαη ην 

ξνπιεκάλ, ην νπνίν ζα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πεξηζηξνθή. Επηπιένλ, ν κεραληζκόο πεξηζηξνθήο ζα είλαη 
ραιύβδηλεο θαηαζθεπήο. Ο εζσηεξηθόο κεραληζκόο πεξηζηξνθήο δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο. 

Θα απνηειείηαη από έλζθαηξν ηξηβέα, ρσξίο ηελ απαίηεζε ιίπαλζεο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ελ 

ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα ζπλδεηηθά εμαξηήκαηα ηνπ κεραληζκνύ κε ην ππόινηπν όξγαλν ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα από ράιπβα.  

Η επηθάλεηα ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ θαζίζκαηνο ζα κπνξεί λα απνξξηθζεί κεηά ηε ρξήζε ηεο, θαζώο ζα είλαη 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξόζζεηα. 

Η δνθόο ππνζηήξημεο (ζηύινο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλε ραιύβδηλε ζσιήλα 
θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6 mm θαη πάρνπο ηνηρώκαηνο 2,5 mm.  

Σα δηάθνξα ραιύβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζύλδεζκνη, ξνπιεκάλ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ εμνπιηζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε από αλνμείδσην ράιπβα είηε από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν 
ράιπβα ζηνλ νπνίν ζα έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή. Οη δηαζηάζεηο, θαζώο θαη όιεο νη δηαηνκέο 

ησλ δηαθόξσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία 
έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο, ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα 

παξέρνπλ αζθάιεηα ελώ ζπγρξόλσο, ζα απνηεινύλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 
πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζύζηαζεο, κε 

δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη ρξσκαηηζκνύο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 
αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνύ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο θαη ηα πξνβιεπόκελα ζην πξόηππν ΕΛΟΣ ΕΝ1176:2008. 

 

 

 



 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.ΓΗΞΙΝΠ ΞΟΓΝΠ ΚΔ ΠΘΑΙΑ ΓΗΑ ΑΚΔΑ 

 

  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 585 εθ.   

Μήθνο : 350 εθ.  

Ύςνο : 250 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 645 εθ.  

Μήθνο : 930 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 225 εθ 

  Θεκειίσζε: 16 ζεκέιηα ζε βάζνο από 60 cm έσο 90 cm 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ρξήζεο θαη από ΑΜΕΑ) 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

Πξόθεηηαη γηα κία ζύλζεηε θαηαζθεπή αζινπαηδηάο, εθγύκλαζεο θαη παηρληδηνύ, ε νπνία ζα πξνζθέξεη 

ζηνπο ρξήζηεο/ παηδηά δηάθνξα ζεκεία δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, δξαζηεξηόηεηεο αλαξξίρεζεο θαη 
νιίζζεζεο, θαζώο θαη ζεκεία πξνο αλάπαπζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκόο ζα δηαζέηεη δύν θεληξηθνύο 

πύξγνπο παηρληδηνύ, νη νπνίνη ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε αλαξξηρεηηθό δίρηπ κεηάβαζεο. Ο πύξγνο 
παηρληδηνύ ζε κνηίβν “ζπηηηνύ” ζα είλαη πξνζβάζηκνο είηε από ηελ αλαξξηρεηηθή ζθάια είηε από ην 

αλαξξηρεηηθό δίρηπ. Η ηζνπιήζξα ηνπ πύξγνπ απηνύ ζα πξνζθέξεη δηαζθέδαζε κέζσ ηεο νιίζζεζεο. Πάλσ 

θαη θάησ από ην δάπεδν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πύξγνπ ζα δηακνξθώλνληαη ειεύζεξνη ρώξνη παηρληδηνύ, 
αλάπαπζεο θαη ραιάξσζεο. Ο δεύηεξνο πύξγνο ζα είλαη πξνζβάζηκνο από ηε ζθάια ησλ αλαπήξσλ, ε νπνία 

ζα δηαζέηεη επαξθή ειεύζεξν ρώξν γηα λα θηινμελήζεη αθόκα θαη έλα γνληό. Επηπιένλ, ζα δηαζέηεη πιεπξηθέο 
πξνζηαηεπηηθέο επηθάλεηεο/ πάλει κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο εγθνπέο/ ιαβέο, θαζώο θαη πάλει κε ζέκα 

 

θάηνςε όςεηο 



ηνπο αξηζκεηηθνύο ππνινγηζκνύο. Η κία πιεπξά ηνπ πάλει έρεη σο ζθνπό ηελ εμνηθίσζε ηνπ ρξήζηε/ παηδηνύ 

κε ηνπο αξηζκνύο από ην 1 έσο ην 12 θαη ε άιιε, ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ ζπκβόισλ ηεο άιγεβξαο. Σν 
δάπεδν κεηάβαζεο πξνο ηε ζθάια ζα είλαη αξθεηά επξύρσξν γηα ηελ αλάπαπζε ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. Η 

κνλή ηζνπιήζξα νιηζζήζεσο ζα απνηειεί θαη ηε κνλαδηθή έμνδν ησλ ζπκκεηερόλησλ από ηνλ εμνπιηζκό. 

Ο δνκηθόο ζθειεηόο ηεο ζύλζεηεο απηήο θαηαζθεπήο ζα απνηειείηαη από πιαίζηα αινπκηλίνπ θαη 
πιαληζκέλνπο δνθνύο/ ζηύινπο κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο. Σα πιαίζηα απηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από 

πξνθίι αινπκηλίνπ, ηεηξάγσλεο δηαηνκήο 55 x 22 mm θαη νη δνθνί/ ζηύινη από εκπνηηζκέλε μπιεία πεύθεο, 
θπθιηθήο δηαηνκήο Ø100 † 101 mm. Η μπιεία ζα έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία ππό πίεζε θαη ζα δηαζέηεη κεγάιε 

αληνρή ζε ζξαύζε θαη ζα απαηηείηαη κηθξή ζπληήξεζε. Η πάθησζε ησλ μύιηλσλ δνθώλ/ ζηύισλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ραιύβδηλεο δνθνζήθεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν 
ράιπβα θαη ζα αλπςώλνπλ ηε δνθό/ ζηύιν θαηά 200 mm επάλσ από ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο γηα 

ηελ απνθπγή πηζαλήο δηάβξσζεο ησλ δνθώλ/ ζηύισλ, θαζώο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 
πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο. Οη ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλεο δνθνζήθεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ραιύβδηλν 

έιαζκα κε επαξθέο πάρνο ηνηρώκαηνο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρεη κειεηεζεί κε 

ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο θαη ζα ζπγθξαηνύληαη ζηηο μύιηλεο δνθνύο/ ζηύινπο δηα κέζσ ελόο νδεγνύ από 
αινπκίλην θαη ηεζζάξσλ ελζσκαησκέλσλ ραιύβδηλσλ ζπεηξσκάησλ/ θνριηώλ. Οη ραιύβδηλεο δνθνζήθεο ζα 

είλαη απνζπώκελεο/ απνζπλαξκνινγνύκελεο θαη ζα πξνζθέξνληαη ηόζν γηα ηελ πάθησζε ησλ μύιηλσλ 
δνθώλ/ ζηύισλ ζην έδαθνο όζν θαη γηα ηελ επηθαλεηαθή πάθησζε (επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο). Σα 

πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία (ηάπεο) ησλ ζηύισλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ρπηό ειαζηνκεξέο πιηθό 
πνιπακίδηνπ - λάτινλ, εηδηθήο ζύζηαζεο. 

Οη επηκέξνπο ζύλδεζκνη πνπ πξνζαξηώληαη ζηνπο ζηύινπο/ δνθνύο ζηήξημεο θαη ζπγθξαηνύλ ηηο 

ζσιήλεο, ηηο δηαθνζκεηηθέο θαη πξνζηαηεπηηθέο επηθάλεηεο, ηα πιαίζηα ηνπ δνκηθνύ ζθειεηνύ θαζώο θαη ηα 

δηάθνξα ζρνηληά/ δίρηπα ηνπ εμνπιηζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ρπηό αινπκίλην. Σα πξνζηαηεπηηθά 
ζηνηρεία (ηάπεο) ησλ ζπλδέζκσλ ζα είλαη επίζεο θαηαζθεπαζκέλα από ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ - λάτινλ, 

εηδηθήο ζύζηαζεο. 

Οη επηθάλεηεο ησλ δηαθόξσλ δαπέδσλ θαη ησλ ζθαινπαηηώλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από 
πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο HPL πάρνπο 10 mm θαη 17,6 † 18 mm, αληίζηνηρα. Γηα ηελ 

αλάβαζε ηνπ ρξήζηε ζηηο επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ ηεο θαηαζθεπήο, ζα δηαηίζεληαη δηάθνξεο θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλεο εγθνπέο/ ιαβέο, δηαζηάζεσλ 27,5 x 82,5 mm. Η πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο 

ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο, νη νπνίεο ζα εθηίζεληαη ζε εθηεηακέλε θζνξά. Σν πιηθό ζα 

είλαη νκνηνγελέο κε πνιύ κεγάιε αληνρή ζηε θζνξά θαη ζα απνηειείηαη από 70% ίλεο μύινπ. Η ζπγθόιιεζε 
ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεξκνζθιεξαηλόκελε θόιια, ε νπνία ζα ζηεξενπνηείηαη δηα κέζσ ηεο ζεξκόηεηαο. Οη 

επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ θαη ζθαινπαηηώλ ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζύλζεζε θαη ηελ 
πξνζβνιή από κύθεηεο. 

Όιεο νη δηαθνζκεηηθέο θαη πξνζηαηεπηηθέο επηθάλεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθό HDPE EcoCoreTM. 
Σν ζπλνιηθό πάρνο ησλ επηθαλεηώλ/ πάλει ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 19 mm θαη ζα απνηειείηαη από δύν 

επηζηξώζεηο δηαθόξσλ ρξσκαηηζκώλ, πάρνπο 2 mm θαη καύξν ππξήλα από 100% αλαθπθισκέλν πιηθό, 

πάρνπο 15 mm. Επηπιένλ, όιεο νη επηθάλεηεο (πάλει) ζα δηαζέηνπλ εξγνκεηξηθή δηάζηαζε γηα ηε ζσζηή 
ζπγθξάηεζε ησλ παηδηώλ άλσ ησλ 2 εηώλ, ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο θαη ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο κε 

πςειή αληνρή ζηηο θξνύζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνύο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζώο θαη ζε όιεο ηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο (από -30°C έσο +60°C). Οη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ζα είλαη ειάρηζηεο θαη ν θαζαξηζκόο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιόγσ ηεο εηδηθήο πθήο ησλ επηθαλεηώλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηεο ηεο 

θαηαζθεπήο ζα ρξσκαηίδνληαη δηα κέζσ ησλ δύν εμσηεξηθώλ ζηξσκάησλ θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο 
έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, ώζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκόο ηνπο, ζα είλαη 

αλζεθηηθέο ζηελ απνζύλζεζε, ζηελ πξνζβνιή από κύθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε. 

Η κνλή επζύγξακκε ηζνπιήζξα νιηζζήζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ρπηό πνιπαηζπιελίν. Η 
κέζνδνο ρύηεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο επηθάλεηαο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη απηή 

ηεο ρύηεπζεο εθ πεξηζηξνθήο. Η επηθάλεηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή κε πςειή 
αληνρή ζηηο θξνύζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνύο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζώο θαη ζε όιεο ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (από -30°C έσο +60°C). Επηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα δηαζέηεη κηθξέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη ν 

θαζαξηζκόο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιόγσ ηεο εηδηθήο πθήο. Η επηθάλεηα ζα ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ 
ηνπ πιηθνύ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, ώζηε λα 

κεησζεί ζην ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκόο ηεο. Επηπιένλ, ε επηθάλεηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη αλζεθηηθή 
ζηελ απνζύλζεζε, ζηελ πξνζβνιή από κύθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο 

αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη.  



Όιεο νη επηθάλεηεο θαη πάλει ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνύλ λα απνξξηθζνύλ κεηά ηε ρξήζε 

ηνπο, θαζώο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξόζζεηα. 

Σα ζπξκαηόζρνηλα ησλ αλαξξηρεηηθώλ δηρηπώλ θαη ζρνηληώλ ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη γαιάδηνπ ρξώκαηνο 
θαηαζθεπαζκέλα από εμάθισλα, ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλα ζύξκαηα (θαιώδηα). Κάζε θιώλνο ζα πεξηιακβάλεη 

επηκέξνπο, ραιύβδηλα ζύξκαηα (θαιώδηα) θαη ζα πεξηηπιίζζεηαη από ην πεξίβιεκα λήκαηνο ηνπ 
πνιππξνππιελίνπ. Σα ζπξκαηόζρνηλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο ζα εληζρύνληαη από ππξήλα ελόο 

ραιύβδηλνπ ζύξκαηνο (θαισδίνπ) θαη ζα δηαζέηνπλ δηάκεηξν Ø16 mm. Οη ελδηάκεζνη ζύλδεζκνη ησλ δηρηπώλ 
αλαξξίρεζεο ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη δηα κέζσ ηεο ρύηεπζεο κέζσ έγρπζεο πνιπακίδηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε αληνρή θαη ζηαζεξνπνίεζε έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. 

Επηπιένλ, ε ζπλαξκνιόγεζε ησλ ελδηάκεζσλ απηώλ ζπλδέζκσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη δηα κέζσ ηεο κεζόδνπ 
ηεο ήισζεο κε πξηηζίληα, ε νπνία ζα εθαξκόδεηαη κε πςειή πίεζε. Όια ηα νξηδόληηα ζπξκαηόζρνηλα, ηα 

νπνία εθηίζεληαη ζε κεγάιε θζνξά ζα θαιύπηνληαη από έλα παρύ ζηξώκα δηάθαλεο ζεξκνπιαζηηθήο 
πνιπνπξεζάλεο.  

Οη δαθηύιηνη απνιήμεσο ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από αινπκίλην δηπιήο 

θσληθόηεηαο θαη κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο. Επηπιένλ, ε δηάζηαζε θαη ν αξηζκόο ησλ δαθηπιίσλ απνιήμεσο 
ζα είλαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο. 

Οη ζσιήλεο ηνπ εμνπιηζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα 

δηαζέηνπλ θπθιηθή δηαηνκή Ø38 x 2 mm. 

Σα δηάθνξα ραιύβδηλα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ (θνριίεο θαη 
ζύλδεζκνη) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε από αλνμείδσην ράιπβα είηε από ράιπβα ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν 

ζηνλ νπνίν ζα έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή. Οη δηαζηάζεηο, θαζώο θαη όιεο νη δηαηνκέο ησλ 

δηαθόξσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ 
κειεηεζεί, ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε ηθαλό ζπληειεζηή 

αζθαιείαο.  

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία 
ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ελώ ζπγρξόλσο, ζα απνηεινύλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα 

πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό ηνπ πνιπακίδηνπ εηδηθήο 
ζύζηαζεο, κε δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη ρξσκαηηζκνύο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο 

ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνύ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο θαη ηα πξνβιεπόκελα ζην πξόηππν ΕΛΟΣ ΕΝ1176:2008. 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 
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17. ΡΟΑΚΞΑΙΑ ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΡΟΗΥΛ (3) ΘΔΠΔΥΛ 

  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 205 εθ.   

Μήθνο : 180 εθ.  

Ύςνο : 80 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 505 εθ.  

Μήθνο : 480 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 100 εθ 

  Θεκειίσζε: 1 ζεκέιην ζε βάζνο 90 cm 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  3+  εηώλ (Δπλαηόηεηα ρξήζεο θαη από ΑΜΕΑ) 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ:  

Πξόθεηηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο νξγάλνπ, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο/ παηδηά 

δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ραξά ηεο ηαιάλησζεο. Η “Σξακπάια” ζα απνηειείηαη από 
κία πιαηθόξκα ηζνξξνπίαο ζην θέληξν ηεο θαη ηξία θαζίζκαηα. Οη ρξήζηεο/ παηδηά ζα θάζνληαη ζηα ηξία 

θαζίζκαηα θαη ζα ζπγθξαηνύληαη από ηηο εηδηθέο αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο. Οη ππόινηπνη ζπκκεηέρνληεο ζα 

πξνζπαζνύλ λα ηζνξξνπήζνπλ ζηελ πιαηθόξκα πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηεο “Σξακπάιαο”.  

Ο δνκηθόο ζθειεηόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ ηαιάλησζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ελ ζεξκώ 

γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα απνηειείηαη από ηξεηο ζσιήλεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø76,1 mm θαη πάρνπο 

ηνηρώκαηνο 4,5 mm, ηξεηο κηθξόηεξεο ζσιήλεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø38 mm θαη πάρνπο ηνηρώκαηνο 2,0 mm 
θαη ηξία ραιύβδηλα ειάζκαηα, κε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 160 x 240 mm θαη πάρνο 5,0 mm. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ζύζηεκα ζσιήλσλ θαη ειαζκάησλ ζα ππνζηεξίδεηαη από ηξεηο δνθνύο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλεο από ραιύβδηλα ειάζκαηα, πάρνπο 3,0 mm. Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππνζηήξημεο ζα είλαη 720 x 620 x 50 mm θαη ηεο εθάζηνηε δνθνύ ζα είλαη 380 x 120 x 50 mm. Οη θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο δνθνί ζα ζπγθνιινύληαη κεηαμύ ηνπο απηνγελώο. 

H αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα (πάλει) ζην θέληξν ηεο “Σξακπάιαο” ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από 
πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο HPL, πάρνπο 17,8 mm. Η πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο 

πίεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθάλεηεο (πάλει) ηεο θαηαζθεπήο, νη νπνίεο ζα εθηίζεληαη ζε εθηεηακέλε 
θζνξά. Σν πιηθό ηεο πιαζηηθνπνηεκέλεο επηθάλεηαο ζα είλαη από νκνηνγελέο πιηθό κε πνιύ κεγάιε αληνρή 

ζηε θζνξά θαη ζα απνηειείηαη από 70% ίλεο μύινπ. Η ζπγθόιιεζή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ζεξκνζθιεξαηλόκελε θόιια, ε νπνία ζα ζηεξενπνηείηαη δηα κέζσ ηεο ζεξκόηεηαο. Η ζπγθεθξηκέλε 

αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα (πάλει) ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζύλζεζε θαη ηελ πξνζβνιή από κύθεηεο. 

όςεηο 



Οη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο επηθάλεηεο/ πάλει ησλ θαζηζκάησλ ηεο “Σξακπάιαο”, εμσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ 

359 x 317 mm ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν 
πιηθό HDPE EcoCoreTM. Σν ζπλνιηθό πάρνο ηεο επηθάλεηαο/ πάλει ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 19 mm θαη ζα 

απνηειείηαη από δύν επηζηξώζεηο δηαθόξσλ απνρξώζεσλ, πάρνπο 2 mm θαη καύξν ππξήλα από 100% 
αλαθπθισκέλν πιηθό, πάρνπο 15 mm. Επηπιένλ, ε επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζα δηαζέηεη εξγνκεηξηθή 

δηάζηαζε γηα ηε ζσζηή ζπγθξάηεζε ησλ παηδηώλ άλσ ησλ 2 εηώλ θαη ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο. Η επηθάλεηα/ 

πάλει πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλόηεηαο ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή κε πςειή αληνρή ζηηο θξνύζεηο θαη 
ζηνπο βαλδαιηζκνύο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζώο θαη ζε όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (από -30°C έσο 

+60°C). Επηπιένλ, ζα έρεη κηθξέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκόο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία 
ιόγσ ηεο εηδηθήο πθήο. Η επηθάλεηα/ πάλει ζα ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ ησλ δύν εμσηεξηθώλ ζηξσκάησλ ηεο 

θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, ώζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ν 
απνρξσκαηηζκόο. Επηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζύλζεζε, ζηελ πξνζβνιή από κύθεηεο 

θαη ζηελ αλάθιεμε ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ ζα δηαζέηεη. 

