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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Νη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνπλ ηα ειάρηζηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα λέα φξγαλα, ηα λέα δάπεδα αζθαιείαο 

θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. Ξεξηιακβάλεηαη ε 

πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κηθξνχιηθσλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη νη 

δαπάλεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηελ νξζή, έληερλε θαη πιήξε 

εθαξκνγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, έζησ θαη αλ απηέο δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 

1. ΓΔΛΗΘΑ 

Ν εμνπιηζκφο ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

κειέηεο, ζα θαηαζθεπαζζεί απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. Γεληθά ηζρχνπλ νη Ξξφηππεο 

Δζληθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζπγθεθξηκέλα  

• ε ΔΡΔΞ ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-10-02-02-03: «ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ ΣΑΟΑΠ», 

Δπηηξέπνληαη απνθιίζεηο ± 10% ζηηο δηαζηάζεηο ησλ εμνπιηζκψλ θαη ζηηο δηαηνκέο 

ησλ πιηθψλ, αξθεί ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο λα κελ ππεξβαίλεη ηα φξηα 

αζθαιείαο πνπ νξίδεη ε παξνχζα κειέηε, δηαθνξεηηθά ν εμνπιηζκφο δελ ζα κπνξεί 

λα ρσξέζεη ζηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη κειεηεζεί. 

Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο 

πξνκήζεηαο. 

Νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ άκεζα λα πξνζθνκίζνπλ δείγκαηα, εθφζνλ 

δεηεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζίαο επηινγήο αλαδφρνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ ή πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαιαβήο. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ην ρψξν θαζαξφ. Ρα απνμεισκέλα πθηζηάκελα 

φξγαλα, δάπεδα θαη αζηηθφο εμνπιηζκφο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απφβιεηα απφ 

εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ) ιφγσ ζεκειηψζεσλ ησλ νξγάλσλ 
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θαη απνμειψζεσλ, ν αλάδνρνο νθείιεη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη επζχλε λα ηα 

απνκαθξχλεη ζε απνδεθηνχο ρψξνπο ππνδνρήο, ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 

36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΘ 1312Β/10) θαη ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 

4834/25.01.13 ηνπ ΞΔΘΑ ή λα ηα πξνσζεί ζε αλαθχθισζε ν ίδηνο. 

Οεηή πξνυπφζεζε γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, είλαη ε 

πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο θαζεκίαο 

παηδηθήο ραξάο μερσξηζηά σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ, ηα δάπεδα αζθαιείαο 

θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα 

ηεο ζεηξάο ΔΛ1176, ΔΛ1177 θαη ΔΛ71 φπσο θάζε θνξά ηξνπνπνηνχληαη, 

αλαζεσξνχληαη θαη ηζρχνπλ θαη φπσο ζα δεηεζνχλ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα 

πηζηνπνίεζεο γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 11 ηεο ππ’ 

αξηζκ. 28492/09 απφθαζεο (ΦΔΘ931Β), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

27934/14 απφθαζε (ΦΔΘ2029Β). Δάλ θαηά ηνλ παξαπάλσ έιεγρν πξνθχςνπλ 

παξαηεξήζεηο κε ζπκκφξθσζεο, ν αλάδνρνο ηνλ νπνίν αθνξά ε παξαηήξεζε 

νθείιεη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο κε δηθά ηνπ έμνδα. Θάζε 

δαπάλε επηηφπησλ ειέγρσλ (Hic tests, ρεκηθέο αλαιχζεηο θιπ.) βαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν, φπσο θαη ε δαπάλε πνπ ηπρφλ απαηηεζεί γηα ηελ έθδνζε βεβαίσζεο 

ειέγρνπ παηδηθήο ραξάο, πέξαλ ηνπ αξρηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ επαλειέγρνπ (φπνπ 

απαηηεζεί) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα πξνκήζεηα. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ 

Ππκκφξθσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζα παξαδνζεί γηα θάζε παηδηθή ραξά 

μερσξηζηφο θάθεινο πνπ ζα πεξηέρεη ζπγθεληξσκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ, 

θαη ηνπιάρηζηνλ: 

- Ρε βεβαίσζε ειέγρνπ ηεο παηδηθήο ραξάο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα 

πηζηνπνίεζεο. 