Όιεο νη επηθάλεηεο (πάλει) ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνύλ λα απνξξηθζνύλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, 

θαζώο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξόζζεηα. 

Οη αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ρπηό ειαζηνκεξέο πιηθό 

πνιπνπξεζάλεο, εηδηθήο ζύζηαζεο θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, θαζώο 

θαη ηνπ όδνληνο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. Επηπιένλ, νη ρεηξνιαβέο απηέο ζα δηαζέηνπλ ραιύβδηλεο θαη 
πιαζηηθέο ειαζηνκεξείο εληζρύζεηο (όπνπ απηό είλαη απαξαίηεην) από ην πιηθό ηνπ πνιππξνππιελίνπ. 

Σα ειαηήξηα ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ραιύβδηλε ζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο, ησλ νπνίσλ ε 

πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξόηππα DIN 
17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) θαη DIN EN 10270 - 1: 2012. Σα ειαηήξηα ζα δηαζέηνπλ θιάζε 

αληαπόθξηζεο ζε δηάβξσζε “C4” (ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 12944 - 2: 1998) θαη ε βαθή ηνπο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη δηα ηεο κεζόδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνύδξα. Επηπιένλ, ηα ειαηήξηα ζα 

ππόθεηληαη ζε ζθιήξπλζε δηα ηεο εθηόμεπζεο ζθαηξηδίσλ ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή ζρεκαηηζκνύ ξσγκώλ θαη 

ζξαύζεο ιόγσ θαηαπόλεζεο. Η αληνρή, θαζώο θαη ε αλακελόκελε δηάξθεηα δσήο ησλ ειαηεξίσλ ζα ειέγρεηαη 
δεηγκαηνιεπηηθά, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ειαηεξίσλ γηα πεξηζζόηεξν από 5 ρξόληα, 

θαλνληθήο ρξήζεο. ηε βάζε ησλ ειαηεξίσλ ζα πξνζαξκόδνληαη εηδηθνί ζθηγθηήξεο, νη νπνίνη ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνη από εηδηθήο ζύζηαζεο, ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ - λάηινλ πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ν 

εγθισβηζκόο ησλ ρεξηώλ ή πνδηώλ. 

Σα δηάθνξα ραιύβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζύλδεζκνη, ειαηήξηα) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ εμνπιηζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε από ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ράιπβα ζηνλ νπνίν ζα έρεη 

πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή είηε από αλνμείδσην ράιπβα. Οη δηαζηάζεηο, θαζώο θαη όιεο νη δηαηνκέο 

ησλ δηαθόξσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία 
έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλό ζπληειεζηή αζθαιείαο, ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα 
παξέρνπλ αζθάιεηα ελώ ζπγρξόλσο, ζα απνηεινύλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ην ρπηό πιηθό πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζύζηαζεο, κε 

δηάθνξεο απνρξώζεηο θαη ρξσκαηηζκνύο θαη επηπιένλ, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα έλαληη ηεο ππεξηώδνπο 
αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνύ/ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

 

 

 

 

 

 



 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.ΡΔΡΟΑΘΔΠΗΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΘΝΛΗΑ ΚΔ ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΓΝ ΞΑΗΓΥΛ ΘΑΗ ΓΝ 

ΛΖΞΗΥΛ  ΤΝΠ 2,00Κ  

 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 140 εθ.   

Μήθνο : 565 εθ.  

Ύςνο : 255 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 700 εθ.  

Μήθνο : 575 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 130 εθ 

Ζιηθηαθή νκάδα:  1,5+  εηώλ  

 

 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη από νξηδόληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζύζηεκα έμη ππνζηπισκάησλ ππό 

γσλία, δύν θαζίζκαηα παηδηώλ θαη δύν θαζίζκαηα λεπίσλ. 

Ο νξηδόληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη από ζσιήλα Φ76 mm, πάρνπο 3mm. Σα ππνζηπιώκαηα 

θαηαζθεπάδνληαη από ζηδεξνζσιήλα δηαηνκήο Φ60,3mm θαη πάρνπο 3mm.  

θάηνςε 

όςεηο 



Σν ηξαπέδην κεηαιιηθό ηεκάρην πξνζαξηάηαη ζηνλ νξηδόληην άμνλα εξγνζηαζηαθά. Επίζεο ηνπνζεηνύληαη 

εμσηεξηθά 2 δηαθνζκεηηθά παλέια από HPL 12mm αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα θαη βηδώλνληαη 

ζηα ππνζηπιώκαηα ηεο θνύληαο. 

Γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα κε ηα ππνζηπιώκαηα ζπγθνιιείηαη ζηα πόδηα εηδηθό ηεκάρην 

θαηαζθεπαζκέλν από κνξθνζίδεξν «Π» δηαηνκήο 50x25mm ην νπνίν θέξεη εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλα 

κπνπιόληα δηαηνκήο Μ10 ηα νπνία θαη πξνζαξκόδνληαη ζην ηξαπέδην ηεκάρην ηνπ νξηδόληηνπ θνξέα. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνύληαο αλαξηώληαη από ηνλ νξηδόληην άμνλα.  Η αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή δηάηαμε 

πνπ απνηειείηαη από δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ξνπιεκάλ. Η δηάηαμε 

ζπκπιεξώλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Από ηελ εηδηθή δηάηαμε μεθηλνύλ αιπζίδεο (DIN 766)  γαιβαληζκέλεο πνπ 

απνιήγνπλ ζηα θαζίζκαηα. 

Η όιε θαηαζθεπή παθηώλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε από ζθπξόδεκα, κέζσ εηδηθώλ γαιβαληδέ βάζεσλ. Οη 

βάζεηο πάθησζεο ηνπνζεηνύληαη ζην πέικα (θάησ πιεπξά) ησλ ππνζηπισκάησλ πξνο απνθπγή ηεο 

δεκηνπξγίαο πγξαζίαο. πλνιηθά ε θαηαζθεπή είλαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ ώζηε λα είλαη αλζεθηηθή ζε 

πγξαζία θαη ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

Σα θαζίζκαηα παηδηώλ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΕΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλα από ιάκα 

αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 400x125 θαη πάρνπο 2mm πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο από θανπηζνύθ ώζηε λα είλαη 

αλαπαπηηθό θαη άλεην ζηε ρξήζε. 

Σα θαζίζκαηα λεπίσλ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΕΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλα από ιάκα 

αινπκηλίνπ πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο από θανπηζνύθ θαη θέξνπλ θισβό ππελδεδπκέλν κε πνιπνπξεζάλε 

πεξηκεηξηθά γηα ηελ απνθπγή πηώζεσλ. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία παξέρνπλ 

αζθάιεηα, ελώ ζπγρξόλσο απνηεινύλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ. 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Τα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ (αιπζίδεο, βίδεο, 

ζύλδεζκνη θιπ) πξέπεη λα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα ή από ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε 

ςεπδάξγπξν) ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν όπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή.  

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία 

γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λόξκεο ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Τα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή 

ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά 

πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηόηεηα αλαθύθισζεο όπσο ην πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην (PP), θαη 

πνιπακίδην (PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία από ηηο ππεξηώδε αθηηλνβνιίεο ηνπ 

ήιηνπ. 

ΣΟΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΒΑΦΖΠ 

Τα βεξλίθηα θαη ηα ρξώκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεύνληαη ηα μύιηλα κέξε είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή 

ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κόιπβδν, ρξώκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξώκαηα 

έρνπλ ζαλ βάζε ην λεξό θαη είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά.  

Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνύ ησλ μύιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξώλ, γίλεηαη κε δηαδηθαζία εκβαπηηζκνύ. 

 

 

 

 



 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.ΞΑΗΣΛΗΓΗ ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΗΞΞΝΘΑΚΞΝΠ (ΑΞΝ HPL) 

 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 300 εθ.   

Μήθνο : 950 εθ.  

Ύςνο : 885 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 3300 εθ.  

Μήθνο : 3930 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 600 εθ 

Ζιηθηαθή νκάδα:  1,5+  εηώλ  

 

 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

 

To ηαιαληεπόκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ απνηειείηαη από θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη από HPL ηύπνπ MEG πάρνπο 18 mm ζε κνξθή ηππόθακπνπ. ε θαηάιιειεο ζέζεηο 

ηνπνζεηνύληαη πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο θαη αλαβνιείο πνπ ζθνπεύνπλ ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. 

Γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ θνξέα κε ηελ βάζε ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν κεηαιιηθό έιαζκα 

(ζηξαληδαξηζηό) πάρνπο 3mm. Σν έιαζκα έρεη δηπιή δηακόξθσζε ζρήκαηνο „Π‟ κε εμσηεξηθέο πξνεμνρέο. 

ην εζσηεξηθνύ ηνπ „Π‟ ηνπνζεηείηαη ν θνξέαο θαζώο θαη ηέζζεξηο απνζηάηεο (spacers) θαηαζθεπαζκέλνη 

όςεηο 

θάηνςε 

όςεηο 



από θόληξα πιαθάδ ζαιάζζεο 19mm. ηηο ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλεο πξνεμνρέο ηνπ ειάζκαηνο 

ζηεξεώλεηαη ην θάζηζκα ηνπ νξγάλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

ην κέζνλ θαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ θνξέα, εθαξκόδεηαη θάζηζκα από HPL ηύπνπ MEG πάρνπο 12mm, 

δηαζηάζεσλ 325 x 300 mm. Σν θάζηζκα ζηεξεώλεηαη ζην κεηαιιηθό έιαζκα δηακέζσ ηεζζάξσλ θνριηώλ 

Μ8x25 εηδηθά δηακνξθσκέλεο θεθαιήο (θξεδάηε) ώζηε λα κελ πξνεμέρεη από ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο.  

Η βάζε απνηειείηαη από ειαηήξην ύςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20 mm, δύν 

κεηαιιηθά θαπάθηα ζύζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθύξσζεο. Η πιάθα αγθύξσζεο ηνπνζεηείηαη 

ζην έδαθνο, κέζα ζε ζθπξόδεκα ηθαλνύ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε 

ζπλαξκνιόγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιόγεζε ν θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδώλεηαη πάλσ ζηελ 

πιάθα αγθύξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζύζθημεο.   

 

HPL (High Pressure Laminate) 

Σν HPL (High Pressure Laminate) είλαη πιηθό αλζεθηηθό ζηηο πην αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Απνηειείηαη από θπηηαξηληθέο ίλεο εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο 

πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ζπγθξνηείηαη από έγρξσκν δηαθνζκεηηθό θύιιν 

εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη αδηάβξνρν επηθάιπκκα αλζεθηηθό ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Όιεο 

νη εθηεζεηκέλεο άθξεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα.  

 

 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ (αιπζίδεο, βίδεο, 

ζύλδεζκνη θιπ) πξέπεη λα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα ή από ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε ςεπδάξγπξν) 

ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν όπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή.  

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία 

γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λόξκεο ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία παξέρνπλ 

αζθάιεηα, ελώ ζπγρξόλσο απνηεινύλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 

ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή 

ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά πνπ 

έρνπλ θαη ηελ δπλαηόηεηα αλαθύθισζεο όπσο ην πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην 

(PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία από ηηο ππεξηώδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

 

 

ΣΟΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΒΑΦΖΠ 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξώκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεύνληαη ηα μύιηλα κέξε είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή 

ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κόιπβδν, ρξώκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξώκαηα 

έρνπλ ζαλ βάζε ην λεξό θαη είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά.  

Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνύ ησλ μύιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξώλ, γίλεηαη κε δηαδηθαζία εκβαπηηζκνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ΞΑΗΣΛΗΓΗ ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΦΑΙΑΗΛΑ (ΑΞΝ HPL) 

 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 300 εθ.   

Μήθνο : 965 εθ.  

Ύςνο : 810 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 3300 εθ.  

Μήθνο : 3965 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 600 εθ 

Ζιηθηαθή νκάδα:  1,5+  εηώλ  

 

 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Σo ηαιαληεπόκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ απνηειείηαη από θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη από HPL ηύπνπ MEG πάρνπο 18 mm ζε κνξθή θάιαηλαο. ε θαηάιιειεο ζέζεηο 

ηνπνζεηνύληαη πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο θαη αλαβνιείο πνπ ζθνπεύνπλ ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. 

Γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ θνξέα κε ηελ βάζε ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν κεηαιιηθό έιαζκα 

(ζηξαληδαξηζηό) πάρνπο 3mm. Σν έιαζκα έρεη δηπιή δηακόξθσζε ζρήκαηνο „Π‟ κε εμσηεξηθέο πξνεμνρέο. 

θάηνςε όςεηο 



ην εζσηεξηθνύ ηνπ „Π‟ ηνπνζεηείηαη ν θνξέαο θαζώο θαη ηέζζεξηο απνζηάηεο (spacers) θαηαζθεπαζκέλνη 

από θόληξα πιαθάδ ζαιάζζεο 19mm. ηηο ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλεο πξνεμνρέο ηνπ ειάζκαηνο 

ζηεξεώλεηαη ην θάζηζκα ηνπ νξγάλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

ην κέζνλ θαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ θνξέα, εθαξκόδεηαη θάζηζκα από HPL ηύπνπ MEG πάρνπο 12mm, 

δηαζηάζεσλ 325 x 300 mm. Σν θάζηζκα ζηεξεώλεηαη ζην κεηαιιηθό έιαζκα δηακέζσ ηεζζάξσλ θνριηώλ 

Μ8x25 εηδηθά δηακνξθσκέλεο θεθαιήο (θξεδάηε) ώζηε λα κελ πξνεμέρεη από ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο.  

Η βάζε απνηειείηαη από ειαηήξην ύςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20 mm, δύν 

κεηαιιηθά θαπάθηα ζύζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθύξσζεο. Η πιάθα αγθύξσζεο ηνπνζεηείηαη 

ζην έδαθνο, κέζα ζε ζθπξόδεκα ηθαλνύ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε 

ζπλαξκνιόγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιόγεζε ν θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδώλεηαη πάλσ ζηελ 

πιάθα αγθύξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζύζθημεο.   

 

 

HPL (High Pressure Laminate) 

Σν HPL (High Pressure Laminate) είλαη πιηθό αλζεθηηθό ζηηο πην αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Απνηειείηαη από θπηηαξηληθέο ίλεο εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο 

πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ζπγθξνηείηαη από έγρξσκν δηαθνζκεηηθό θύιιν 

εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη αδηάβξνρν επηθάιπκκα αλζεθηηθό ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Όιεο 

νη εθηεζεηκέλεο άθξεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα.  

 

 

 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ (αιπζίδεο, βίδεο, 

ζύλδεζκνη θιπ) πξέπεη λα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα ή από ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε ςεπδάξγπξν) 

ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν όπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή.  

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία 

γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λόξκεο ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία παξέρνπλ 

αζθάιεηα, ελώ ζπγρξόλσο απνηεινύλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 

 

ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή 

ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά πνπ 

έρνπλ θαη ηελ δπλαηόηεηα αλαθύθισζεο όπσο ην πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην 

(PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία από ηηο ππεξηώδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

 

 

ΣΟΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΒΑΦΖΠ 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξώκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεύνληαη ηα μύιηλα κέξε είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή 

ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κόιπβδν, ρξώκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξώκαηα 

έρνπλ ζαλ βάζε ην λεξό θαη είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά.  

Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνύ ησλ μύιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξώλ, γίλεηαη κε δηαδηθαζία εκβαπηηζκνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ΠΛΘΔΡΝ ΞΑΗΓΥΛ ΘΑΗ ΛΖΞΗΥΛ ΚΔ ΡΠΝΙΖΘΟΑ, ΠΡΙΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖ ΚΔ 

ΞΑΡΖΚΑΡΑ, ΘΑΗ ΠΣΝΗΛΗ ΑΛΑΟΟΗΣΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΞΗΡΑΘΗ [HPL] 

 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 3670 ρηι.   

Μήθνο : 4595ρηι.  

Ύςνο : 2970 ρηι.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 7070 εθ.  

Μήθνο : 7400 εθ.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 1250 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  1,5+  εηώλ  

 

 

 

 

θάηνςε 

θάηνςε όςεηο 



 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

 

Γεληθά ην όξγαλν ζα απνηειείηαη από πύξγν κε κνλνξηρηε  ζθεπή, πύξγν ρσξίο ζθεπή, παηάξηα αλόδνπ, 

ηζνπιήζξα, ζηύιν ππξνζβέζηε, ηνίρν αλαξξίρεζεο κε ζρνηλί θαη ζπηηάθη λεπίσλ. Σα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία 

ηνπ παηρληδηνύ ζα έρνπλ ζεκαηηθή ηελ ζάιαζζα. 

ΓΝΚΖ ΠΛΘΔΡΝ 

Σα παηάξηα αλόδνπ νδεγνύλ ζηνλ θεληξηθό πύξγν κε κνλόξηρηε ζθεπή, πνπ θέξεη αξηζηεξά αζθεπή πύξγν 

κε ηζνπιήζξα κήθνπο 2500mm θαη ζηύιν ππξνζβέζηε κε παηήκαηα. Δεμηά νδεγεί ζε παηάξη κε ηνίρν 

αλαξξίρεζεο θαη ζρνηλί. Πίζσ από ηνλ ηνίρν αλαξξίρεζεο, ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο βξίζθεηαη ην ζπηηάθη 

λεπίσλ. 

ΞΑΡΑΟΗ 

Όια ηα παηάξηα ηνπ ζπλζέηνπ αθνινπζνύλ ηνλ ίδην ηξόπν θαηαζθεπήο θαη δηαθέξνπλ ζην ύςνο ζην νπνίν 

πξνζαξκόδνληαη (650mm, 950mm θαη 1250mm) θαη ζηηο γεληθέο ηνπο δηαζηάζεηο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

O πύξγνο κε ζθεπή, απνηειείηαη από ηξηγσληθό παηάξη πιεπξάο 1100mm, ηξία ππνζηπιώκαηα από ζσιήλα 

δηαηνκήο Φ88,9mm, ύςνπο 2700mm θαη 2600mm.  

O πύξγνο ρσξίο ζθεπή, απνηειείηαη από παηάξη 1100 x 110mm , δύν ππνζηπιώκαηα από ζσιήλα δηαηνκήο 

Φ88,9mm, ύςνπο 2700mm, έλα θξάγκα θαη κνηξάδεηαη δύν ππνζηπιώκαηα κε ηνλ πύξγν κε ζθεπή.  

Σα παηάξηα αλόδνπ, απνηεινύληαη από δύν ηξηγσληθά παηάξηα πιεπξάο 1100mm, δύν ππνζηπιώκαηα από 

ζσιήλα δηαηνκήο Φ88,9mm, ύςνπο 1800mm, δύν θξάγκαηα θαη κνηξάδνληαη δύν ππνζηπιώκαηα κε ηνλ 

πύξγν κε ζθεπή. 

Σν παηάξη κε ηνίρν αλαξξίρεζεο, απνηειείηαη από ηξηγσληθό παηάξη πιεπξάο 1100mm θαη έλα θξάγκα. ηελ 

κία ηνπ γσλία πξνζαξκόδεηαη πάλσ ζηνλ ηνίρν αλαξξίρεζεο, θαη κνηξάδεηαη δύν ππνζηπιώκαηα κε ηνλ 

πύξγν κε ζθεπή. 

Σν θάζε έλα από ηα παηάξηα ζε ύςνο 650, 950 θαη 1250mm, απνηειείηαη από κεηαιιηθό ζθειεηό πάλσ ζηνλ 

νπνίν βηδώλεηαη επηθάλεηα από αληηνιηζζεηηθό HPL ηύπνπ MEG πάρνπο 18mm ζε ζρήκα ηξηγώλνπ κε 

θακππισηέο πιεπξέο. Η θακπύιε ησλ πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ κπνξεί λα έρεη είηε θνξά πξνο ην θέληξν ηνπ 

ηξηγώλνπ, είηε πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ. Η ζύλδεζε κε ηελ επηθάλεηα επηηπγράλεηαη κε ζεη βηδώλ Μ8, ελώ κε 

ηα ππνζηπιώκαηα κε εμάγσλεο βίδεο Μ10, ξνδέιεο, παμηκάδηα αζθαιείαο Μ10, θαη πιαζηηθά θαπάθηα.  

Όιεο νη ζπλαξκνγέο ησλ παηαξηώλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη εζσηεξηθά ησλ νξζνζηαηώλ κε θξπθνύο 

ζπλδέζκνπο θαη εμαξηήκαηα ώζηε λα κελ ππάξρνπλ εκθαλείο ζπλδέζεηο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνύ ηνπ ζθνπνύ, όινη νη νξζνζηάηεο είλαη επεμεξγαζκέλνη κε ηελ ηερλνινγία laser θνπήο θαη 

δηάηξεζεο ζσιήλσλ. 

 

ΦΟΑΓΚΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛ (HPL) 

Καηαζθεπάδεηαη από ελλέα ηόμα HPL πάρνπο 12mm, ζε ζρήκα θπθηνύ, ηνπνζεηεκέλα θάζεηα επάλσ ζε δύν 

θνπξκπαξηζηέο ζσιήλεο δηαηνκήο Φ33,7mm θαη έρεη γεληθέο ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 1100x680mm. Σν θξάγκα 

ζηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιώκαηα κε ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλεο ιάκεο θαη απηνδηάηξεηεο βίδεο. Οη 

θνπξκπαξηζηέο ζσιήλεο αθνινπζνύλ ην ζρήκα θαη ηηο θακππιόηεηεο ησλ παηαξηώλ. 

 

ΚΝΛΝΟΗΣΡΖ ΠΘΔΞΖ ΞΑΛΔΙ (HPL) 

Η ζθεπή θαηαζθεπάδεηαη από θύιια HPL ηύπνπ MEG πάρνπο 12mm πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο ηξηγσληθή 

επηθάλεηα. Η ηξηγσληθή επηθάλεηα πξνζαξκόδεηαη κε ηελ ρξήζε βηδώλ πάλσ ζηα ηξία ππνζηπιώκαηα ηνπ 

πύξγνπ.  

 

ΠΠΡΖΚΑ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (ΙΙΑ L=2500mm, h=1250mm [HPL]) 

Η θάζε κηα ηζνπιήζξα απνηειείηαη από ηελ ζθάθε, ηελ έμνδν αζθαιείαο, ηηο θνππαζηέο θαη ηε βάζε.  

Η ζθάθε ηεο κεγάιεο ηζνπιήζξαο έρεη κήθνο 2500mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη από εληζρπκέλν 

πνιπεζηέξα κε επηκήθεηο ίλεο πάινπ (GFRP), πάρνπο 4,5mm. Είλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δύν 



κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδώλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη 

θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη από HPL πάρνπο 18mm. 

Η έμνδνο αζθαιείαο θαηαζθεπάδεηαη από HPL πάρνπο 12mm θαη πξνζαξκόδεηαη κεηαμύ δύν ππνζηπισκάησλ. 

Σν άλνηγκα ηεο εμόδνπ είλαη όζν θαη ην πιάηνο ηεο ηζνπιήζξα θαη θέξεη πεξηκεηξηθά δηαθνζκεηηθό ζηνηρείν, 

δίλνληαο ηελ αίζζεζε όηη ηα παηδηά θαηά ηελ νιίζζεζε εμέξρνληαη από κία ππνζαιάζζηα ζπειηά. 

Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά ηεκάρηα πξνζαξκνδόκελα  ζηελ 

ηζνπιήζξα. 

 

ΡΝΗΣΝΠ ΑΛΑΟΟΗΣΖΠΖΠ [HPL] 

Ο ηνίρνο αλαξξίρεζεο απνηειείηαη από κηα επηθάλεηα HPL ηύπνπ MEG πάρνπο 12mm, ε νπνία θέξεη ζηελ κία 

πιεπξά εηδηθά ηεκάρηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ζηήξημε ησλ πνδηώλ θαη ησλ ρεξηώλ ηνπ ρξήζηε 

θαη ζηελ άιιε δηαθνζκεηηθέο θπζαιίδεο επίζεο από HPL. Ο ηνίρνο ζηεξίδεηαη ζε δύν ππνζηπιώκαηα από 

ζσιήλα δηαηνκήο Φ88,9mm, ύςνπο 2400mm. Μεηαμύ ηνπ ηνίρνπ αλαξξίρεζεο θαη ηνπ πύξγνπ κε ζθεπή 

ππάξρεη θαηαζθεπή από ζσιήλα Φ42,4mm πνπ δέλεη ηελ θαηαζθεπή θαη θέξεη επίζεο βνεζεηηθό ζρνηλί γηα 

ηελ αλάβαζε. Σν βνεζεηηθό ζρνηλί θαηαζθεπάδεηαη από ζπξκαηόζρνηλν επελδπκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ 

θαη ζα έρεη ζπλνιηθή δηαηνκή πεξίπνπ 16mm. 

 

ΠΞΗΡΑΘΗ [HPL] 

Σν ζπηηάθη απνηειείηαη από ηέζζεξηο ηνίρνπο κε δηαθνζκεηηθά θύθηα θαη κνλόξηρηε ζθεπή ζε ζρήκα θνρπιηνύ 

πνπ εδξάδνπλ πάλσ ζε παηάξη παξόκνηαο θαηαζθεπήο κε απηά ηνπ ππόινηπνπ παηρληδηνύ. Οη ηνίρνη, ηα 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία θαη ε ζθεπή θαηαζθεπάδνληαη από HPL ηύπνπ MEG πάρνπο 12mm. Σα ζηνηρεία κεηαμύ 

ηνπο ελώλνληαη κε εηδηθά πιαζηηθά εμαξηήκαηα (γσλίεο) θαηαζθεπαζκέλεο από HDPE εληζρπκέλν κε 

παινλήκαηα. ηνπο δύν ηνίρνπο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο εηζόδνπ ζην ζπηηάθη ππάξρνπλ παξάζπξα ζε ζρήκα 

θπζαιίδαο, ελώ εμσηεξηθά ηα πάλει θέξνπλ επηπιένλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία από HPL πνπ αλαπαξηζηνύλ 

θπζαιίδεο, θύθηα θαη γεληθά ζεκαηηθά ζηνηρεία από ηνλ ππνζαιάζζην δηάθνζκν. Ο ηξίηνο ηνίρνο, ζηελ πίζσ 

πιεπξά ηνπ ζπηηηνύ, απέλαληη αθξηβώο από ηελ είζνδν έρεη κεγαιύηεξν ύςνο, ώζηε κε ε ηνπνζέηεζε ηεο 

ζθεπήο λα γίλεηαη ππό θιίζε. Η ζθεπή ηνπ ζπηηηνύ θαηαζθεπάδεηαη νκνίσο από HPL πάρνπο 12mm θαη 

αλαπαξηζηά έλα ηεξάζηην θνρύιη, κε αληίζηνηρεο ξαβδώζεηο θαη ραξάμεηο πνπ απνδίδνπλ αθξηβώο ηελ 

ζεκαηηθή κνξθή. 

 

ΠΡΙΝΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖ ΚΔ ΞΑΡΖΚΑΡΑ 

O «ζηύινο ππξνζβέζηε» θαηαζθεπάδεηαη από ζσιήλα Φ42,4 mm θαη κήθνο 2350 mm,  έλαλ ζσιήλα ίδηαο 

δηαηνκήο κνξθνπνηεκέλν ζε εκηθύθιην πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηελ ζύλδεζε ηεο αλαξξίρεζεο κε ηνπο ζηύινπο 

ηνπ πύξγνπ θαη πέληε ζσιήλεο Φ33.7mm κνξθνπνηεκέλεο ζε ζρήκα „Π‟ ηνπνζεηεκέλεο νξηδόληηα ζηνλ 

θπξίσο άμνλα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνηεινύλ ηα „παηήκαηα‟ ηεο αλαξξίρεζεο.  

 

HPL (High Pressure Laminate) 

Σν HPL (High Pressure Laminate) είλαη πιηθό αλζεθηηθό ζηηο πην αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Απνηειείηαη από θπηηαξηληθέο ίλεο εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο 

πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ζπγθξνηείηαη από έγρξσκν δηαθνζκεηηθό θύιιν 

εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη αδηάβξνρν επηθάιπκκα αλζεθηηθό ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Όιεο 

νη εθηεζεηκέλεο άθξεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα.  

 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ (αιπζίδεο, βίδεο, 

ζύλδεζκνη θιπ) πξέπεη λα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα ή από ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε ςεπδάξγπξν) 

ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν όπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή.  

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία 

γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λόξκεο ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία παξέρνπλ 

αζθάιεηα, ελώ ζπγρξόλσο απνηεινύλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 



ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή 

ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά πνπ 

έρνπλ θαη ηελ δπλαηόηεηα αλαθύθισζεο όπσο ην πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην 

(PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία από ηηο ππεξηώδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

 

ΣΟΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΒΑΦΖΠ 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξώκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεύνληαη ηα μύιηλα κέξε είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή 

ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κόιπβδν, ρξώκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξώκαηα 

έρνπλ ζαλ βάζε ην λεξό θαη είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά.  

Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνύ ησλ μύιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξώλ, γίλεηαη κε δηαδηθαζία εκβαπηηζκνύ. 

 

 

 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

θάηνςε 

όςεηο 



22.ΓΗΘΔΠΗΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΡΟΑΚΞΑΙΑ  

 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 3100 ρηι.   

Μήθνο : 1100 ρηι.  

Ύςνο : 850 ρηι.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 5200 ρηι.  

Μήθνο : 2500 ρηι.  

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 1400 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  5-12  εηώλ  

 

 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Η ηξακπάια ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ζσιήλεο γαιβάληδε ελ ζεξκό  θαη βακκέλε κε πνιπεζηεξηθή βαθή 

πνύδξαο. 

Σν νξηδόληην θηλεηό κέξνο ζα απνηειείηαη από 4  ζσιήλεο πνπ ζπγθνιινύληαη ζην θέληξν ηεο ηξακπάιαο. Ο 

κεραληζκόο θίλεζεο ζα ηνπνζεηείηαη ζην θάησ από ην νξηδόληην κέξνο θαη δηαγώληα ηεο βάζεο γηα λα 

απνδίδεη ηελ αίζζεζε πνιιαπιήο θαηεύζπλζεο. 

Η βάζε ηεο ηξακπάιαο ζα απνηειείηαη από 4 ζσιήλεο ζε ζρήκα ι γαιβάληδε  ελ ζεξκό. 

Σα θαζίζκαηα ηεο βάζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πνιπνπξεζάλε κε ελζσκαησκέλν ην αληηθξαδαζκηθό 

ζύζηεκα γηα κεγαιύηεξε αληνρή θαη αζθάιεηα. 

Οη ρεηξνιαβέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ζσιήλεο γαιβαληδέ ελ ζεξκό θαη βακκέλεο κε πνιπεζηεξηθή 

βαθή πνύδξαο.  

 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΚΔΟΖ : Από ράιπβα γαιβαληδέ ελ ζεξκό θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη κειεηεκέλα γηα λα 

αληέρνπλ ηηο δπλάκεηο θόξηηζεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη. 

 

ΒΑΦΖ  : Σα ρξώκαηα κε ηα νπνία βάθεηαη ν εμνπιηζκόο είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Επξσπατθήο Επηηξνπήο Σππνπνίεζεο ( CEN ) κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΘΑΘΗΠΚΑ ΞΑΗΓΥΛ ΓΗΑ ΘΝΛΗΔΠ (8 ΡΔΚ.) 

 

  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 450 ρηι.   

Μήθνο : 230 ρηι. 

Ύςνο : 55 ρηι. 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Ο ππξήλαο ηνπ θαζίζκαηνο απνηειείηαη από  αλζεθηηθό θόληξα πιαθέ ην νπνίν είλαη 

επηθαιπκκέλν κε αθξό πνιπνπξεζάλεο κε κηθξνπόξνπο γηα ηελ εμάιεηςε ηξαπκαηηζκνύ από 

θξνύζε. 

Οη αιπζίδεο θαζίζκαηνο 5 ρηι. είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από εληζρπκέλν αηζάιη γαιβαληζκέλεο ελ 

ζεξκό θαη κε επηθάιπςε από πνιπακίδην . ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηνπ θαζίζκαηνο 

ηνπνζεηνύληαη αλνμείδσηνη ζύλδεζκνη γηα ηελ ηζρπξόηεξε ζύλδεζε θαζίζκαηνο αιπζίδαο. 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΚΔΟΖ : Από ράιπβα γαιβαληδέ ελ ζεξκό θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη 

κειεηεκέλα γηα λα αληέρνπλ ηηο δπλάκεηο θόξηηζεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη. 

 

 

 

24. ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΠΘΑΙΑΠ ΠΔ ΦΗΠΡΆΚΔΛΝ ΝΟΓΑΛΝ 

ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ ΤΝΠ ΞΔΟΗΞΝ 1,90Κ 

 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ 

Η ζθάια θαη ην ζεκείν ζπλάληεζεο θαηαζθεπάδνληαη από ράιπβα γαιβαληδέ ελ ζεξκό θαη 

βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή πνύδξα. Οη θνππαζηέο ηεο ζθάιαο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από  

 

θάηνςε 

όςε θάηνςε 



αινπκίλην. Σα ζθαινπάηηα θιεηζηνύ ηύπνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλαθπθισκέλν 

πνιπαηζπιέλην κε ειαζηηθή αληηνιηζζεηηθή  επηθάιπςε. ην πίζσ κέξνο ηεο ζθάιαο ππάξρεη 

θάιπςε κε πνιπαηζπιέλην γηα ηελ απόζβεζε ηνπ ζνξύβνπ.  

    

 

25. ΡΟΗΞΡΣΝ ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ ΞΑΗΓΗΥΛ 

 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 4100 ρηι.   

Μήθνο : 4750 ρηι.  

Ύςνο : 2150 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Πιάηνο : 7200 ρηι. 

Μήθνο : 7750 ρηι. 

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 850 ρηι. 

  Θεκειίσζε: πεξίπνπ 16 ζεκέιηα ζε βάζνο 40 cm  

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

ΓΔΛΗΘΑ 

Σν ηξίπηπρν όξγαλν παίδσλ απνηειείηαη από ηξεηο (3) αζθεπείο πύξγνπο ηνπνζεηεκέλνπο αθηηλσηά, έλαλ (1) 

πύξγν κε επηζηέγαζε ζην θέληξν, κία (1) ζθάια αλόδνπ, κία (1) θιίκαθα αλάβαζεο κε ξάβδνπο-παηήκαηα, 

κία (1) ζεκαηηθή γέθπξα „θηδη‟, κία (1) ζεκαηηθή γέθπξα „θάκπηα‟, κία θεθιηκέλε γέθπξα, κία (1) ζθάια γηα 

παηάξη, κία (1) ηζνπιήζξα, έλα (1) ζεκαηηθό παξαπέην πξνζηαζίαο από πηώζε, έλα (1) θάγθειν ηύπνπ 

άβαθα, έλα (1) ζεκαηηθό θάγθειν θαη ηξία (3) παλέια-αςίδεο.  

ΓΝΚΖ ΠΛΘΔΡΝ 

Σν ζύλζεην αλαπηύζζεηαη αθηηλσηά κε ηνπο ηξεηο αζθεπείο πύξγνπο λα ζπλδένληαη κε ηνλ επηζηεγαζκέλν 

θεληξηθό πύξγν κε ηε κνξθή ηξηώλ αθηηλώλ. Η κία „αθηίλα‟ απνηειείηαη από ηε ξάκπα πνπ θαηαιήγεη ζην 

ςειόηεξν παηάξη κε ηελ ηζνπιήζξα, ε δεύηεξε απνηειείηαη από ηε ζεκαηηθή γέθπξα „θίδη‟ πνπ θαηαιήγεη 

ζην παηάξη κε ηελ θιίκαθα αλάβαζεο κε ξάβδνπο-παηήκαηα θαη ε ηξίηε απνηειείηαη από ηε ζεκαηηθή γέθπξα 

„θάκπηα‟ πνπ θαηαιήγεη ζην παηάξη κε ηε ζθάια αλόδνπ. Η είζνδνο ζην όξγαλν πξαγκαηνπνηείηαη είηε από ηε 

ζθάια αλόδνπ είηε από ηελ θιίκαθα αλάβαζεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ν ρξήζηεο νδεγείηαη κέζσ ησλ 

ζεκαηηθώλ γεθπξώλ ζηνλ θεληξηθό πύξγν από όπνπ κπνξεί λα ζπλερίζεη ζηελ ηξίηε „πηέξπγα‟ ηνπ νξγάλνπ, 

ηε ξάκπα, λα βξεζεί ζηνλ ςειόηεξν πύξγν θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηζνπιήζξα λα εμέιζεη από ην ζύλζεην. 

Ρερληθή πεξηγξαθή επί κέξνπο ζηνηρείωλ  



ΡΟΗΓΥΛΗΘΝ ΞΑΡΑΟΗ (h=400mm - 850mm [HPL]) 

Σα ηξία (3) παηάξηα ηεο θαηαζθεπήο έρνπλ ηξηγσληθή θάηνςε ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ δηαζηάζεσλ 

60x60x60mm κε ηε κία πιεπξά λα έρεη θακπύιε απόιεμε, εθηόο από ην θεληξηθό πνπ έρεη επζείεο απνιήμεηο. 