- Ρα Ξηζηνπνηεηηθά ησλ νξγάλσλ (ΔΛ1176). 

- Ρα Ξηζηνπνηεηηθά ησλ δαπέδσλ (ΔΛ 1176-1, ΔΛ1177, ΔΛ71-3 θιπ. θαηά 

πεξίπησζε). 

- Ρα εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο ησλ νξγάλσλ. 

- Ρα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ησλ νξγάλσλ. 

- Ρηο βεβαηψζεηο ζεκειίσζεο ησλ νξγάλσλ. 

Θχξην κέιεκα ηεο κειέηεο είλαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ ηεο παηδηθήο 

ραξάο ψζηε λα ηεξνχληαη νη απνζηάζεηο αζθαιείαο γηα θάζε φξγαλν. Ζ 

Ρερλ.πεξεζία πξνηείλεη ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ (ελδεηθηηθή 

θάηνςε ρσξνζέηεζεο νξγάλσλ), αιιά ε επζχλε γηα ηελ αθξηβή ρσξνζέηεζε 

θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Ωο εθ ηνχηνπ, πξηλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ν αλάδνρνο  νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζε έληππε 

θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζρέδην ηειηθήο δηάηαμεο ησλ νξγάλσλ ζηνπο 

πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο θάζε παηδηθήο ραξάο, κεηά απφ αθξηβή επηηφπηα 

απνηχπσζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο Ρερλ. πεξεζίαο θαη 

ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, έηζη ψζηε ππ΄επζχλε ηνπ λα 
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εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ ρψξσλ αζθαιείαο ηνπ θάζε νξγάλνπ θαη νη 

πξνβιεπφκελνη ρψξνη θίλεζεο ζηε βέιηηζηε ιεηηνπξγηθά δηάηαμε θαη λα 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο. 

Πηε δηαδηθαζία απηή είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε ησλ νξγάλσλ κεηαμχ ησλ παηδηθψλ 

ραξψλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο. Πε πεξίπησζε πνπ ηα 

παξαπάλσ δελ πιεξνχληαη κε θαλέλαλ ηξφπν, ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ζα πξνβεί 

ζε κείσζε ησλ πνζνηήησλ ηεο πξνκήζεηαο. 

Δπηπιένλ, ηα φξγαλα ζα ηνπνζεηεζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία κε αθξηβή 

ηξφπν ζηε ζσζηή νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζέζε, έηζη ψζηε λα ηεξνχληαη 

νη απνζηάζεηο αζθαιείαο θαη λα είλαη ζε ζπκθσλία ε ηειηθή πςνκεηξηθή ζηάζκε 

ηνπ λένπ δαπέδνπ κε ηελ έλδεημε ζηάζκεο ηνπ πξνο πξνκήζεηα νξγάλνπ, φπσο ζα 

ζεκαίλεηαη επδηάθξηηα ζε θάζε φξγαλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 

2. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ, ΞΟΝΡΞΑ ΘΑΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ  

Πηηο παηδηθέο ραξέο δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ 

παηδηψλ. Δηδηθφηεξα:  

α) Ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα αηνκηθφ ή νκαδηθφ 

παηρλίδη. 

β) Ρα πιηθά ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί, ψζηε λα είλαη αζθαιή γηα 

ηνπο ρξήζηεο (π.ρ. νη γσλίεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, λα κε γίλεηαη ρξήζε 

ακηάληνπ, ηνμηθψλ ρξσκάησλ, εχθιεθησλ πιηθψλ θ.ιπ.).  

γ) Ρα παηρλίδηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά 

πξνηχπσλ ΔΛ 1176 θαη λα θέξνπλ βεβαίσζε ειέγρνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ 

ζπκκφξθσζεο κε ην αληίζηνηρν πξφηππν.  