Είλαη από HPL θαη έρνπλ πάρνο 15mm θαη θέξνπλ εηδηθή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 

ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ ΞΟΓΝΠ ΚΔ ΔΞΗΠΡΔΓΑΠΖ  

Σν θεληξηθό παηάξη ηνπ ζπλζέηνπ είλαη ηξηγσληθό δηαζηάζεσλ όκνησλ κε ηα ππόινηπα θαη ζηεξίδεηαη ζε ηξία 

(3) ππνζηπιώκαηα, ηα δύν (2) ύςνπο 1880mm  θαη  ην έλα (1) 1770mm πνπ δεκηνπξγνύλ θιίζε ζηελ 

επηζηέγαζε από HPL πάρνπο 15mm ζε ζρήκα ινπινπδηνύ. Σν ινπινύδη έρεη δηαζηάζεηο 850*1000mm θαη ζην 

θέληξν ηνπ έρεη νπή δηακέηξνπ 300mm από πνιπθαξβνληθό πςειήο πνηόηεηαο. 

ΘΙΗΚΑΘΑ ΚΔ ΞΑΡΖΚΑΡΑ-ΟΑΒΓΝΠ  

Απνηειείηαη από πιατλά – θνππαζηέο θαη ηξεηο (3) ξάβδνπο, σο βνεζήκαηα αλάβαζεο. Οη θνππαζηέο είλαη από 

HPL πάρνπο 15mm, κε κεηαιιηθέο βάζεηο από γαιβαληζκέλν ράιπβα, γηα ηελ πάθησζε ηνπο ζην έδαθνο. Οη 

ξάβδνη αλάβαζεο θπθιηθήο δηαηνκήο Φ35mm θαη κήθνπο 455mm είλαη από πξεζαξηζηή εκπνηηζκέλε μπιεία 

πεύθεο. Η ζθάια ζπλδέεηαη ζην ηξηγσληθό παηάξη ζε ύςνο 400mm από ην έδαθνο.  

ΘΔΘΙΗΚΔΛΖ ΓΔΦΟΑ 

Η θεθιηκέλε γέθπξα ελώλεη ην παηάξη ηεο ηζνπιήζξαο κε ην θεληξηθό παηάξη. Έρεη κήθνο πεξίπνπ 850mm ζε 

θάηνςε θαη πιάηνο 450mm. Καζώο ην παηάξη ηεο ηζνπιήζξαο βξίζθεηαη ζην +850mm θαη ην θεληξηθό 

παηάξη ζην +400mm, ε γέθπξα βξίζθεηαη ππό θιίζε. Καηαζθεπάδεηαη από HPL πάρνπο 15mm θαη έρεη έμη (6) 

νπέο εκηθπθιηθνύ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 140mm. ηελ δεμηά πιεπξά θαηά ηελ αλάβαζε, ε γέθπξα θέξεη ζρνηλί 

ελ είδεη θνππαζηήο. 

ΠΘΑΙΑ ΑΛΝΓΝ ΓΗΑ ΞΑΡΑΟΗ (h=400mm) 

Απνηειείηαη από πιατλά – θνππαζηέο θαη ζθαινπάηηα από HPL πάρνπο 15mm, κε κεηαιιηθέο βάζεηο από 

γαιβαληζκέλν ράιπβα, γηα ηελ πάθησζε ηεο ζην έδαθνο. Σα ζθαινπάηηα είλαη εκηθπθιηθά θαη θέξνπλ εηδηθή 

αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα, πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ. Η ζθάια ζπλδέεηαη ζην πξώην ηξηγσληθό παηάξη, ζε 

δύν ζηύινπο, θπθιηθήο δηαηνκήο Φ120mm, από πξεζαξηζηή, εκπνηηζκέλε μπιεία πεύθεο, ζε ύςνο 400mm 

από ην έδαθνο. 

ΠΠΡΖΚΑ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (ΗΠΗΑ L=1500mm (HPL) 

Απνηειείηαη από ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηελ κπάξα θξαηήκαηνο, ηηο θνππαζηέο θαη ηε βάζε.  

Η ζθάθε θαηαζθεπάδεηαη από αλνμείδσην ράιπβα, έρεη κήθνο 1500mm θαη πιάηνο  460mm. Είλαη δηακήθσο 

ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δύν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδώλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε 

θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη από HPL πάρνπο 15mm. ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηαζθεπή ηα πιατλά παξαπέηα αζθαιείαο ζηελ έμνδν ηεο ηζνπιήζξα θαη νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο 

απνηεινύλ έλα εληαίν ζύζηεκα από θάζε πιεπξά. πγθεθξηκέλα ζε θάζε πιεπξά ην πιατλό αζθαιείαο πνπ 



ζπλδέεηαη κέζσ δύν (2) ζσιήλσλ Φ40mm κε ηα ππνζηπιώκαηα ηνπ πύξγνπ, ελώλεηαη κε ηηο θνππαζηέο ηεο 

ηζνπιήζξαο κε εηδηθέο βίδεο. Καη ηα δύν κέξε είλαη από HPL πάρνπο 15mm.  

ην θελό κεηαμύ ησλ δύν ζηύισλ ηνπ παηαξηνύ, πξνζαξκόδεηαη αλνμείδσηε ζσιήλα Φ33mm. H κπάξα 

θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη από ηελ 

ηζνπιήζξα.  

Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά ηεκάρηα πξνζαξκνδόκελα  ζηελ 

ηζνπιήζξα, από αλνμείδσην ράιπβα. 

ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΞΑΟΑΞΔΡΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ 

ην παηάξη πνπ ζπλδέεηαη ε ζθάια αλόδνπ κε θακπύια παηήκαηα, ππάξρεη ην παξαπέην πξνζηαζίαο από 

πηώζε ην νπνίν έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ 700x550mm θαη απνηειείηαη από παλέια HPL πάρνπο 15mm θαη 

5mm. Σν παξαπέην έρεη δηαδξαζηηθό ξόιν ζην ζύλζεην γηαηί επηηξέπεη ην νπηηθό θαη απηηθό παηρλίδη κε ηα 

θηλνύκελα, πεξηζηξεθόκελα θαη δηαθαλή κέξε ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα θέξεη δύν νπέο πνπ θαιύπηνληαη κε 

πνιπθαξβνληθό δηαθαλέο ρξσκαηηζκέλν παλέιν. Πεξηκεηξηθά ηεο νπήο ηνπνζεηείηαη δαθηύιηνο από HPL 

πάρνπο 5mm. 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΘΑΓΘΔΙΝ –ΑΒΑΘΑΠ 

Σν θάγθειν έρεη θακπύιε κνξθή αθνινπζώληαο ην ηόμν ηνπ παηαξηνύ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηζνπιήζξα. 

Απνηειείηαη από δύν (2) νξηδόληηνπο ζσιήλεο δηαηνκήο Φ33mm ζηελ άλσ θαη θάησ πιεπξά θαη ηξεηο (3) 

θαηαθόξπθνπο ζσιήλεο ηεο ίδηαο δηαηνκήο ζηα πιατλά θαη ην κέζν. Καηαθόξπθα ππάξρνπλ επηπιένλ 

κεηαιιηθέο βέξγεο πνπ θέξνπλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία από πνιπαηζπιέλην (PE), ζρεκαηίδνληαο παηρλίδη – 

άβαθα (αξηζκεηήξην). 

ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΘΑΓΘΔΙΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛ HPL 

Σν θάγθειν έρεη εκηθπθιηθή θάηνςε θαη απνηειείηαη από θάζεηα ζηνηρεία από HPL πάρνπο 15mm πνπ 

αλαπαξηζηνύλ ζαιάζζην θπηηθό δηάθνζκν (θύθηα) ή γξαζίδη. 

ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΓΔΦΟΑ ‘ΦΗΓΑΘΗ’ ΘΑΗ ‘ΘΑΚΞΗΑ’ 

Η θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο θαη ηα πιηθά είλαη ίδηα θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο. Σα ζεκαηηθά παλέια θαη παξαπέηα 

πνπ ηνπνζεηνύληαη σο πξνζηαηεπηηθά πηώζεσλ ζηηο θνππαζηέο αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ άμνλα ηεο γέθπξαο 

δηαθέξνπλ θαζώο θαη ηα παηήκαηα είλαη νη βαζηθέο δηαθνξέο ησλ γεθπξώλ. 

Ο ζθειεηόο ηεο γέθπξαο θαηαζθεπάδεηαη από γαιβαληδέ ζσιήλα δηαηνκήο Φ34mm. πγθεθξηκέλα απνηειείηαη 

από ηέζζεξηο νξηδόληηνπο άμνλεο κε θπκαηνεηδή κνξθή (δύν (2) αλά θάζε πιεπξά). Ο έλα ηνπνζεηείηαη 

ρακειά ζην ύςνο ηνπ παηαξηνύ θαη ν δεύηεξνο ζε ύςνο πεξίπνπ 630mm από απηόλ. Αλάκεζα ζηνπο δύν 

ρακειόηεξνπο άμνλεο ζπλδένληαη ηα παηήκαηα κε ζπγθόιιεζε από αξηζηεξά θαη δεμηά. Σα παηήκαηα 

απνηεινύληαη από ζσιήλεο ηεο ίδηαο δηαηνκήο. Ο θάζε ζσιήλαο έρεη κηα ειαθξηά θακπύιε πξνο ηα θάησ 

βάζνπο πεξίπνπ 100mm. Κεληξηθά ηνπνζεηείηαη θαηαθόξπθα ζσιήλαο ίδηαο δηαηνκήο θαη ύςνπο 50mm, πάλσ 

ζην νπνίν ζπλδένληαη κε εηδηθέο βίδεο πάλσ ζε ελδηάκεζε κεηαιιηθή βάζε πάρνπο 3mm ηα παηήκαηα. Καη 

ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ην πιηθό ησλ παηεκάησλ είλαη HPL πάρνπο 15mm θαη θέξνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 



ηε γέθπξα „θηδάθη‟ ηα παηήκαηα έρνπλ νξζνγσληθή θάηνςε δηαζηάζεσλ 40x20mm κε θακπύιεο απνιήμεηο 

θαηά πιάηνο. ηελ άιιε πεξίπησζε ηα παηήκαηα είλαη θπθιηθά κε δηάκεηξν 26mm. Η θάζε γέθπξα έρεη 

ζπλνιηθό κήθνο πεξίπνπ 1.650mm. Η γέθπξα „θηδάθη‟ έρεη ηέζζεξα (4) παηήκαηα ηνπνζεηεκέλα αλά 40mm 

ην έλα από άιιν. Η γέθπξα „θάκπηα‟ έρεη ηξία (3) παηήκαηα ηνπνζεηεκέλα αλά  35mm ην έλα από άιιν. 

Η πξώηε έρεη θνππαζηή από θάζε πιεπξά έλα εληαίν παλέιν HPL πάρνπο 15mm πνπ απεηθνλίδεη θηδάθη. Σν 

παλέιν ζπλδέεηαη ζηελ θάησ θαη πάλσ πιεπξά ζε ηξία θαη δύν ζεκεία αληίζηνηρα κε ηηο νξηδόληηεο 

θπκαηνεηδείο ζσιήλεο κε εηδηθά ειάζκαηα. Επίζεο έρνπλ επηπιένλ έλα ζεκείν ζύλδεζεο κε ηελ θάζε θνιώλα 

ησλ πύξγσλ πνπ ζπλδένπλ. ηε πεξίπησζε ηεο γέθπξαο „θάκπηαο‟ ε θνππαζηή ζε θάζε πιεπξά απνηειείηαη 

από έλα παξαπέην πνπ ζπληίζεηαη από θπθιηθά παλέια HPL δηακέηξνπ 26mm θαη πάρνπο 15mm θαη 

ζρεκαηίδεη θάκπηα. Η θάζε θνππαζηή έρεη ζπλνιηθά έμη (6) παλέια πνπ αθξηαλά κεηαμύ ηνπο κε εηδηθέο βίδεο 

ηνπνζεηεκέλα κπξνο-πίζσ ην έλα από ην άιιν. Η ζύλζεζε είλαη ηέηνηα ώζηε ην παξαπέην λα έρεη θακπύιε 

κνξθή. Σν παξαπέην έρεη έλα (1) ζεκείν ζύλδεζεο κε ηελ άλσ ζσιήλα θαη ηξία (3) κε ηελ θάησ. Η ζύλδεζε 

γίλεηαη κε εηδηθά κεηαιιηθά ειάζκαηα. Σν πξώην θαη ην ηειεπηαίν παλέιν αληηζηνηρ ζπλδένληαη επίζεο θαη κε 

ηηο θνιώλεο ησλ πύξγσλ ηνπο νπνίνπο ζπλδέεη ε γέθπξα. 

ΑΤΗΓΔΠ HPL 

Οη αζθεπείο πύξγνη θέξνπλ ηα παλέια αςίδεο από HPL πάρνπο 15mm. Σα παλέια έρνπλ ηε κνξθή αςίδαο, 

ηνπνζεηνύληαη ζηελ θνξπθή ησλ ππνζηπισκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλδένπλ ηηο δύν θνιώλεο πνπ 

ζεκαηνδνηνύλ ηελ είζνδν ζε θάζε πύξγν. Έρνπλ κέγηζηε δηάκεηξν 600mm θαη πιάηνο 300-400mm. 

ΜΙΗΛΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖ 

Ο θνξέαο ηνπ νξγάλνπ απνηειείηαη από θνιώλεο θπθιηθήο δηαηνκήο Φ120mm, από πξεζαξηζηή, εκπνηηζκέλε 

μπιεία πεύθεο. 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  
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26. ΡΟΑΚΞΑΙΑ ΜΙΗΛΖ ΡΔΡΟΑΘΔΠΗΑ 

 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 1600 ρηι.   

Μήθνο : 2410 ρηι.  

Ύςνο : 900 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 4600 ρηι.  

Μήθνο : 5400 ρηι. 

 

 

  Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 900 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  3+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη από δύν (2) θηλεηνύο νξηδόληηνπο θνξείο ηαιαληώζεσο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε κία ζύλζεηε βάζε. Ο θάζε νξηδόληηνο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη από κία μύιηλε 

δνθό δηαηνκήο 95 x 95mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 2400mm. Η δνθόο ζε θάζε άθξν ηεο θέξεη 

μύιηλν θάζηζκα θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ, εηδηθά δηακνξθσκέλν θαη ρεηξνιαβή γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ηνπ ρξήζηε, ε νπνία ζηεξεώλεηαη ζηαζεξά ζηε βάζε ηνπ θαζίζκαηνο. Τα 

θέξνληα μύιηλα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη από εκπνηηζκέλε πεύθε αξθηηθνύ θύθινπ, 

Κάησ από θάζε άθξν ησλ δνθώλ ππάξρνπλ ειαζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνξξόθεζε ησλ 

θξαδαζκώλ θαηά ηελ ρξήζε θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ μύινπ. ην θέληξν ηεο θάζε δνθνύ 

πξνζαξκόδνληαη θαηαιιήισο ξνπιεκάλ γηα ηελ θαιύηεξε ηαιάλησζε. Οη έγρξσκεο 

 

θάηνςε 

όςε 



επηθάλεηεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από HPL ή πιαθάδ ζαιάζζεο. Όιεο νη εθηεζεηκέλεο 

άθξεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. 

Η βάζε απνηειείηαη από έλαλ νξηδόληην άμνλα θαη δύν μύιηλνπο νξζνζηάηεο, νη νπνίνη 

παθηώλνληαη ζην έδαθνο, όια θαηαιιήισλ δηαηνκώλ. Ο θάζε μύιηλνο ζηπινβάηεο απνηειεί 

θαηαθόξπθν μύιηλν θνισλάθη δηαηνκήο 95 x 95mm θαη ύςνπο 400mm. Οη ζηπινβάηεο 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε νξηδόληηα κεηαιιηθή ζσιήλα θαηάιιειεο δηαηνκήο ε νπνία γηα 

ιόγνπο ζηαζεξόηεηαο θαη βέιηηζηεο αγθύξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ζην έδαθνο ζπγθνιιάηαη 

κε επηπιένλ  θαηαθόξπθε κεηαιιηθή ζσιήλα ίδηαο δηαηνκήο ε νπνία παθηώλεηαη ζην 

έδαθνο. 

Οη βάζεηο πάθησζεο ηνπνζεηνύληαη ζην θάησ ηκήκα θάζε νξζνζηάηε γηα λα απνθεύγεηαη ε 

θαηαθξάηεζε πγξώλ θαη ε επαθή ηνπ μύινπ κε ην έδαθνο. Η θάζε βάζε είλαη δηαζηάζεσλ 

ηθαλώλ λα πξνζηαηεύζνπλ ην όξγαλν από θάζε είδνπο κεηαθίλεζε θαη ην θαζηζηνύλ 

αζθαιέο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ.  

HPL (High Pressure Laminate) 

Τν HPL (High Pressure Laminate) είλαη πιηθό αλζεθηηθό ζηηο πην αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο. Απνηειείηαη από θπηηαξηληθέο ίλεο εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, 

ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα 

ζπγθξνηείηαη από έγρξσκν δηαθνζκεηηθό θύιιν εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, 

θαη αδηάβξνρν επηθάιπκκα αλζεθηηθό ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  

 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία 

παξέρνπλ αζθάιεηα, ελώ ζπγρξόλσο απνηεινύλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Τα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ 

(αιπζίδεο, βίδεο, ζύλδεζκνη θιπ) πξέπεη λα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα ή από ράιπβα 

ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε ςεπδάξγπξν) ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν όπνπ έρεη πξνεγεζεί 

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή.  

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα 

παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λόξκεο ώζηε 

λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Τα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα έρνπλ 

κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα 

παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηόηεηα αλαθύθισζεο όπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην (PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ 



ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία από ηηο ππεξηώδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

 

ΣΟΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΒΑΦΖΠ 

Τα βεξλίθηα θαη ηα ρξώκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεύνληαη ηα μύιηλα κέξε είλαη θαηάιιεια γηα 

εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κόιπβδν, ρξώκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα 

βεξλίθηα θαη ηα ρξώκαηα έρνπλ ζαλ βάζε ην λεξό θαη είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα 

παηδηά.  

Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνύ ησλ μύιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξώλ, γίλεηαη κε δηαδηθαζία 

εκβαπηηζκνύ. 

 

 

 ENΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΡΝ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

όςεηο 

θάηνςε 



27. ΓΗΠΘΝΠ ΗΠΝΟΟΝΞΗΑΠ (ΑΞΝ HPL) (3ΡΔΚ.) 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Δηάκεηξνο : 1000 χιλ. 

Ύςνο : 300 χιλ. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Mήθνο : 7000 χιλ. 

Πιάηνο:5050 χιλ. 

Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 300 χιλ. 

  Ζιηθηαθή νκάδα:  1,5+  εηώλ  

 

 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Σν όξγαλν ζα απνηειείηαη από κηα θπθιηθή επηθάλεηα ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ηξία (3) 

ειαηήξηα πηέζεσο. Ο ζθειεηόο ηεο θαηαζθεπήο ζα θαηαζθεπάδεηαη από θνηινδνθνύο 

δηαηνκήο 50x30 θαη πάρνπο 3mm πεξίπνπ, νη νπνίνη ζην θέληξν εηζέξρνληαη ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 6mm. ην επάλσ κέξνο ηνπ ζθειεηνύ ζπγθνιιάηαη 

κεηαιιηθόο δίζθνο πάρνπο 6mm πεξίπνπ ζρεκαηίδνληαο ηελ επηθάλεηα έδξαζεο ησλ 

θπθιηθώλ επηθαλεηώλ από αληηνιηζζεηηθό δάπεδν HPL κε εγράξαθηα ζρέδηα κνξθήο 

αξηζκώλ ή αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ. Ο δίζθνο ζα θέξεη νπέο γηα ηελ ζύλδεζε κε ην πάησκα. 

ε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ησλ θνηινδνθώλ ζπγθνιινύληαη επίζεο ειάζκαηα πάρνπο 6mm γηα 

ηελ ζύλδεζε ηεο θαηαζθεπήο κε ηα ειαηήξηα πηέζεσο. 

Η πιαηθόξκα ζα θαηαζθεπάδεηαη από HPL πάρνπο 13mm πεξίπνπ κε αληηνιηζζεηηθή 

επηθάλεηα ε νπνία ζα θέξεη εγράξαθηα ζρέδηα κνξθήο αξηζκώλ ή αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ. 

Η βάζε ζα απνηειείηαη από ηξία ειαηήξηα ύςνπο 400mm, δηακέηξνπ 200mm θαη πάρνπο 

ζπείξαο 20mm πεξίπνπ. Σν θάζε ειαηήξην θαηαζθεπάδεηαη από ράιπβα θαη είλαη 

ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ώζηε λα απνηξέπεη ηε ζηξέςε θαη ηε δίπισζε, 

θαζώο θαη ηνλ εγθισβηζκό ησλ δαθηύισλ ησλ παηδηώλ - ρξεζηώλ, ελώ θέξεη δύν θαπάθηα 

ζύζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθύξσζεο. Η άλσ πιάθα ζύζθημεο απνηειεί 

θαη ην ζηνηρείν ζύλδεζεο κε ηνλ ζθειεηό ζηήξημεο. Η θάησ πιάθα αγθύξσζεο, είηε 

ηνπνζεηείηαη εληόο ηνπ έδαθνπο, κέζα ζε ζθπξόδεκα ηθαλνύ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη 

λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιόγεζε, είηε βηδώλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηθαλνύ 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Η θαηαζθεπή ζα ζεκειηώλεηαη ζην έδαθνο κε ηξείο βάζεηο πάθησζεο, νη νπνίεο 

ηνπνζεηνύληαη ζε νπέο εληόο ηνπ εδάθνπο, δηαζηάζεσλ 350mm (δηάκεηξνο) x 500mm 



(βάζνο), νη νπνίεο ελ ζπλερεία ζα γεκίδνπλ κε ζθπξόδεκα.  

 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ΜΙΗΛΖ ΘΝΛΗΑ 2 ΘΔΠΔΥΛ ΞΑΗΓΥΛ (3ηεκ.) 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Μήθνο : 3300 ρηι. 

Πιάηνο : 1800 ρηι.     

Ύςνο : 2200 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Mήθνο : 7200 ρηι.   

Πιάηνο: 3000 ρηι.   

Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 1200 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απαζρόιεζεο 2 παηδηώλ  

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από: 

 4 μύιηλνπο νξζνζηάηεο αλα δύν ζε ζρήκα Λ 

 1 νξηδόληηα κεηαιιηθή δνθό  

 2 θαζίζκαηα θνύληαο παίδσλ κε αιπζίδεο 

 2 ρξσκαηηζηά πάλει 

 4 βάζεηο πάθησζεο 

 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

όςε 

θάηνςε 



Η θαηαζθεπή ζα ζηεξίδεηαη ζε  11 μύιηλνπο νξζνζηάηεο 95x95mm  από ζύλζεηε μπιεία , ε νπνία δελ ζα έρεη 

επεμεξγαζηεί κε ρξώκην ή αξζεληθό. Η επεμεξγαζκέλε ζύλζεηε μπιεία  έρεη κεγάιε αληνρή θαη δηαζηαιηηθή 

ζηαζεξόηεηα. Σα δνθάξηα  ζα πξνζηαηεύνληαη από ηε θζνξά ιόγσ ρξήζεο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπο 

κύθεηεο, ηα έληνκα θαη ηνπο ηεξκίηεο. 

Μύιηλνη νξζνζηάηεο:  νξζνζηάηεο 95x95mm  από ζύλζεηε μπιεία , ε νπνία δελ ζα έρεη επεμεξγαζηεί κε 

ρξώκην ή αξζεληθό. Η επεμεξγαζκέλε ζύλζεηε μπιεία  έρεη κεγάιε αληνρή θαη δηαζηαιηηθή ζηαζεξόηεηα. Σα 

δνθάξηα  ζα πξνζηαηεύνληαη από ηε θζνξά ιόγσ ρξήζεο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπο κύθεηεο, ηα έληνκα θαη 

ηνπο ηεξκίηεο. 

Νξηδόληηα κεηαιιηθή δνθόο: γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ ρσξίο ρξώκα. Θα θέξεη αλνμείδσηα θνπδηλέηα 

αλάξηεζεο ησλ θαζηζκάησλ 

Θαζίζκαηα θνύληαο παίδωλ κε αιπζίδεο: ηα θαζίζκαηα ζα είλαη ηύπνπ „ζαλίδα‟ θαηαζθεπαζκέλα από 

ρπηό θανπηζνύθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε από αινπκίλην. Οη αιπζίδεο ζα είλαη γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκώ θαη ζα 

θέξνπλ αλνμείδσηα δαθηπιίδηα έλσζεο κε ην θάζηζκα πάρνπο 10mm 

Σξωκαηηζηά πάλει: θαηαζθεπαζκέλα από HPL πάρνπο 13mm. 

Βάζεηο πάθηωζεο: γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκώ. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από 

αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιύκκαηα. 

 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 θάηνςε 



 

 

 

 

29. ΜΙΗΛΖ ΘΝΛΗΑ 2 ΘΔΠΔΥΛ ΛΖΞΗΥΛ (2ηεκ.) 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 2150 εθ.   

Μήθνο : 3400 ρηι.  

Ύςνο : 220 εθ.  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ(απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 3000 ρηι. 

Μήθνο : 7000 ρηι.  

 

 

Ύςνο πηώζεο: 1200 ρηι.  

Ζιηθηαθή νκάδα:  1-3  εηώλ  

Δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απαζρόιεζεο 2 λεπίσλ  

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από: 

 Ξύιηλν ζθειεηό κε κεηαιιηθή νξηδόληηα δνθό 

 Μεραληζκνύο αλάξηεζεο θαζηζκάησλ 

 Δύν (2) θαζίζκαηα θνύληαο λεπίσλ 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Μύιηλνο ζθειεηόο: Ο ζθειεηόο ηεο θνύληαο ζα απνηειείηαη από ηέζζεξα θάζεηα δνθάξηα, αλά δύν ζε 

ζρήκα Λ (ρηαζηή) θαη έλα νξηδόληην δνθάξη. Σα θάζεηα δνθάξηα 95x95mm ζα είλαη από ζύλζεηε μπιεία , 

ε νπνία δελ ζα έρεη επεμεξγαζηεί κε ρξώκην ή αξζεληθό. Η επεμεξγαζκέλε ζύλζεηε μπιεία  έρεη κεγάιε 

αληνρή θαη δηαζηαιηηθή ζηαζεξόηεηα. Σα δνθάξηα  ζα πξνζηαηεύνληαη από ηε θζνξά ιόγσ ρξήζεο πνπ 

όςε 



πξνθαιείηαη από ηνπο κύθεηεο, ηα έληνκα θαη ηνπο ηεξκίηεο. To νξηδόληην δνθάξη ζα είλαη γαιβαληζκέλν 

ελ ζεξκώ θαη κε ρξσκαηηζκέλν. 

Κεραληζκόο αλάξηεζεο θαζίζκαηνο: Αλνμείδσηα θνπδηλέηα  

Θαζίζκαηα θνύληαο λεπίωλ: θάζηζκα ηύπνπ θισβόο ρπηνύ θανπηζνύθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε 

αινπκηλίνπ θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηε λόξκα EN 1176:2008. Οη αιπζίδεο ζα είλαη αλνμείδσηεο θαη 

ηέζζεξηο (4) γηα θάζε θάζηζκα.  

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη 

από αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά  θαιύκκαηα. 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 θάηνςε 

όςεηο 



 

30. ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ ΠΔ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Η ηζνπιήζξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε  από  αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) πάρνπο 2mm. Οη 

πιεπξέο ηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από HPL ρξσκαηηζηά πάλει πάρνπο 13mm. Τν όξγαλν ζα 

είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηνπνζέηεζε ζε ζέζεηο κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεο ηάμεσο ηνπ 

1000mm πεξίπνπ.  

Τα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα πνπ ζα πξνζηαηεύνληαη από 

πνιπακηδίνπ, αληηβαλδαιηθά θαιύκκαηα.  

 

 

 

31. ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΘΑΘΗΠΚΑ ΘΝΛΗΑΠ NHΞΗΥΛ (4 ΡΔΚ.) 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Mήθνο : 310 ρηι.   

Πιάηνο : 270 ρηι.  

Ύςνο : 210 ρηι.    

Ζιηθηαθή νκάδα:  1-3 εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

        Ο Ππξήλαο ηνπ θαζίζκαηνο απνηειείηαη από  αηζάιη  ην νπνίν είλαη επηθαιπκκέλν κε αθξό 

πνιύνπξεζάλεο κε κηθξνπόξνπο γηα ηελ εμάιεηςε ηξαπκαηηζκνύ από θξνύζε. Έρεη εηδηθό ζρεδηαζκό 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνύ εζσηεξηθά ηνπ θαζίζκαηνο , ην πεξηκεηξηθό ζηεθάλη 10 εθαηνζηώλ 

είλαη δηακνξθσκέλν σο ιαβή ρεηξόο παξέρνληαο κεγαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ θαη ην 

ζπγθξαηεί ηδαληθά κέζα ζην θάζηζκα.  

                       Οη αιπζίδεο ηνπ  θαζίζκαηνο 5 ρηι. είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από εληζρπκέλν αηζάιη 

γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκό θαη κε επηθάιπςε από πνιπακίδην . ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηνπ 

θαζίζκαηνο ηνπνζεηνύληαη αλνμείδσηνη ζύλδεζκνη γηα ηελ ηζρπξόηεξε ζύλδεζε θαζίζκαηνο 

αιπζίδαο. 

 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΚΔΟΖ: Από ράιπβα γαιβαληδέ ελ ζεξκό θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη κειεηεκέλα γηα 
λα αληέρνπλ ηηο δπλάκεηο θόξηηζεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη. 

 
ΒΑΦΖ: Σα ρξώκαηα κε ηα νπνία βάθεηαη ν εμνπιηζκόο είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
Επξσπατθήο Επηηξνπήο Σππνπνίεζεο ( CEN ) κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα.     

 

 



32. ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΔΙΑΡΖΟΗΝ (ΘΑΘΗΠΚΑ ΘΑΗ ΚΝΟΦΖ ΑΞΝ ΖPL) 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ 

 
Η κνξθή ηνπ ειαηεξίνπ (άινγν ή παξόκνην) απνηειείηαη από δύν ηεκάρηα δηαζηάζεσλ 43εθ 

x  50εθ θαη  28εθ x  20εθ θαηαζθεπαζκέλα από HPL 15ρηι  εμσηεξηθνύ ρώξνπ. Τν θάζηζκα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από πνιπνπξεζάλε κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα.   

 

         HPL : Τςειήο πίεζεο δηαθνζκεηηθά Laminate. Καηαζθεπάδεηαη από ζηξώζεηο από επηιεγκέλα 

ραξηηά εκπνηηζκέλα κε  ζεξκνζθιεξαηλόκελεο  ζπλζεηηθέο ξεηίλεο, ελσκέλεο από ηελ ζεξκόηεηα 

θαη ηελ πνιύ πςειή πίεζε. 

                   Σν επηθαλεηαθό ζηξώκα  ελζσκαηώλεη δηαθνζκεηηθά ρξώκαηα ή ζρέδηα, είλαη 

εκπνηηζκέλα κε κειακίλε ξεηηλώλ γηα λα δώζεη πςειή αληνρή ζηε θζνξά, ηε ζεξκόηεηα θαη ηελ 

ρξώζε. 

                   Σα ζηξώκαηα ππξήλα είλαη εκπνηηζκέλα κε θαηλνιηθέο ξεηίλεο. 

                   Σν πιηθό ζπκκνξθώλεηαη κε ην πξόηππν EN 438 θαη ISO 4586. Σα πξόηππα απηά 

θαζνξίδνπλ ηελ απόδνζε ησλ δηαθόξσλ πνηνηήησλ ηνπ laminate, ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

                  Γηα λα ζπκκνξθώλνληαη κε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο,  απαηηείηαη λα ειεγρζεί γηα: 

Αληνρή ζηελ θζνξά επηθάλεηα. Αληνρή ζε μεξή ζεξκόηεηα. ηαζεξόηεηα δηαζηάζεσλ. Αληνρή ζηελ 

θξνύζε. Αληνρή ζε ξσγκέο. Αληνρή ζε μύζηκν. Αληίζηαζε ζηνπο ιεθέδεο. Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

ρξώκαηνο ζην ηερλεηό θσο. Αληνρή ζε θαςίκαηα από ηζηγάξν. Αληίδξαζε ζηε θσηηά. 

 

33. KOYNIA MEΡΑΙΙΗΘΖ ΓΗΘΔΠΗΑ (ΛΖΞΗΥΛ) 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Μήθνο : 3230 ρηι. 

Πιάηνο : 340 ρηι.     

Ύςνο : 2210 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Mήθνο : 7000 ρηι.   

Πιάηνο: 3500 ρηι.   

Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 1300 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  1,5+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Γεληθά ε θαηαζθεπή ζα απαξηίδεηαη από νξηδόληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζύζηεκα δύν 



ππνζηπισκάησλ, θαη δύν θαζίζκαηα λεπίσλ. 

Ο νξηδόληηνο άμνλαο ζα θαηαζθεπάδεηαη από ζσιήλα δηαηνκήο Φ76 mm θαη πάρνπο 3mm. ηηο άθξεο 

ηνπ ζπγθνιινύληαη κεηαιιηθά ηεκάρηα ζσιήλα δηαηνκήο Φ128mm θαη πάρνπο 4mm ζρεκαηίδνληαο 

«Π». Εζσηεξηθά ησλ ζσιελώλ ζα ηνπνζεηνύληαη δηάηξεηα κεηαιιηθά ηεκάρηα ηα νπνία ζα 

εμππεξεηνύλ ηελ ζύλδεζε ηνπ «Π» κε ηνπο θαηαθόξπθνπο νξζνζηάηεο. Οη νξζνζηάηεο ηεο 

θαηαζθεπήο θαηαζθεπάδνληαη από ζσιήλα δηαηνκήο Φ128 θαη πάρνπο 4mm επίζεο. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνύληαο αλαξηώληαη από ηνλ νξηδόληην άμνλα.  Η αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή 

δηάηαμε πνπ απνηειείηαη από δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην 

ξνπιεκάλ. Η δηάηαμε ζπκπιεξώλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Από ηελ εηδηθή δηάηαμε μεθηλνύλ αιπζίδεο 

(DIN 766)  γαιβαληζκέλεο πνπ απνιήγνπλ ζηα θαζίζκαηα. 

Η όιε θαηαζθεπή παθηώλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε από ζθπξόδεκα, κέζσ εηδηθώλ γαιβαληδέ 

βάζεσλ. πλνιηθά ε θαηαζθεπή είλαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ ώζηε λα είλαη αλζεθηηθή ζε πγξαζία 

θαη ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Σν θάζηζκα λεπίσλ πιεξεί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΕΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλν από 

ιάκα αινπκηλίνπ πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο από θανπηζνύθ θαη θέξεη θισβό ππελδεδπκέλν κε 

πνιπνπξεζάλε πεξηκεηξηθά γηα ηελ απνθπγή πηώζεσλ. 

ΞΝΗΝΡΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ (αιπζίδεο, 

βίδεο, ζύλδεζκνη θιπ) πξέπεη λα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα ή από ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν 

(κε ςεπδάξγπξν) ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν όπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε 

ακκνβνιή.  

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ 

ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λόξκεο ώζηε λα αληέρνπλ ζηε 

δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΣΟΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΒΑΦΖΠ 

Γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο ζθνπξηάο, ηα κεηαιιηθά κέξε βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνύδξα 

polyester, δύν ζηξσκάησλ. 

ΑΠΦΑΙΔΗΑ 

Σν παηρλίδη έρεη θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε ηηο Επξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ „‟Equipment Safety 

Law EN 1176-2008‟‟, έρεη ειεγρζεί θαη έρεη πηζηνπνηεζεί ε θαηαιιειόηεηα θαη ζπκκόξθσζε ηνπ κε 

ηηο πξναλαθεξόκελεο πξνδηαγξαθέο, από ηνλ ΕΛ.Ο.Σ. ¨Ειιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο¨. 

 



θάηνςε 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘA ΠΣΔΓΗA ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34.KOYNIA METΡΑΙΗΘΖ ΓΗΘΔΠΗΑ (ΞΑΗΓΗΥΛ) 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Μήθνο : 3230 ρηι. 

Πιάηνο : 220 ρηι.     

Ύςνο : 2210 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Mήθνο : 7000 ρηι.   

Πιάηνο: 3500 ρηι.   

όςεηο 



Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 1300 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  1,5+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη από νξηδόληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζύζηεκα δύν 

ππνζηπισκάησλ, θαη δύν θαζίζκαηα παηδηώλ. 

Ο νξηδόληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη από ζσιήλα δηαηνκήο Φ76 mm θαη πάρνπο 3mm. Σηηο άθξεο 

ηνπ ζπγθνιινύληαη κεηαιιηθά ηεκάρηα ζσιήλα δηαηνκήο Φ128mm θαη πάρνπο 4mm ζρεκαηίδνληαο 

«Π». Εζσηεξηθά ησλ ζσιελώλ ηνπνζεηνύληαη δηάηξεηα κεηαιιηθά ηεκάρηα ηα νπνία εμππεξεηνύλ 

ηελ ζύλδεζε ηνπ «Π» κε ηνπο θαηαθόξπθνπο νξζνζηάηεο. Οη νξζνζηάηεο ηεο θαηαζθεπήο 

θαηαζθεπάδνληαη από ζσιήλα δηαηνκήο Φ128 θαη πάρνπο 4mm επίζεο. 

Τα θαζίζκαηα ηεο θνύληαο αλαξηώληαη από ηνλ νξηδόληην άμνλα.  Η αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή 

δηάηαμε πνπ απνηειείηαη από δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην 

ξνπιεκάλ. Η δηάηαμε ζπκπιεξώλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Από ηελ εηδηθή δηάηαμε μεθηλνύλ αιπζίδεο 

(DIN 766)  γαιβαληζκέλεο πνπ απνιήγνπλ ζηα θαζίζκαηα. 

Η όιε θαηαζθεπή παθηώλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε από ζθπξόδεκα, κέζσ εηδηθώλ γαιβαληδέ 

βάζεσλ. Σπλνιηθά ε θαηαζθεπή είλαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ ώζηε λα είλαη αλζεθηηθή ζε πγξαζία 

θαη ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

Τν θάζηζκα παηδηώλ πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΕΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλν από 

ιάκα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 400x125 θαη πάρνπο 2mm πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο από θανπηζνύθ 

ώζηε λα είλαη αλαπαπηηθό θαη άλεην ζηε ρξήζε. 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ (αιπζίδεο, 

βίδεο, ζύλδεζκνη θιπ) πξέπεη λα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα ή από ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν 

(κε ςεπδάξγπξν) ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν όπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε 

ακκνβνιή.  