δ) Νη επηθάλεηεο πηψζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο 

πξνηχπσλ ΔΛ 1176 θαη ΔΛ 1177. Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο πηζηνπνηείηαη απφ 

αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο, κέζσ δηελέξγεηαο πεξηνδηθψλ, αλά δηεηία, ειέγρσλ θαη 

ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ θαη ζήκαηνο ζπκκφξθσζεο.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά 

ζπκκφξθσζεο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαζψο θαη λα 

εγθαηαζηήζεη κε νξζφ ηξφπν ηα φξγαλα ηεο παηδηθήο ραξάο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο 

θαη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο ψζηε ε παηδηθή ραξά λα ιάβεη πηζηνπνηεηηθφ 

ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ αξκφδην δηαπηζηεπκέλν θνξέα πξηλ παξαδνζεί ζε ρξήζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη ψζηε λα είλαη ζε ζπλερή 

ζπλελλφεζε θαη επηθνηλσλία κε ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία  αιιά  θαη ηνλ θνξέα 

πηζηνπνίεζεο ψζηε λα γίλεη ζσζηά ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηδηθψλ 

ραξψλ. 
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3. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΔΠ, ΔΗΠΑΓΩΓΔΗΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝΠ 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ή ν εηζαγσγέαο ή ν 

δηαλνκέαο πνπ ζέηνπλ ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχο παηδηθψλ ραξψλ, 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ γηα θαζέλα απφ απηνχο, πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο πνπ έρεη 

εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, κε ην νπνίν 

απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηεο ζεηξάο 

πξνηχπσλ ΔΙΝΡ ΔΛ 1176. Ρν πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

πξνθαηαξθηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 

πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη πξηλ απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο. 

Ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα ζεκαίλεηαη επθξηλψο, κφληκα θαη ζε ζέζε νξαηή απφ ην 

επίπεδν ηνπ εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ κε ηα αθφινπζα: 

α) Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

αληηπξνζψπνπ ή ηνπ εηζαγσγέα ή ηνπ δηαλνκέα. 

β) Πηνηρεία αλαγλψξηζεο εμνπιηζκνχ (π.ρ. θσδηθφο αξηζκφο) θαη έηνο θαηαζθεπήο. 

γ) Ρνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηνπ εθαξκνδφκελνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ή ηνπ 

ηζνδπλάκνπ ηνπ. 

δ) Γηα θάζε εμνπιηζκφ πξέπεη λα παξαδίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή/πξνκεζεπηή 

φζα αλαθέξνληαη ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 1176-1. 

 

4. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ 

Γεληθά 

Νη πξνζθνξέο ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ: 

α) Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ (φξγαλα) κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ ΔΛ 1176, ΔΛ 1177 απφ νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ηα 

πηζηνπνηεηηθά είλαη ζπληαγκέλα ζε γιψζζα πιελ ηεο ειιεληθήο, ηφηε ζα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

β) Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο θαηά ΔΛ 1177 γηα ην δάπεδν αζθαιείαο  

γ) Ξηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν ηνπ θαηαζθεπαζηνχ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Πηελ πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία, ηα πηζηνπνηεηηθά είλαη 

ζε γιψζζα πιελ ηεο ειιεληθήο, ηφηε ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Δπίζεο ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζρέδηα θαη πξνζπέθηνπο ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, γηα λα είλαη δπλαηή ε 

αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ δελ 

θαηαηεζνχλ αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ ζα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Νη πξνζθνξέο ζα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηηο εγγπήζεηο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 
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Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη, ηα θάησζη απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά 

ζηνηρεηά (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) 

 Ξξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 Αλαιπηηθφ manual εμνπιηζκνχ κε πιήξε θσδηθνπνίεζε ησλ εμαξηεκάησλ 

ηνπ 

 Νδεγίεο Ππληήξεζεο εμνπιηζκνχ 

Ρα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο ψζηε λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε: 

•Ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγύηση καλής λειτοσργίας ζχκθσλα κε 

ηα φζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα αληίζηνηρα άξζξα 

•Ρα πιηθά ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί, ψζηε λα είλαη αζθαιή 

πξνο ηνπο ρξήζηεο (π.ρ. νη γσλίεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, λα κελ ππάξρνπλ 

αηρκεξέο εθηεζεηκέλεο αθκέο, νη επηθάλεηεο θαη νη ιαβέο λα είλαη αληηνιηζζεηηθέο, 

νη ζπλδέζεηο – παθηψζεηο λα είλαη απνκνλσκέλεο ή ζηεξεσκέλεο κε εηδηθά 

πξνζηαηεπηηθά θιπ.). 

•Ρα φξγαλα θαη ηα δάπεδα αζθαιείαο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛ1176:2008 θαη ΔΛ1177:2008 αληίζηνηρα, λα 

θέξνπλ βεβαίσζε ειέγρνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ην αληίζηνηρν 

πξφηππν. 

Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ 

αζθαιείαο πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο, κέζσ δηελέξγεηαο 

πεξηνδηθψλ, αλά δηεηία, ειέγρσλ θαη ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ειέγρνπ. 

 

5. ΓΔΛΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΝΟΓΑΛΩΛ ΞΑΗΓΗΘΖΠ 

ΣΑΟΑΠ 

 

- ΜΙΔΗΑ 

 Όια ηα μχιηλα κέξε  ζα είλαη επεμεξγαζκέλα θαη βακκέλα κε πδαηνδηαιπηά πιηθά 

γηα αληνρή ζην ρξφλν θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Θάζε μχιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζα έρεη ιεηαλζεί θαη θαηεξγαζηεί θαηάιιεια ψζηε λα κελ αθήλεη αθίδεο ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ ζχκθσλα κε ΔΛ 1176-1 4.2.5. 

 

- ΦΠΗΘΝ ΜΙΝ  

Θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη πεχθν ή άιιν μχιν αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ρν πιηθφ 

ηνπ θπζηθνχ μχινπ δε ζα έρεη θνθηεξέο κχηεο θαη γσλίεο. 

 

- ΠΛΘΔΡΖ ΜΙΔΗΑ  

Ζ Πχλζεηε επηθνιιεηή μπιεία ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ζηα νπνία ηα 

θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζεκαληηθά κε πγξαζία (8-10%),  κε δπλαηφηεηα 
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γηα κεγάια κήθε θαη θνπξκπαξηζηά ζρήκαηα, πνπ δελ έρεη ε θνηλή ζπκπαγήο 

μπιεία. Ζ αληεπηθνιιεηή θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ θχιια μπιείαο πεπηεζκέλα 

κεηαμχ ηνπο θαη ζπγθνιιεκέλα κε αδηάβξνρε θφιια πνιπνπξεζάλεο κεγάιεο 

αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ ζχλζεηε μπιεία είλαη πιήξσο ιεηαζκέλε (ρσξίο αγθίδεο), ελψ έρεη κεγάιε 

αληνρή θαη δηαζηαιηηθή ζηαζεξφηεηα. Ρα δνθάξηα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε θζνξά 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο κχθεηεο, ηα έληνκα θαη ηνπο ηεξκίηεο. 

- HPL 

Ρν HPL ηχπνπ MEG (High Pressure Laminate) είλαη πιηθφ αλζεθηηθφ ζηηο πην 

αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Απνηειείηαη απφ θπηηαξηληθέο ίλεο εκπνηηζκέλεο 

ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ζπγθξνηείηαη απφ έγρξσκν δηαθνζκεηηθφ 

θχιιν εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη αδηάβξνρν επηθάιπκκα 

αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Ζ εηδηθή απηή επηθάλεηα εμαζθαιίδεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ θαη απφ graffiti, θαζφηη δελ αθήλεη πφξνπο ζην πιηθφ, κε 