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ 

ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λόξκεο ώζηε λα αληέρνπλ ζηε 

δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΣΟΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΒΑΦΖΠ 

Γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο ζθνπξηάο, ηα κεηαιιηθά κέξε βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνύδξα 

polyester, δύν ζηξσκάησλ. 

 

 

 

 



 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘA ΠΣΔΓΗA ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΣΟΤΛΗΘΡΑ 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Μήθνο : 2700 ρηι. 

Πιάηνο : 550 ρηι.     

Ύςνο : 2150 ρηι. 

 

θάηνςε 

όςεηο 



ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Mήθνο : 6200 ρηι.   

Πιάηνο: 3550 ρηι.   

Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 1250 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  3+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

 

Η ζεκαηηθή θαηαζθεπή απαξηίδεηαη από ην ζθειεηό πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θνππαζηέο θαη ηελ θιίκαθα 

αλόδνπ, παηάξη θαη ηζνπιήζξα. Ο ζθειεηόο κε ηηο θνππαζηέο έρεη ζεκαηηθή κνξθή κε θακπύιεο. 

Απαξηίδεηαη από δύν παξάιιεινπο θακπύινπο κεηαιιηθνύο ζσιήλεο Φ60mm πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

πξνζαξκόδεηαη ε ππόινηπε ζεκαηηθή κνξθή από θακππισκέλνπο ζσιήλεο Φ33,7mm. Η ζύλζεζε 

κε ηηο θακπύιεο ζσιήλεο είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλε ώζηε λα δεκηνπξγνύληαη θελά, θάπνηα από ηα 

νπνία πιεξώλνληαη κε θνκκάηηα από HPL ζε δηάθνξα ρξώκαηα. 

Tα ζθαινπάηηα ηεο θιίκαθαο αλόδνπ θαηαζθεπάδνληαη από ζσιήλα Φ33,7mm πάρνπο 2mm θαη 

είλαη ζπγθνιιεκέλα ζηνλ πιεπξηθό άμνλα ηεο ζθάιαο. Καηά κήθνο ηεο θιίκαθαο αλόδνπ 

θαηαζθεπάδεηαη θνππαζηή αζθαιείαο κε ην αλάινγν θηγθιίδσκα από ζσιήλα Φ26,9mm πάρνπο 

2mm. 

Η ηζνπιήζξα απνηειείηαη από ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηελ κπάξα θξαηήκαηνο, ηηο 

θνππαζηέο θαη ηε βάζε. Η ζθάθε έρεη κήθνο 2500mm, πιάηνο 450mm θαη θαηαζθεπάδεηαη από 

GFRP (εληζρπκέλνο πνιπεζηέξαο κε επηκήθεηο ίλεο πάινπ) πάρνπο 4,5mm. Είλαη δηακήθσο 

ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δύν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδώλεηαη ζηηο 

θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη από HPL πάρνπο 

18mm. Τα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ,  θαηαζθεπάδνληαη από HPL πάρνπο 12mm. Σην θελό 

κεηαμύ ησλ πιατλώλ αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ πξνζαξκόδνληαη δύν αλνμείδσηεο 

ζσιήλεο Φ 26,9mm ζε θάζε πιεπξά. Σην άλσ κέξνο, ζε ύςνο 750mm από ηε ζθάθε, ηα πιατλά 

αζθαιείαο ελώλνληαη κε ηελ κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε από ζσιήλα βαξέσο ηύπνπ Φ 

27mm. H κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε 

πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη από ηελ ηζνπιήζξα. 

Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά ηεκάρηα από ιάκα πάρνπο 

3mm θαη ζσιήλα Φ 21,3mm, πάρνπο 2mm ηα νπνία ζηεξεώλνληαη κε γαιβαληδέ θαζνλόβηδεο  ζηηο 

θνππαζηέο ηηο ηζνπιήζξαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘA ΠΣΔΓΗA ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

όςεηο 

θάηνςε 



36. ΡΟΑΚΞΑΙΑ ΔΙΑΡΖΟΗΝ (2 ΘΔΠΔΥΛ) 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Μήθνο : 3320 ρηι. 

Πιάηνο : 370 ρηι.     

Ύςνο : 790 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Mήθνο : 5320 ρηι.   

Πιάηνο: 2370 ρηι.   

Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 600 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  1+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Γεληθά ε θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από ηνλ γαιβαληζκέλν νξηδόληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ζύλζεηε βάζε δύν ειαηεξίσλ. 

 Ο θπξίσο άμνλαο ζα θαηαζθεπάδεηαη από ζσιήλα δηαηνκήο Φ76,1mm, πάρνπο 3mm θαη έρεη κήθνο 

3250 mm. Σην κέζνλ ηνπ θέξεη κεηαιιηθή θαηαζθεπή δηακνξθσκέλε εξγνζηαζηαθά από 

ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 4mm ην νπνίν θαη απνηειεί ην ζπλδεηήξην ζηνηρείν κε ηελ βάζε. Σην κέζν 

ηεο ηνπνζεηνύληαη ηξηγσληθήο κνξθήο ειάζκαηα πάρνπο 4mm ηα νπνία θέξνπλ ζπγθνιιεηέο ζέζεηο 

«θνπδηλέηα» ζηηο νπνίεο εδξάδνπλ νη έλζθαηξνη ηξηβείο. 

Η βάζε απνηειείηαη από ζηξαληδαξηζηό ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 4mm ζην νπνίν εδξάδνπλ ηα 

ειαηήξηα. Σην κέζν ηεο θέξεη ελίζρπζε από θνηινδνθό δηαηνκήο 120x60x4mm. Εθαηέξσζελ ηεο 

βάζεο ηνπνζεηνύληαη ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 4mm ηα νπνία ζπγθξαηνύλ ηνπο άμνλεο 

πεξηζηξνθήο ησλ ξνπιεκάλ. 

Σηε κέζε ηεο ηξακπάιαο ππάξρεη εηδηθό νβάι ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν από HPL ηύπνπ MEG 

πάρνπο 12,7mm κε αληηνιηζζεηηθή επηθαλεηαθή επίζηξσζε, επάλσ ζην νπνίν κπνξνύλ ηα παηδηά 

λα ηζνξξνπήζνπλ / ηξακπαιηζηνύλ κε αζθάιεηα ηαπηνρξόλσο κε ηα παηδηά πνπ θάζνληαη ζηηο 

ζέζεηο αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ άμνλα.  

Τα θαζίζκαηα θαηαζθεπάδνληαη από HPL ηύπνπ MEG πάρνπο 12mm. Δηαζέηνπλ εηδηθέο ρεηξνιαβέο 

θαη παηήκαηα γηα ηα πόδηα. 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο ζα θαιύπηνληαη από ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο.  

 

 

 

 

 

 

 



 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘA ΠΣΔΓΗA ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΠΛΘΔΡΝ ΛΖΞΗΥΛ 'ΡΟΑΘΡΔΟ'  

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 50χιλ.) 

Μήθνο : 2700 ρηι. 

Πιάηνο : 1000 ρηι.     

Ύςνο : 2000 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  (απόκλιση +/- 50χιλ.) 

Mήθνο : 5900 ρηι.   

Πιάηνο: 4100 ρηι.   

Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 600 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηώλ  

 

θάηνςε 

όςεηο 



 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από:  

 δύν (2) ηεηξάγσλνπο πύξγνπο αζθεπείο  

 έλα (1) ζύζηεκα ηζνπιήζξαο πνπ πξνζαξκόδεηαη ζε ύςνο 0,41κ. 

 κία (1) κεηαιιηθή θιίκαθα αλάβαζεο 

 έλα (1) πεξηζηξεθόκελν ηηκόλη 

 πξνζηαηεπηηθά παλέια πηώζεο κε εγράξαθηε δηαθόζκεζε  

 ηέζζεξεηο (4) ξόδεο  

 έλα (1) παηρλίδη κε θηλνύκελα ζηνηρεία 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΚΤΩΣΗ 

Τν ζύλζεην είλαη θαηαζθεπαζκέλν θπξίσο από ράιπβα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ θαη κε 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ είλαη επαξθείο γηα λα 

παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λόξκεο θαη ε 

επεμεξγαζία ηνπο είλαη θαηάιιειε, ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε ελαιιαγέο θαηξηθώλ 

ζπλζεθώλ. Τα ππνζηπιώκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ζσιήλεο δηαηνκήο Φ90mm πεξίπνπ, ελώ 

ζηηο άθξεο ηνπο ηνπνζεηνύληαη πιαζηηθά πνιπακηδηθά (PA 6) θαπάθηα, δίλνληαο ζην ηειείσκα ηεο 

θνιώλαο εκηζθαηξηθό ζρήκα. Τα δεπηεξεύνληα ζηνηρεία είλαη δηαηνκήο Φ27,5-35mm. Τα παηάξηα 

απνηεινύληαη από κεηαιιηθό ζθειεηό εληόο ηνπ νπνίνπ πξνζαξκόδεηαη θαηάιιεια ην πάησκα από 

αληηνιηζζεηηθό HPL. Η ζθάθε ηεο ηζνπιήζξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην αηζάιη. 

 

Τεηξάγσλνη πύξγνη (h=0,41κ. & h=0,59κ.) 

Τν θάζε παηάξη πύξγνπ έρεη δηαζηάζεηο 700x700mm πεξίπνπ θαη ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα 

ππνζηπιώκαηα. Τα δύν παηάξηα ζπλδένληα θαη σο εθ ηνύηνπ κνηξάδνληαη ην δεύγνο ησλ θεληξηθώλ 

ππνζηπισκάησλ. Σηα ππνζηπιώκαηα θαη ζε θαηάιιειν ύςνο, ζηεξεώλνληαη ηέζζεξηο  κεηαιιηθέο 

ηξαβέξζεο δηαζηάζεσλ, δεκηνπξγώληαο έλα ηεηξαγσληθό πιαίζην, έλα γηα θάζε παηάξη. Εζσηεξηθά 

ηνπ θάζε πιαηζίνπ πξνζαξκόδεηαη ην πάησκα ηνπ παηαξηνύ θαηαζθεπαζκέλν από παλέιν 

αληηνιηζζεηηθνύ HPL. Σηνλ ςειόηεξν πύξγν αλάκεζα ζηα κεηαιιηθά ππνζηπιώκαηα 

πξνζαξκόδεηαη θαηάιιεια έλα ηηκόλη πνπ πεξηζηξέθεηαη. 

Αληίζηνηρα ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ νξγάλνπ ζην ρακειόηεξν πύξγν θαη από ηελ εμσηεξηθή πιεπξά 

ηνπ, πξνζαξκόδεηαη ην παηρλίδη κε ηα θηλνύκελα ζηνηρεία πνπ απνηειείηαη από κία νξηδόληηα 

κεηαιιηθή ζσιήλα Φ32,5mm πεξίπνπ, ηελ νπνία δηαπεξλνύλ θπθιηθά ηεκάρηα από HPL εμσηεξηθνύ 

ρώξνπ πνπ κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη θαηά κήθνο απηήο. 

 

Μεηαιιηθή θιίκαθα αλόδνπ 

Σηνλ ςειόηεξν πύξγν πξνζαξκόδεηαη ε κεηαιιηθή αλάβαζε πνπ απνηειείηαη από ηέζζεξεηο 

νξηδόληηεο ζσιήλεο-παηήκαηα Φ27,5mm θαη κήθνπο 300mm πεξίπνπ, ηα νπνία ζηεξεώλνληαη ζε 

δύν πιεπξηθέο ζσιήλεο δηαηνκήο Φ35mm πνπ θακππιώλνπλ ζηελ έλσζε κε ηε κεηαιιηθή 

ηξαβέξζα ηνπ παηαξηνύ. 

 

Σύζηεκα ηζνπιήζξαο (h=590mm) 

Τν ζύζηεκα απνηειείηαη από ηε ζθάθε θαη ηα πιατλά ηεο ηζνπιήζξαο. Η ηζνπιήζξα έρεη κήθνο 



νιίζζεζεο 1300mm πεξίπνπ θαη πιάηνο 480mm πεξίπνπ. Η ζθάθε θαη ηα πιατλά ηεο θνππαζηήο 

απνηεινύλ έλα εληαίν ζύζηεκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη από αλνμείδσην ράιπβα. Ελαιιαθηηθά ζα 

κπνξεί ε ζθάθε λα απνηειείηαη από αλνμείδσην ράιπβα θαη λα εθαξκόδεηαη θαηάιιεια αλάκεζα ζε 

δύν παξάιιεια παλέια από HPL πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη σο πιατλά. Μία νξηδόληηα κεηαιιηθή ζσιήλα 

ζηελ είζνδν ηεο ηζνπιήζξαο ρξεζηκνπνηείηαη σο ιαβή θαη από ηνλ ρξήζηε γηα λα μεθηλήζεη ηελ 

νιίζζεζε ζηελ ηζνπιήζξα. 

 

Πξνζηαηεπηηθά παλέια πηώζεο θαη δηαθνζκεηηθέο ξόδεο 

Τόζν ηα πξνζηαηεπηηθά παλέια πηώζεο όζν θαη νη ηέζζεξεηο δηαθνζκεηηθέο ξόδεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα από HPL εμσηεξηθνύ ρώξνπ, πάρνπο 15mm θαη θέξνπλ θαηάιιειεο δηαθνζκεηηθέο 

ραξάμεηο.  

 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘA ΠΣΔΓΗA ΝΟΓΑΛΝ 

 

 

 

 

 

 

θάηνςε 

όςε 



38. ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΜΙΗΛΝ ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Μήθνο : 5900 ρηι. 

Πιάηνο : 2400 ρηι.     

Ύςνο : 3200 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Mήθνο : 9350 ρηι.   

Πιάηνο: 5400 ρηι.   

Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 1200 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2-8  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από: 

 1 πιαηθόξκα + 1,17m  κε θεθιηκέλν ζθέπαζηξν 

 1 πιαηθόξκα + 1,17m  κε δηπιό κπαιθόλη  

 1 πιαηθόξκα + 0,60m  κε δηπιό κπαιθόλη 

 1 ζπηηάθη 

 1 ηξαπεδάθη δξαζηεξηνηήησλ 

 1 θαζηζηηθό πάγθν 

 1 δηπιό θαζηζηηθό κε ηξαπεδάθη 

 1 ηζνπιήζξα 

 1 ζθαινπάηη αλόδνπ 

 1 πάλει δξαζηεξηνηήησλ 
 1 γέθπξα κε ζθάια αλάβαζεο θαη πάλει δξαζηεξηνηήησλ 

 1 ζεκαηηθή ζύλζεζε ‟Φνίληθαο‟ 

 1 ζεκαηηθό ζηνηρείν „θνπθνπβάγηα‟ 

 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Η θαηαζθεπή ζα ζηεξίδεηαη ζε  11 μύιηλνπο νξζνζηάηεο 95x95mm  από ζύλζεηε μπιεία , ε νπνία δελ ζα έρεη 

επεμεξγαζηεί κε ρξώκην ή αξζεληθό. Η επεμεξγαζκέλε ζύλζεηε μπιεία  έρεη κεγάιε αληνρή θαη δηαζηαιηηθή 

ζηαζεξόηεηα. Σα δνθάξηα  ζα πξνζηαηεύνληαη από ηε θζνξά ιόγσ ρξήζεο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπο 

κύθεηεο, ηα έληνκα θαη ηνπο ηεξκίηεο. 

Ξιαηθόξκεο:  θαηαζθεπαζκέλεο από αληηνιηζζεηηθό HPL πάρνπο 12,5mm 

Πθέπαζηξν: θαηαζθεπαζκέλν από πιάθα πνιπαηζπιελίνπ πάρνπο 10mm 

Γηπιό κπαιθόλη: θαηαζθεπαζκέλν από δύν θακπύια θύιια αινπκηλίνπ, δηάηξεην κε ιέηδεξ, θαη βακκέλν κε 

πνιπεζηεξηθή βαθή. ην επάλσ κέξνο θάζε ηκήκα αινπκηλίνπ θέξεη θνππαζηή από HPL πάρνπο 13mm θαηά 

κήθνο όιεο ηεο πάλσ επηθάλεηαο ηνπ κπαιθνληνύ. 

Ππηηάθη: θαηαζθεπαζκέλν από ρξσκαηηζηά πάλει. Θα θέξεη δηαθνζκεηηθά παξάζπξα από HPL πάρνπο 13mm 

Ρξαπεδάθη δξαζηεξηνηήηωλ: θπθιηθό ηξαπεδάθη θαηαζθεπαζκέλν από HPL πάρνπο 13mm. Σν ηξαπεδάθη ζα 

ζηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηε από αλνμείδσηε ζσιήλα Ø40mm , πάρνπο  2mm 



Θαζηζηηθόο πάγθνο: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αληηνιηζζεηηθό HPL πάρνπο 12,5mm 

Γηπιό θαζηζηηθό κε ηξαπεδάθη: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αληηνιηζζεηηθό HPL πάρνπο 12,5mm 

Ρζνπιήζξα: θαηαζθεπαζκέλε  από  αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) πάρνπο 2mm, ίζηα θαη κε θακππινεηδή 

κνξθή από ηε κία πιεπξά. Οη πιεπξέο ηεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ρξσκαηηζηά πάλει. 

Πθαινπάηη αλόδνπ: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αληηνιηζζεηηθό HPL πάρνπο 12,5mm θαη ζα θέξεη 

θνππαζηή από αλνμείδσηε ζσιήλα Ø40mm , πάρνπο  2mm 

Ξάλει δξαζηεξηνηήηωλ: Υξσκαηηζηό πάλει ζην νπνίν ζα ππάξρνπλ νη δξαζηεξηόηεηεο (θαη‟ ειάρηζηνλ): 

αξηζκεηήξην, θηδάθη, πάδι. 

Γέθπξα κε ζθάια αλάβαζεο θαη πάλει δξαζηεξηνηήησλ: ηα ζθαινπάηηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από 

αληηνιηζζεηηθό HPL πάρνπο 12,5mm. Δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο γέθπξαο ζα ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά 
ρξσκαηηζηά πάλει κε δξαζηεξηόηεηα „θηδάθη‟ 

 
Θεκαηηθή ζύλζεζε ‟Φνίληθαο‟: θαηαζθεπαζκέλν εμ‟ νινθιήξνπ από πάλει HPL πάρνπο 13mm 

 

Θεκαηηθό ζηνηρείν „θνπθνπβάγηα‟: θαηαζθεπαζκέλν από ρπηό πνιππξνππιέλην. 
 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από 

αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιύκκαηα. 

Σν πξνζθεξόκελν πξντόλ ζα πξέπεη λα θέξεη ηνλ αξηζκό ζεηξάο παξαγσγήο , ηνλ παξαγσγό θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ζπκβαηόηεηαο – πηζηνπνίεζε ζπκκόξθσζεο ( δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ 

πξντόληνο ) από θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπό απηό, ηελ ειηθηαθή νκάδα 

ησλ παηδηώλ πνπ πξννξίδεηαη ν εμνπιηζκόο.  

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θάηνςε 



 

 

 

 

 

 

 

 

39. ΚΙΝΠ ΚΔ ΡΟΑΞΔΕΑΘΗ 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 50 χιλ) 

Μήθνο : 1200 ρηι. 

Πιάηνο : 1200 ρηι.     

Ύςνο : 950 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 50 χιλ) 

Mήθνο : 5200 ρηι.   

Πιάηνο: 5200 ρηι.   

Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 1000 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  3+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Σν όξγαλν ζα απνηειείηαη από 

 1 βάζε κύινπ & άμνλα πεξηζηξνθήο 

 1 πάησκα κύινπ 

 1 ηξαπεδάθη κύινπ 

 θειεηόο κύινπ 

 Υξσκαηηζηό πάλει 

 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Bάζε κύινπ & άμνλαο πεξηζηξνθήο: κεηαιιηθά γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ πεξαζκέλα κε αλζεθηηθή 

ζηξώζε ρξώκαηνο κε αληνρή ζηα γδαξζίκαηα θαη ηε θζνξά. 

Ξάηωκα κύινπ: θαηαζθεπαζκέλν από πάρνπο 12,5mm ζπκπαγνύο πιηθνύ (HPL) κε αληηνιηζζεηηθή 

επηθάλεηα. 

Ρξαπεδάθη κύινπ: θαηαζθεπαζκέλν από δύν πάλει HPL πάρνπο 13mm. 

όςεηο 

όςεηο 

όςεηο 



Πθειεηόο κύινπ: θαηαζθεπαζκέλνο εμ‟ νινθιήξνπ από αλνμείδσην ζσιήλα Ø40mm πάρνπο 2mm 

Σξωκαηηζηό πάλει: θαηαζθεπαζκέλν από HPL πάρνπο 13mm. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από 

αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιύκκαηα. 

Σν πξνζθεξόκελν πξντόλ ζα πξέπεη λα θέξεη ηνλ αξηζκό ζεηξάο παξαγσγήο , ηνλ παξαγσγό θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ζπκβαηόηεηαο – πηζηνπνίεζε ζπκκόξθσζεο ( δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ 

πξντόληνο ) από θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπό απηό, ηελ ειηθηαθή νκάδα 

ησλ παηδηώλ πνπ πξννξίδεηαη ν εμνπιηζκόο.  

 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. ΡΟΑΚΞΑΙΑ  ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΠΘΙΝΠ 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 50 χιλ) 

Μήθνο : 900 ρηι. 

Πιάηνο : 300 ρηι.     

Ύςνο : 800 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 50 χιλ) 

θάηνςε όςε 



Mήθνο : 3300 ρηι.   

Πιάηνο: 2300 ρηι.   

Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 530 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 1 βάζε πάθησζεο 

 1 ειαηήξην ηαιάλησζεο 

 1 θαζηζηηθό 

 1 δηαθνζκεηηθό ρξσκαηηζηό πάλει „ΚΤΛΟ‟  

 2 ρεηξνιαβέο  

 2 πνδνιαβέο 

 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Βάζε πάθηωζεο:  γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ. 

Διαηήξην: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από δηαβαζκηζκέλν ράιπβα 35SCD6, ακκνβνιεκέλν, ρσξίο πηέζεηο, 

γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ θαη επηθαιπκκέλν κε 2 ζηξώζεηο θνληνξηνπνηεκέλνπ επνμηθνύ πνιπεζηέξα πάρνπο 

100 microns. 

Θαζηζηηθό: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αληηνιηζζεηηθό HPL πάρνπο 12,5mm 

Κνξθή Ηππόθακπνο: θαηαζθεπαζκέλε από HPL πάρνπο 13mm 

Σεηξνιαβέο θαη νη πνδνιαβέο: θαηαζθεπαζκέλεο από εμαηξεηηθά ζηαζεξό πνιπακηδίνπ πιαζηηθό 

Η έλσζε ηνπ ειαηεξίνπ ηόζν κε ηε βάζεο πάθησζεο όζν θαη κε ην θαζηζηηθό ζα γίλεηαη κέζσ αζθαινύο  

πνιπακηδίνπ εμαξηήκαηνο ζπλαξκνγήο,  ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζην ειαηήξην κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο θαη 

εμαηξεηηθή αζθάιεηα. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από 

αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιύκκαηα. 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θάηνςε 

όςε 

θάηνςε 



41. ΜΙΗΛΖ ΡΟΑΚΞΑΙΑ 4 ΔΙΑΡΖΟΗΥΛ ΘΔΠΔΥΛ 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Μήθνο : 2600 ρηι. 

Πιάηνο : 300 ρηι.     

Ύςνο : 850 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 5 εκ.) 

Mήθνο : 4700 ρηι.   

Πιάηνο: 2300 ρηι.   

Μέγηζην ύςνο πηώζεο: 750 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Η ηξακπάια ζα απνηειείηαη από: 

 1 δνθό ηαιάλησζεο 

 2 ειαηήξηα 

 2 βάζεηο 

 2 ζεκαηηθά πάλει θαζηζηηθνύ 

 4 θαζηζηηθά 

 8 ρεηξνιαβέο  

 8 πνδνιαβέο 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Γνθόο ηαιάληωζεο: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από μύιν 95x95mm πιαζηηθνπνηεκέλεο ζύλζεηεο 

μπιείαο. 

Διαηήξηα: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από δηαβαζκηζκέλν ράιπβα 35SCD6, ακκνβνιεκέλν, ρσξίο πηέζεηο, 

γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ θαη επηθαιπκκέλν κε 2 ζηξώζεηο θνληνξηνπνηεκέλνπ επνμηθνύ πνιπεζηέξα πάρνπο 

100 microns. Η έλσζε ηνπ ειαηεξίνπ ηόζν κε ηε βάζεο πάθησζεο όζν θαη κε ην θαζηζηηθό ζα γίλεηαη κέζσ 

αζθαινύο  πνιπακηδηθνύ εμαξηήκαηνο ζπλαξκνγήο,  ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζην ειαηήξην κεγαιύηεξε 

δηάξθεηα δσήο θαη εμαηξεηηθή αζθάιεηα 

Βάζεηο πάθηωζεο:  γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκώ. 

Θεκαηηθά πάλει θαζηζηηθνύ : ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από HPL πάρνπο 13mm θαη ζα έρνπλ ηε κνξθή 

„βαηξαράθηα‟ ή παξόκνην.  

Καζηζηηθά: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αληηνιηζζεηηθό HPL πάρνπο 12,5mm 

Σεηξνιαβέο: θαηαζθεπαζκέλεο από ζηαζεξό πνιπακηδηθό πιαζηηθό εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηα ρεξάθηα 

ησλ παηδηώλ. 



Ξνδνιαβέο: θαηαζθεπαζκέλεο από ζηαζεξό πνιπακηδηθό πιαζηηθό εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλεο κε 

αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα γηα ηελ απνθπγή γιηζηξεκάησλ  

Δμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο: από αλνμείδσην ράιπβα πνπ ζα πξνζηαηεύνληαη από πνιπακηδίνπ, 

αληηβαλδαιηθά θαιύκκαηα. 

Σν πξνζθεξόκελν πξντόλ ζα πξέπεη λα θέξεη ηνλ αξηζκό ζεηξάο παξαγσγήο , ηνλ παξαγσγό θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ζπκβαηόηεηαο – πηζηνπνίεζε ζπκκόξθσζεο ( δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ 

πξντόληνο ) από θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπό απηό, ηελ ειηθηαθή νκάδα 

ησλ παηδηώλ πνπ πξννξίδεηαη ν εμνπιηζκόο.  

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. OΟΓΑΛΝ ΑΔROSKATE 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (απόκλιση +/- 50 χιλ.)  

Πιάηνο : 3700 ρηι.   

Μήθνο : 7800 ρηι.   

Ύςνο : 3000 ρηι.   

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 3100 ρηι.   

Μήθνο : 8000 ρηι.   

 

 

Ύςνο πηώζεο: 1500 ρηι.    

Ζιηθηαθή νκάδα:  6+  εηώλ  

θάηνςε 
όςε 



 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Σν όξγαλν ζα ζηεξίδεηαη ζε  2 ζε μύιηλνπο νξζνζηάηεο από πιαζηηθνπνηεκέλε θνπξληζηή μπιεία  δηαηνκήο 

Ø125mm θαη 4 αληηξξίδεο  από αλνμείδσηεο ζσιήλεο Ø40mm πάρνπο 2mm). ε ζύλδεζε ησλ αλνμείδσησλ 

ηκεκάησλ ζθειεηνύ κε ηνπο μύιηλνπο νξζνζηάηεο ζα γίλεηαη κέζσ αληηβαλδαιηθώλ ζπλδέζκσλ „θσιηά‟   

πνιπακηδίνπ.    

H νξηδόληηα ξάγα θύιηζεο κνλνθόκαηεο θαηαζθεπήο, ζα έρεη θπξηή κνξθή θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε εμ‟ 

νινθιήξνπ  από αλνμείδσην ράιπβα Ø76,10mm θαη πάρνπο 3,6mm . ηα δύν άθξα ηεο ξάγαο ζα ππάξρνπλ 
εηδηθά ζηνπ από θανπηζνύθ. 

Σν θηλνύκελν πάηεκα (aeroskate) ζα είλαη εμ νινθιήξνπ αλνμείδσην θαη ζην επάλσ κέξνο ζα θέξεη 

επηθάιπςε κε αληηνιηζζεηηθό θανπηζνύθ. 

Σν ζύζηεκα θύιηζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε έλα ζύζηεκα ζθξάγηζεο ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ παηρληδηνύ 

ην επάλσ κέξνο ηνπ νξγάλνπ ζα ππάξρεη ζύζηεκα κε αλνμείδσηεο αιπζίδεο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ σο 

ρεηξνιαβέο γηα ηελ ώζεζε ηνπ παηδηνύ θαη ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ. ηα ζεκεία ησλ αιπζίδσλ πνπ 

ιεηηνπξγνύλ σο ρεηξνιαβέο, ζα ππάξρεη επηθάιπςε απηώλ κε πνιπακηδίνπ. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από 

αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιύκκαηα. 

Σν πξνζθεξόκελν πξντόλ ζα πξέπεη λα θέξεη ηνλ αξηζκό ζεηξάο παξαγσγήο , ηνλ παξαγσγό θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ζπκβαηόηεηαο – πηζηνπνίεζε ζπκκόξθσζεο ( δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ 

πξντόληνο ) από θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπό απηό, ηελ ειηθηαθή νκάδα 

ησλ παηδηώλ πνπ πξννξίδεηαη ν εμνπιηζκόο.  

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

θάηνςε 



 

 

 

43. ΜΙΗΛΝ ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ ΑΛΑΟΟΗΣΖΠΔΥΛ ΚΔ ΡΠΝΙΖΘΟΑ 

 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 5550 ρηι. 

Μήθνο : 10000 ε ρηι. 

Ύςνο : 3770 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 9270 ρηι. 

Μήθνο : 13350 ρηι.  

 

 

Ύςνο πηώζεο: 2200 ρηι.  

Ζιηθηαθή νκάδα:  6+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Ρν όξγαλν ζα απνηειείηαη από ηηο θάηωζη θαη’ ειάρηζην δξαζηεξηόηεηεο: 

 1 πιαηθόξκα κε ζπηηάθη (πιαηθόξκα +2,20κ πεξίπνπ από ην έδαθνο) 

 1 πιαηθόξκα κε ζπηηάθη (πιαηθόξκα +1,77κ πεξίπνπ από ην έδαθνο) 

 1 ηζνπιήζξα θπκαηνεηδή 

 1 ζεκαηηθό ηνίρν αλαξξίρεζεο 

 1 θπξηή αλνμείδσηε θιίκαθα εηζόδνπ 

 2 θιίκαθεο αλόδνπ κε παηήκαηα 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

όςε 



Η θαηαζθεπή ζα ζηεξίδεηαη ζε μύιηλνπο νξζνζηάηεο από πιαζηηθνπνηεκέλε θνπξληζηή μπιεία  δηαηνκήο 

200x95ρηι θαη ύςνπο 3,20κ πεξίπνπ ελώ ν ππόινηπνο ζθειεηόο ζα απνηειείηαη από αλνμείδσηεο ζσιήλεο 

Ø40mm). ηελ θνξπθή ησλ θνιόλσλ ζα ηνπνζεηνύληαη πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά πνιπακηδίνπ.        

Ξιαηθόξκα κε ζπηηάθη 1:   Η πιαηθόξκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αληηνιηζζεηηθό HPL πάρνπο 

12,5mm πεξίπνπ.  Η πιαηθόξκα ζα θέξεη ζπηηάθη κε δίξηρην ζθέπαζηξν θαη 4 παξάζπξα. Σν ζπηηάθη ζα είλαη 

θηηαγκέλν  κε πάλει πάρνπο 22 ρηι πεξίπνπ από ζηξώζεηο πςειήο πνηόηεηαο ζεκύδα πνπ ζα έρεη 

ζηεγαλνπνηεζεί κε ζηξώκα θαηλνιηθήο ξεηίλεο θαη ζα είλαη βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή (απαιιαγκέλε 

από βαξέα κέηαιια) ώζηε λα δηαζθαιίδνληαη πςειά επίπεδα αληνρήο ηόζν ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο όζν θαη ζε 

ρεκηθέο νπζίεο (πρ anti-graffiti). 

Ξιαηθόξκα κε ζπηηάθη 2:   Η πιαηθόξκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αληηνιηζζεηηθό HPL πάρνπο 

12,5mm πεξίπνπ. Η πιαηθόξκα ζα θέξεη ζπηηάθη κε κνλνξηρην ζθέπαζηξν θαη 2 παξάζπξα. Σν ζπηηάθη ζα 

είλαη θηηαγκέλν κε πάλει πάρνπο 22 ρηι πεξίπνπ από ζηξώζεηο πςειήο πνηόηεηαο ζεκύδα πνπ ζα έρεη 

ζηεγαλνπνηεζεί κε ζηξώκα θαηλνιηθήο ξεηίλεο θαη ζα είλαη βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή (απαιιαγκέλε 

από βαξέα κέηαιια) ώζηε λα δηαζθαιίδνληαη πςειά επίπεδα αληνρήο ηόζν ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο όζν θαη ζε 

ρεκηθέο νπζίεο (πρ anti-graffiti). 

Ρζνπιήζξα θπκκαηνεηδήο: Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) πάρνπο 2mm, 

θπκαηνεηδήο θαη κε θακππινεηδή κνξθή από ηε κία πιεπξά. Οη πιεπξέο ηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από 

ρξσκαηηζηά πάλει. 

Θεκαηηθό ηνηρίν αλαξξίρεζεο: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ηεκάρηα πάλει πνπ ζα δίλνπλ ηε κνξθή 

„μύιηλνπ θξάρηε‟ ή παξεκθεξέο. Σα πάλει ζα είλαη πάρνπο 22 ρηι πεξίπνπ από ζηξώζεηο πςειήο πνηόηεηαο 

ζεκύδα πνπ ζα έρεη ζηεγαλνπνηεζεί κε ζηξώκα θαηλνιηθήο ξεηίλεο θαη ζα είλαη βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή 

βαθή (απαιιαγκέλε από βαξέα κέηαιια) ώζηε λα δηαζθαιίδνληαη πςειά επίπεδα αληνρήο ηόζν ζηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο όζν θαη ζε ρεκηθέο νπζίεο (πρ anti-graffiti). Σα πάλει ζα πξνζαξκόδνληαη ζε αλνμείδσην ζθειεηό 

κε  ζηεξίγκαηα πνιπακηδίνπ γηα αληνρή θαη αθακςία. Σα πάλει ζα θέξνπλ ζεκαηηθά „πηαζίκαηα‟ αλαξξίρεζεο 

(βαηξαράθηα, ςαξάθηα ή άιιν). Σελ θαηαζθεπή ζα νινθιεξώλεη θαη ηκήκα δηρηπνύ αλαξξίρεζεο 

θαηαζθεπαζκέλν από γαιβαληζκέλν θαιώδην ράιπβα πνπ ζα θαιύπηεηαη κε πνιππξνππιέλην. ύλδεζκνη 

πνιπακηδίνπ ζα ελώλνπλ ηα ηκήκαηα ησλ ζρνηληώλ.   

Θπξηή αλνμείδωηε θιίκαθα εηζόδνπ: ζα είλαη κήθνπο 2,00 – 3,00 κ θαη εμ‟ νινθιήξνπ αλνμείδσηε 

Θιίκαθεο αλόδνπ κε παηήκαηα: ηα παηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσηεο ζσιήλεο 

Ø40mm ηα νπνία ζα πξνζαξκόδνληαη ζηνπο μύιηλνπο νξζνζηάηεο ηνπ εμνπιηζκνύ (200x95ρηι). 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από 

αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιύκκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. ΜΙΗΛΝ ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ ΑΛΑΟΟΗΣΖΠΔΥΛ ΚΔ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΡΔΙΔΦΔΟΗΘ 

 ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (απόκλιση +/- 50 χιλ.)   

Πιάηνο : 4380 ρηι.   

Μήθνο : 9020 ρηι.  

Ύςνο : 3400 ρηι.    

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 50 χιλ.) 

Πιάηνο : 7080 ρηι.    

Μήθνο : 12350 ρηι.    

 

 

θάηνςε 

όςε 

όςε 



Ύςνο πηώζεο: 2200 ρηι.  

Ζιηθηαθή νκάδα:  6+  εηώλ  

Δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απαζρόιεζεο 16 παηδηώλ  

Ρν όξγαλν ζα απνηειείηαη από ηηο θάηωζη θαη’ ειάρηζην δξαζηεξηόηεηεο: 

 1 ηξηγσληθή πιαηθόξκα (πιαηθόξκα +1,95κ πεξίπνπ από ην έδαθνο) 

 1 δξαζηεξηόηεηα θαηάβαζεο  

 1 δξαζηεξηόηεηα αλαξξίρεζεο & θαηάβαζεο „ππξνζβέζηε‟ 

 1 δξαζηεξηόηεηα „θηλνύκελνο δαθηύιηνο‟ 

 1 δξαζηεξηόηεηα αλαξξίρεζεο αλνμείδσηε 

 1 δξαζηεξηόηεηα αλαξξίρεζεο κε ζρνηλί θαη μύιν 

 1 δξαζηεξηόηεηα ηειεθεξίθ 

 1 εμέδξα εθθίλεζεο 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Η θαηαζθεπή ζα ζηεξίδεηαη ζε μύιηλνπο νξζνζηάηεο από πιαζηηθνπνηεκέλε θνπξληζηή μπιεία  δηαηνκήο 

Ø125mm ελώ ν ππόινηπνο ζθειεηόο ζα απνηειείηαη από αλνμείδσηεο ζσιήλεο Ø40mm πάρνπο 2mm). ηελ 

θνξπθή ησλ θνιόλσλ ζα ηνπνζεηνύληαη πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά πνιπακηδίνπ. Η ζύλδεζε ησλ αλνμείδσησλ 

ηκεκάησλ ζθειεηνύ ζα γίλεηαη κέζσ αληηβαλδαιηθώλ ζπλδέζκσλ πνιπακηδίνπ (όρη ζπγθόιεζε) ελώ ε 

ζύλδεζε ησλ αλνμείδσησλ ηκεκάησλ ζθειεηνύ κε ηνπο μύιηλνπο νξζνζηάηεο ζα γίλεηαη κέζσ 

αληηβαλδαιηθώλ ζπλδέζκσλ „θσιηά‟   πνιπακηδίνπ.    

Ρξηγωληθή πιαηθόξκα:   Η πιαηθόξκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αληηνιηζζεηηθό HPL πάρνπο 12,5mm  

θαη ζην θάησ κέξνο ζα θέξεη ππνζηεξηθηηθό κεηαιιηθό ζθειεηό γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ 

Γξαζηεξηόηεηα θαηάβαζεο:  Η δξαζηεξηόηεηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από 2 αλνμείδσηεο παξάιιειεο 

θπκαηνεηδείο ζσιήλεο Ø40mm πάρνπο 2mm θαη ζα εμππεξεηεί σο θαηάβαζε ηύπνπ ηζνπιήζξα. 