απνηέιεζκα ην graffiti λα κπνξεί λα θαζαξίζεη εχθνια θαη λα κελ απαηηείηαη βαθή 

ηεο επηθάλεηαο 

- ΠΖΚΓΑ 

Ζ ζεκχδα (πιαθάδ ζαιάζζεο) είλαη εκπνηηζκέλα θίια ζε εηδηθέο θφιιεο θαη 

ξηλίζκαηα ζηδήξνπ, κε αλζεθηηθφ εμσηεξηθφ θηικ κεγάιεο αληνρήο ,είλαη 

αληηνιηζζεηηθφ θαη δνθηκαζκέλν ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ εηδηθή ζχλζεζε 

ηνπ ην θαζηζηά κνλαδηθφ πιηθφ ζηελ θαηεγνξία ηνπ γηαηί απνηειείηαη απφ δηάθνξεο 

ζηξψζεηο πεπηεζκέλεο κνξηνζαλίδαο (αλάινγα ην νιηθφ πάρνο ηνπ) t=1,5mm.  

Όια ηα μχιηλα κέξε είλαη βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά γηα αληνρή ζε εμσηεξηθφ ρψξν, 

βακκέλα κε ρξψκαηα πδαηνδηαιπηά θαη αζθαιή γηα ηνπο ρξήζηεο γηα ηνπο νπνίνπο 

πξννξίδνληαη φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ νδεγία ΔΛ1176-2008 δίλνληαο κεγάιε 

δηάξθεηα δσήο ζηελ βαθή θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε. Αθφκα ηα ρξψκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο επξσπατθήο Έλσζεο. 

- ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Ρα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θ.ιπ.) είλαη απφ ράιπβα 

ζεξκνγαιβαληζκέλν ή βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ 

νδεγία ΔΛ1176-2008. Ρα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πδξνδηαιπηά κε 

ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο επξσπατθήο Έλσζεο. 

Όια ηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ ράιπβα St-37. 

Νη ζσιήλεο θαηαζθεπάδνληαη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιεισλ δηαηνκήο 

Φ26,9, θάηη πνπ εγγπάηαη ηελ αληνρή θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Ρα αλνμείδσηα κεηαιιηθά ζηνηρεία, νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη θαη νη βίδεο είλαη απφ 

αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 304 ή ηζνδχλακνπ, ψζηε λα κελ ζθνπξηάδνπλ, 

κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν.  
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Ρα γσληαθά ζηεξίγκαηα θαη νη ζσιήλεο ζηήξημεο ησλ ζπλζέησλ είλαη 

ειεθηξνγαιβαληζκέλα θαη βακκέλα κε επίζηξσζε ππφ κνξθή πνχδξαο. 

Ζ ζεκειίσζε ησλ νξγάλσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε κηαο κεηαιιηθήο βάζεο ζηήξημεο 

απφ ζεξκνγαιβαληζκέλν ράιπβα, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα ηεηξάγσλν αηζάιηλν 

πέδηιν, θαη έλα θάζεην αηζάιηλν ζηχιν ζηήξημεο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο γαιβάλσζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 

ΔΛ ISO 1461.  

- ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Ρα πιαζηηθά ζηνηρεία ζα είλαη απφ πνιππξνππιέλην ή πνιπαηζπιέλην ή πνιπεζηέξα 

εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ GFRP άιιν αληίζηνηρν πιηθφ. 

Ρν GFRP (Glass fiber reinforced plastic) είλαη ζχλζεην πιαζηηθφ, πνιπεζηέξαο 

εληζρπκέλνο κε ίλεο πάινπ. Δίλαη έλα ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ πιηθφ, ηθαλφ λα 

παξαιάβεη κεγάια θνξηία, ειαθξχ (10 έσο 20 Kgr/m2), γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά 

εχθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη κεγάιε αληνρή θαη 

αλζεθηηθφηεηα ζε πγξαζία, ειηθηαθή αθηηλνβνιία, αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο θαη ζηηο ρεκηθέο νπζίεο. Δίλαη πιηθφ εχθακπην θαη κε κεγάιε αληνρή ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Ρα πιαζηηθά θαιχκκαηα ζηνπο ζπλδέζκνπο ζα είλαη απφ πνιπακίδην ή 

πνπιππξνππιέλην πνιπαηζπιέλην άιιν αληίζηνηρν πιηθφ κε πξνζηαζία UV (έλαληη 

ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ηνπ ειίνπ). 

Ρα δάπεδα ησλ νξγάλσλ  έρνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα θαη ζα απνηεινχληαη απφ 

εκπνηηζκέλεο ζαλίδεο θαη μχιηλεο δνθνχο θαηαζθεπαζκέλεο απφ εκπνηηζκέλε 

μπιεία, βακκέλε κε πδξνδηαιπηή βαθή.  

Νη ηζνπιήζξεο είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, 16/16 βαζκψλ, ρακειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα, Α πνηφηεηαο AISI 304 ή ηζνδχλακνπ, κε θχιιν 

πάρνπο 0,7mm πξεζζαξηζκέvo επάλσ ζε θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο γηα vα κε 

ζαπίδεη.  

Ρα ηνχλει – κπνπζνπιήζξεο ζα απνηεινχληαη απφ κηθξά ηεκάρηα ηα νπνία ζα είλαη 

ελσκέλα κεηαμχ ηνπο κε εηδηθνχο πιαζηηθνχο απνζηάηεο θαη βίδεο. Απηφ απνθέξεη 

βέιηηζηε ζπκπεξηθνξά ζε ζπζηνινδηαζηνιέο θαη επηπιένλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε 

εχθνιε απνθαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ηπρφλ έρεη ππνζηεί βιάβε, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε φιεο ηεο ηζνπιήζξαο, κε απνηέιεζκα ζεκαληηθφ 

φθεινο ζην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο. Αλ έρνπλ ρξσκαηηζηά κέξε, 

ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιππξνππιέλην θαη ηα δηάθαλα κέξε απφ 

πνιπθαξβνλίδην κεγάιεο αληνρήο. 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, 

ηα νπνία παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο απνηεινχλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία 

ηνπ εμνπιηζκνχ φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ νδεγία ΔΛ1176-2008 Ρα πιαζηηθά 

ζηνηρεία ζα έρνπλ αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Ρα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο, θαηαζθεπάδνληαη απφ αλνμείδσην ράιπβα 

θαη πξνζηαηεχνληαη απφ πνιπακπδηθά, αληηβαλδαιηθά θαιχκκαηα. 
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Όιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

αηρκεξά άθξα φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ νδεγία ΔΛ1176. 

Όια αλεμαηξέησο ηα πιηθά ησλ νξγάλσλ ηεο παηδηθήο ραξάο, μχιν, ζχλδεζκνη, 

κεηαιιηθά, πιαζηηθά κέξε είλαη απνιχησο ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΑ θαη αβιαβή γηα ηνλ ρξήζηε 

θαη ην πεξηβάιινλ. Eίλαη εκπνηηζκέλα κε νηθνινγηθά, κε ηνμηθά πιηθά, γηα αληνρή 

ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

- ΣΟΩΚΑΡΑ  

Ρα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα φισλ ησλ μχιηλσλ κεξψλ είλαη θαηάιιεια γηα 

εμσηεξηθή ρξήζε, δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια 

θαη έρνπλ βάζε ην λεξφ. Ρα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα φισλ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ 

θέξνπλ αληηζθσξηθή ειεθηξνζηαηηθή πξνζηαζία. Ρα πιαζηηθά ζηνηρεία έρνπλ 

αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ρα βαζηθά 

ζηνηρεία είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιππξνππιέλην, πιήξσο αλαθπθιψζηκν θαη 

πνιχ πςειήο αληνρήο ζε θξνχζε. Ρν πνιππξνππιέλην παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή 

αληνρή ζε ζξαχζε θαη ξεγκάησζε θαζψο θαη θαιή αληνρή ζε ρεκηθέο νπζίεο, ζηελ 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Νη νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ ην θαζηζηνχλ 

θαηάιιειν γηα θάζε ρξσκαηηθή απφρξσζε ρσξίο θίλδπλν μεζσξηάζκαηνο.  