Γξαζηεξηόηεηα αλαξξίρεζεο & θαηάβαζεο ‘ππξνζβέζηε’: θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσηε ζσιήλα 

Ø40mm πάρνπο 2mm. 

Γξαζηεξηόηεηα ‘θηλνύκελνο δαθηύιηνο’:  ε θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από δαθηύιην πνιπακηδίνπ ν 

νπνίνο ζα πξνζαξηάηαη  ζηνπο μύιηλνπο νξζνζηάηεο κεζσ 3σλ αλνμείδσησλ αιπζίδσλ. 

Γξαζηεξηόηεηα αλαξξίρεζεο αλνμείδωηε: Καηαζθεπή από θάζεηα θαη νξηδόληηα ηκήκαηα εμ‟ νινθιήξνπ 

θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσηε ζσιήλα Ø40mm πάρνπο 2mm. Η ζύλδεζε ησλ αλνμείδσησλ ηκεκάησλ ζα 

γίλεηαη κέζσ εηδηθώλ αληηβαλδαιηθώλ ζπλδέζκσλ πνιπακηδίνπ (όρη ζπγγθόιεζε) 

Γξαζηεξηόηεηα αλαξξίρεζεο κε ζρνηλί θαη μύιν: ε θαηαζθεπή ζα θέξεη θάζεηα ζρνηληά από 

γαιβαληζκέλν θαιώδην κε επηθάιπςε πνιππξνππιελίνπ θαη μύιηλα ζηξνγγπιά παηήκαηα. Η ζύλδεζε ησλ 

μύιηλσλ παηεκάησλ κε ην ζρνηλί ζα γίλεηαη κέζσ εηδηθώλ ζπλδέζκσλ πνιπακηδίνπ. 

Γξαζηεξηόηεηα ηειεθεξίθ: Η νξηδόληηα ξάγα θύιηζεο ζα είλαη θπκκαηνεηδήο θαη θαηαζθεπαζκέλε από 

αλνμείδσην ζσιήλα Ø76,1mm πάρνπο 3,6mm. ηε κία πιεπξά ζα ζηεξίδεηαη ζε μύιηλν νξζνζηάηε ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ζηελ άιιε ζε κεηαιιηθό ζθειεηό Λ από αλνμείδσηε ζσιήλα Ø40mm πάρνπο 2mm. Η 

νξηδόληηα ξάγα ζα θέξεη κεραληζκό θύιηζεο (ηξόιεπ) εμ‟ νινθιήξνπ αλνμείδσην θαη απνζβεζηήξεο 



θξαδαζκώλ από καιαθό θανπηζνύθ. Η ιαβή ηνπ ηξόιεπ ζα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε κε επηθάιπςε 

θανπηζνύθ. 

Δμέδξα εθθίλεζεο: θαηαζθεπαζκέλε από αληηνιηζζεηηθό HPL πάρνπο 12,5mm θαη ρξσκαηηζηό πάλει HPL 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από 

αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιύκκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   45.ΡΠΝΙΖΘΟΑ ΞΑΗΓΥΛ ΘΚΚΑΡΝΔΗΓΖΠ 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (απόκλιση +/- 50 χιλ.)   

Πιάηνο : 3500 ρηι. 

Μήθνο : 5250  ρηι. 

Ύςνο : 3300 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 50 χιλ.)   

Πιάηνο : 4500 ρηι. 

 

θάηνςε 

όςεηο 



Μήθνο : 9250 ρηι.  

 

Ύςνο πηώζεο: 2200 ρηι.  

Ζιηθηαθή νκάδα:  4+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από: 

 1 θιίκαθα αλόδνπ 

 1 αύιαθα θύιηζεο 

 

Κιίκαθα αλόδνπ: θαηαζθεπαζκέλε από ζσιήλα γαιβαληζκέλνπ ράιπβα Ø40mm θαη πάρνπο 

2mm 

Τζνπιήζξα: Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλε  από  αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) πάρνπο 2mm, κε 

θακππινεηδή κνξθή από ηε κία πιεπξά. Οη πιεπξέο ηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από HPL 

ρξσκαηηζηά πάλει πάρνπο 13mm. 

Εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο: από αλνμείδσην ράιπβα πνπ ζα πξνζηαηεύνληαη από πνιπακηδίνπ, 

αληηβαλδαιηθά θαιύκκαηα. 

 

 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΝΟΓΑΛΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θάηνςε 

θάηνςε 



 

 

46. ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΡΟΑΚΞΑΙΑ ΞΑΗΓΥΛ ΚΔ ΔΙΑΡΖΟΗΑ 

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΝ 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (απόκλιση +/- 50 χιλ.)    

Πιάηνο : 700 ρηι. 

Μήθνο : 2400 ρηι. 

Ύςνο : 1500 ρηι. 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (απόκλιση +/- 50 χιλ.)   

Πιάηνο : 3700 ρηι. 

Μήθνο : 5900 ρηι.  

 

 

Ύςνο πηώζεο: 1000 ρηι.  

Ζιηθηαθή νκάδα:  4+  εηώλ  

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΝ  

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από: 

 1 ζθειεηό ηαιάλησζεο 

 2 δνθνύο ζηήξημεο 

 2 ειαηήξηα 

 2 παηήκαηα 

Ο εμνπιηζκόο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηαιάλησζε ησλ παηδηώλ ζε όξζηα ζέζε. 

Σθειεηόο: Καηαζθεπαζκέλνο ζσιήλεο εμ’ νινθιήξνπ από ιαθαξηζκέλν αηζάιη Ø60mm εηδηθά 

δηακνξθσκέλν κε θνπξκπαξηζηή κνξθή. 

όςε 



Δνθνί ζηήξημεο:  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκώ θνιώλεο Ø110mm 

Παηήκαηα : ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από εμαηξεηηθά ζηαζεξό πνιπακηδηθό πιαζηηθό 

Εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο: ζα θαηαζθεπάδνληαη από αλνμείδσην ράιπβα θαη πξνζηαηεύνληαη από 

πνιπακηδηθά, αληηβαλδαιηθά θαιύκκαηα. 

Ειαηήξηα: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από δηαβαζκηζκέλν ράιπβα 35SCD6, ακκνβνιεκέλν, ρσξίο 

πηέζεηο, γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ θαη επηθαιπκκέλν κε 2 ζηξώζεηο θνληνξηνπνηεκέλνπ επνμηθνύ 

πνιπεζηέξα πάρνπο 100 microns. 

Η έλσζε ησλ ειαηεξίσλ ηόζν κε ηηο βάζεηο πάθησζεο όζν θαη κε ην ζθειεηό ηαιάλησζεο ζα 

γίλεηαη κέζσ αζθαινύο  πνιπακηδηθνύ εμαξηήκαηνο ζπλαξκνγήο,  ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζην 

ειαηήξην κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο θαη εμαηξεηηθή αζθάιεηα. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Λ. Υεπζονήζος,  18/05/2017 

Η ζςνηάξαζα 

 

 

 

 

Υαπκιολάκη Εςθςμία 

Απσιηέκηων Μησ/κόρ 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Υεπζονήζος, 18/05/2017 

Ο Πποϊζηάμενορ Δ/ΝΗ  ΣΕΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

 

 

Μαπία Πιηαπίδη 

Πολιηικόρ Μησανικόρ  

 

 

 

θάηνςε 

θάηνςε όςε 



  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
_______________ 

ΔΗΜΟ XΕΡΟΝΗΟΤ 

 ΔΗΜΟΣ: Υεπζονήζος 
ΤΙΤΛΟΣ: Ππομήθεια οπγάνων παιδικών 
σαπών Δ.Υεπζονήζος 

 
                            

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

(Ν. 4412/16) 

 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ  ΣΔΜ. 1,00 14.000,00 14.000,00 

 

2 ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ ΓΤΟ ΘΔΔΧΝ 
ΠΑΗΓΧΝ 

 ΣΔΜ. 1,00 1.900,00 1.900,00 

 

3 ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ «ΦΧΛΗΑ»   ΣΔΜ. 2,00 3.800,00 7.600,00 

 

4 ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ   ΣΔΜ. 2,00 1.500,00 3.000,00 

 

5 ΞΤΛΗΝΟΗ ΓΟΚΟΗ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (σετ 6 
τεμαχίων) 

 ΣΔΜ. 1,00 1.350,00 1.350,00 

 

6 ΚΑΣΡΟ ΝΖΠΗΧΝ ΜΔ ΓΤΟ 
ΣΟΤΛΖΘΡΔ 

 ΣΔΜ. 1,00 8.500,00 8.500,00 

 

7 ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ 
ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΝΖΠΗΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ  

 ΣΔΜ. 2,00 1.800,00 3.600,00 

 

8 ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ 
ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΠΑΗΓΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ  

 ΣΔΜ. 2,00 1.800,00 3.600,00 

 

9 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΣΔΑΡΧΝ 
(4) ΘΔΔΧΝ 

 ΣΔΜ. 1,00 1.300,00 1.300,00 

 

10 ΜΔΓΑΛΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΔΑ  ΣΔΜ. 1,00 2.000,00 2.000,00 

 

11 ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΔΑ   ΣΔΜ. 2,00 1.700,00 3.400,00 

 

12 ΜΤΛΟ  ΣΔΜ. 1,00 7.700,00 7.700,00 

 

13 ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ  ΣΔΜ. 1,00 17.000,00 17.000,00 

 

14 ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ   ΣΔΜ. 1,00 6.500,00 6.500,00 

 

15 ΒΟΤΡΑ  ΣΔΜ. 2,00 1.800,00 3.600,00 

 

16 ΓΗΠΛΟ ΠΤΡΓΟ ΜΔ ΚΑΛΑ ΓΗΑ ΑΜΔΑ  ΣΔΜ. 1,00 12.500,00 12.500,00 

 



17 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΣΡΗΧΝ (3) 
ΘΔΔΧΝ 

 ΣΔΜ. 1,00 2.850,00 2.850,00 

 

18 ΣΔΣΡΑΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ 
ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΓΤΟ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΓΤΟ 
ΝΖΠΗΧΝ  ΤΦΟΤ 2,00Μ  

 ΣΔΜ. 1,00 1.300,00 1.300,00 

 

19 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΗΠΠΟΚΑΜΠΟ 
(ΑΠΟ HPL) 

 ΣΔΜ. 1,00 550,00 550,00 

 

20 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΦΑΛΑΗΝΑ (ΑΠΟ 
HPL) 

 ΣΔΜ. 1,00 550,00 550,00 

 

21 ΤΝΘΔΣΟ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΝΖΠΗΧΝ ΜΔ 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ, ΣΤΛΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖ 
ΜΔ ΠΑΣΖΜΑΣΑ, ΚΑΗ ΥΟΗΝΗ 

ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΑΚΗ [HPL] 

 ΣΔΜ. 1,00 9.000,00 9.000,00 

 

22 ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ  ΣΔΜ. 1,00 1.350,00 1.350,00 

 

23 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΚΟΤΝΗΑ 
(ΠΑΗΓΧΝ) ΜΔ ΑΛΤΗΓΑ 

 ΣΔΜ. 8,00 120,00 960,00 

 

24 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΛΑ Δ ΤΦΗΣΑ 
ΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΤΦΟΤ 
ΠΔΡΗΠΟΤ 1,90Μ 

 ΣΔΜ. 1,00 2.200,00 2.200,00 

 

25 ΣΡΗΠΣΤΥΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΠΑΗΓΗΧΝ 

 ΣΔΜ. 1,00 15.500,00 15.500,00 

 

26  ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΞΤΛΗΝΖ ΣΔΣΡΑΘΔΗΑ  ΣΔΜ. 2,00 800,00 1.600,00 

 

27 ΓΗΚΟ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (ΑΠΟ HPL)   ΣΔΜ. 3,00 950,00 2.850,00 

 

28 ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΠΑΗΓΧΝ   ΣΔΜ. 3,00 1.700,00 5.100,00 

 

29 ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΝΖΠΗΧΝ  ΣΔΜ. 2,00 1.900,00 3.800,00 

 

30  ΠΡΟΘΖΚΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑ Δ 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΟ 

 ΣΔΜ. 1,00 2.200,00 2.200,00 

 

31 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΚΟΤΝΗΑ 
(ΝΖΠΗΧΝ) ΜΔ ΑΛΤΗΓΑ 

 ΣΔΜ. 4,00 120,00 480,00 

 

32 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 
(ΚΑΘΗΜΑ ΚΑΗ ΜΟΡΦΖ ΑΠΟ ΖPL) 

 ΣΔΜ. 1,00 300,00 300,00 

 

33 KOYNIA MEΣΑΛΛΗΚΖ ΓΗΘΔΗΑ 
(ΝΖΠΗΧΝ) 

 ΣΔΜ. 1,00 1.500,00 1.500,00 

 

34 KOYNIA MEΣΑΛΛΗΚΖ ΓΗΘΔΗΑ 

(ΠΑΗΓΗΧΝ) 

 ΣΔΜ. 1,00 1.250,00 1.250,00 

 

35 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑ  ΣΔΜ. 1,00 3.200,00 3.200,00 

 

36 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (2 ΘΔΔΧΝ)  ΣΔΜ. 1,00 1.650,00 1.650,00 

 

37 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ 
"ΣΡΑΚΣΔΡ" 

 ΣΔΜ. 1,00 10.000,00 10.000,00 

 

38 ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ 
ΟΡΓΑΝΟ 

 ΣΔΜ. 1,00 14.000,00 14.000,00 

 



39 ΜΤΛΟ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ  ΣΔΜ. 2,00 2.600,00 5.200,00 

 

40 ΣΡΑΜΠΑΛΑ  ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΚΤΛΟ  ΣΔΜ. 1,00 550,00 550,00 

 

41 ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΔΛΑΣΖΡΗΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

 ΣΔΜ. 3,00 1.700,00 5.100,00 

 

42 Όργανο AEROSKATE  ΣΔΜ. 1,00 7.000,00 7.000,00 

 

43 ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΔ 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ 

 ΣΔΜ. 1,00 19.500,00 19.500,00 

 

44 ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΧΝ ΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
ΣΔΛΔΦΔΡΗΚ 

 ΣΔΜ. 1,00 15.000,00 15.000,00 

 

45 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΠΑΗΓΧΝ 
ΚΤΜΜΑΣΟΔΗΓΖ 

 ΣΔΜ. 1,00 5.300,00 5.300,00 

 

46 METAΛΛΗΚΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΗΓΧΝ ΜΔ 

ΔΛΑΣΖΡΗΑ 

 ΣΔΜ. 2,00 3.000,00 6.000,00 

 

    243.390,00 

  0,00 58.413,60  ΦΠΑ 24% 58.413,60 
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Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούπνερ 18/05/2017 

Ο Πποϊζηάμενορ Δ/ΝΗ  ΣΕΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη        

Γούπνερ  18/05/2017 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 

Εςθςμία Υαπκιολάκη 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

ινοπλισμένη τσιμεντοκονία

πάχους 3,0 cm

αργολιθοδομη δύο όψεων

βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ.

σε βάθος 30εκ.
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Η συντάξασα

H προϊσταμένη της διεύθυνσης

Xαρκιολάκη Ευθυμία

Aρχιτέκτων Μηχ/κός

Πιταρίδη Μαρία

Πολιτικός Μηχ/κός

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  ΓΩΝΙΩΝ

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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E1=119,41

πάχος 0,40

E4=160,46
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E3=61,66
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9.82

3.90

8.09

πάχ. 0,30

30.59

4.96

1.04

2.00

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο

πλευρικό ελαστικό κράσπεδο

διαστ. 100x25x5 εκ.

βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ.

34.49

0.50

πάχος 0,30

γαρμπιλομπετόν με επιφάνεια "χτενιστή"

6

9

11

7

8

11

10

12

13

14

Η συντάξασα

H προϊσταμένη της διεύθυνσης

Xαρκιολάκη Ευθυμία

Aρχιτέκτων Μηχ/κός

Πιταρίδη Μαρία

Πολιτικός Μηχ/κός

ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑΣ  ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Η συντάξασα

Χρόνος μελέτης:

Θέμα σχεδίου

Θέση

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ENTOΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

TMHMA TEXNΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

O αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος

Xαρκιολάκη Ευθυμία

Aρχιτέκτων Μηχ/κός

Σπυρλιδάκης Δημοσθένης

Πολιτικός Μηχ/κός

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

φυσικό έδαφος

βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ. σε βάθος 30εκ.

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  KAINOYΡΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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πάχος 40εκ.

πάχος 30εκ.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

φυσικό έδαφος

βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ. σε βάθος 30εκ.
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πάχος 40εκ.

πάχος 30εκ.

πάχος 30εκ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

φυσικό έδαφος

βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ. σε βάθος 30εκ.

Η συντάξασα

H προϊσταμένη της διεύθυνσης

Xαρκιολάκη Ευθυμία

Aρχιτέκτων Μηχ/κός

Πιταρίδη Μαρία

Πολιτικός Μηχ/κός

ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑΣ  KAINOYΡΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Η συντάξασα
H προϊσταμένη της διεύθυνσης

Xαρκιολάκη Ευθυμία

Aρχιτέκτων Μηχ/κός

Πιταρίδη Μαρία
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

φυσικό έδαφος

βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ. σε βάθος 30εκ.
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Η συντάξασα
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βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ. σε βάθος 30εκ.
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Η συντάξασα
H προϊσταμένη της διεύθυνσης

Xαρκιολάκη Ευθυμία

Aρχιτέκτων Μηχ/κός

Πιταρίδη Μαρία
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

φυσικό έδαφος

βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ. σε βάθος 20εκ.

28

29

27

26

25
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

φυσικό έδαφος

βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ. σε βάθος 20εκ.
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Η συντάξασα

H προϊσταμένη της διεύθυνσης
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,30μ

πλευρικό ελαστικό κράσπεδο

διαστ. 100x25x5 εκ.

βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ. σε βάθος 30εκ.

φυσικό έδαφος
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Η συντάξασα

H προϊσταμένη της διεύθυνσης

Xαρκιολάκη Ευθυμία

Aρχιτέκτων Μηχ/κός

Πιταρίδη Μαρία

Πολιτικός Μηχ/κός

ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑΣ  ABΔΟΥ

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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αναρρίχηση(υφιστάμενο
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Η συντάξασα
H προϊσταμένη της διεύθυνσης

Xαρκιολάκη Ευθυμία

Aρχιτέκτων Μηχ/κός

Πιταρίδη Μαρία

Πολιτικός Μηχ/κός

ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑΣ  BΡΑΧΟΚΗΠΟΥ

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ. σε βάθος 30εκ

Η συντάξασα
H προϊσταμένη της διεύθυνσης

Xαρκιολάκη Ευθυμία

Aρχιτέκτων Μηχ/κός

Πιταρίδη Μαρία

Πολιτικός Μηχ/κός

Π. ΧΑΡΑΣ  ΠΑΡKOY ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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βότσαλο ποταμίσιο 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,55μ
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,55μ
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Η συντάξασα

H προϊσταμένη της διεύθυνσης

Xαρκιολάκη Ευθυμία

Aρχιτέκτων Μηχ/κός

Πιταρίδη Μαρία

Πολιτικός Μηχ/κός

ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑΣ  ΣΤΑΜΝΙΩΝ

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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