- ΞΑΘΡΩΠΖ  

Ν εμνπιηζκφο ζα παθηψλεηαη κε ηξφπν θαηάιιειν ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη 

καθξνρξφληα ε μπιεία απφ θαηαθξάηεζε πγξψλ. Θα πξέπεη ν αλάδνρνο λα 

κεξηκλήζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε ζσζηή 

επηινγή ησλ βάζεσλ έδξαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ δεδνκέλνπ φηη απηέο κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην δάπεδν ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ην φξγαλν ηεο 

παηδηθήο ραξάο (βφηζαιν, ρψκα θ.ιπ.). 

Ξηζηνπνίεζε: Όια ηα φξγαλα ησλ παηδηθψλ ραξψλ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη 

θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛ 1176 θαη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε 

απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

Γηεπθξίληζε: Νη αλαγξαθφκελεο δηαζηάζεηο είλαη ελδεηθηηθέο, πξνο δηεπθφιπλζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ωζηφζν, ζε θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα φξηα 

αζθαιείαο (ην πξνζθεξφκελν είδνο λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ αλαθεξφκελν ζηελ 

κειέηε ρψξν αζθαιείαο θαη χςνο πηψζεο). 

 

6. ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΞΑΗΓΗΘΩΛ ΣΑΟΩΛ 

1 ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ ΞΑΗΓΩΛ_ΡΞΝ Η 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 4 εηψλ & άλσ.  

Ξξφηαζε ρξήζεο : έσο 9 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο : Νιίζζεζε, αλάβαζε, θαηάβαζε, αλαξξίρεζε 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο:  

Κήθνο: 200 cm 

Ξιάηνο: 590 cm 

Ύςνο: 330 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο: 880 X 500 cm  
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Κέγηζην χςνο ειεχζεξεο πηψζεο:  150 cm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Ρν φξγαλν απηφ ζα επλνεί ην νκαδηθφ παηρλίδη θαη ηελ άζθεζε θαη ζα είλαη 

θαηάιιειν γηα ρξήζε έσο 9 παηδηψλ. 

Ρν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ 3 ηζνυςείο πχξγνπο κε εληαία πιαηθφξκα ε 

νπνία ζα αλέξρεηαη ζε χςνο πεξίπνπ 1,50 κ. απφ ην έδαθνο. 

Ζ πξφζβαζε ζηνλ έλα πχξγν ζα γίλεηαη κέζσ ελφο μχιηλνπ θνίινπ 

αλαβαηνξίνπ, ηνπ νπνίνπ ην επάλσ κέξνο ζα εθάπηεηαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ 

πχξγνπ θαη ην θάησ κέξνο ηνπ ζα παθηψλεηαη ζην έδαθνο. Απφ ην χςνο ηνπ 

0,5m πεξίπνπ ζα μεθηλάεη ζρνηλί αλαξξίρεζεο ηνπ νπνίνπ ην θάησ άθξν ζα 

είλαη παθησκέλν ζην θνίιν αλαβαηφξην ελψ ην άλσ ζα ζηαζεξνπνηείηαη ζηνπο 

ζηχινπο ηνπ πχξγνπ κε ηε βνήζεηα κηαο νξηδφληηαο κπάξαο. Πην ζεκείν 

επαθήο ηνπ πχξγνπ κε ην αλαβαηφξην ζα ππάξρνπλ δχν θαηαθφξπθεο 

κεηαιιηθέο ρεηξνιαβέο γηα ηελ αζθαιέζηεξε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ. Ζ 

θαηάβαζε απφ ην ςειφ ηκήκα ηνπ νξγάλνπ ζα γίλεηαη κέζσ κεηαιιηθνχ 

θαηαθφξπθνπ ζηχινπ, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί σο «αλειθπζηήξαο» θαη ζα 

απνζθνπεί αθελφο ζηελ βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ ρξεζηψλ θαη αθεηέξνπ 

ζηελ εχθνιε θαηάβαζε ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ, πξνζζέηνληαο ελδηαθέξνλ 

ζηα παηδηά. 

Ρν ζχζηεκα απηφκαηεο θαηάβαζεο ζα απνηειείηαη απφ κεηαιιηθή θνιψλα 

χςνπο πεξίπνπ 4 κέηξσλ κε πάηεκα ζηξνγγπιήο δηαηνκήο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζα θαηεβαίλνπλ έλαο ή παξαπάλσ ρξήζηεο. Πε χςνο 2κ.πεξίπνπ απφ ην 

έδαθνο, ζα θέξεη πάηεκα – κεηαθηλνχκελν πεξηζηξνθηθφ δαθηχιην, φπνπ ζα 

παηάεη ην παηδί φηαλ θηάλεη ζην χςνο ηνπ πχξγνπ ηνπ νξγάλνπ. Δθεί ζα 

ππάξρνπλ δχν κεηαιιηθέο ρεηξνιαβέο αζθαιείαο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

έμνδν απφ ηνλ πχξγν. Κεηά ηελ απνβίβαζε ησλ παηδηψλ, ν δαθηχιηνο ζα 

αλεβαίλεη πάιη απηφκαηα κε πδξαπιηθή πίεζε ζην χςνο ηνπ πχξγνπ. 

Ζ αλάβαζε ζην φξγαλν ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ δεχηεξν 

πχξγν ν νπνίνο ζηελ κία ηνπ πιεπξά ζα ζπκπεξηιακβάλεη νξηδφληηεο 

κεηαιιηθέο κπάξεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο παηήκαηα. Πηελ πιεπξά εθείλε ζα 

ππάξρνπλ πιατλέο πξνζηαηεπηηθέο ρεηξνιαβέο θαη κηα νξηδφληηα κπάξα 

αζθάιεηα απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 1176 : 2008  

Θα θέξεη κηθξή πηλαθίδα κε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 

5 παξ. 3 ηεο ππ’ αξηζ. 28492/2009 π. Απφθαζε ( ΦΔΘ 931/Β/2009) θαη 

φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκφ 27934/2014 ΦΔΘ 2029 

(Β΄2029) π. Απφθαζεο. 
 

 

2 ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ ΞΑΗΓΩΛ_ΡΞΝ ΗΗ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 3 εηψλ θαη άλσ 

Ξξφηαζε ρξήζεο : έσο 15 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο : Αλάβαζε, αλαξξίρεζε, ηζνξξνπία, παηρλίδη ξφισλ,  

νιίζζεζε  

Θαηαιιειφηεηα Α.Κ.Δ.Α Όρη 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ: 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο:  

Κήθνο:1055 cm 

Ξιάηνο:525 cm 

Ύςνο:  320 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο: 1350 X 830 cm  

Κέγηζην χςνο ειεχζεξεο πηψζεο:  150 cm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Ρν φξγαλν απνηειείηαη απφ: 

 έλαλ (1) εμαγσληθφ πχξγν  

 δχν (2) ηεηξαγσληθνχο πχξγνπο 

 κία (1) ηζνπιήζξα, 

 κία (1) αλάβαζε-θνξκφ, 
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 κία (1) αλάβαζε θνξκψλ ρηαζηί, 

 κία (1) δνθφ ηζνξξνπίαο κε δίρηπ, 

 έλα (1) αλαξξηρεηηθφ πιέγκα κεηάβαζεο, 

 κία (1) αλαξξηρεηηθή θιίκαθα κε παηήκαηα, 

 κία (1) θαηαθφξπθε αλαξξίρεζε ηξηψλ επηπέδσλ 

 έμη (6) θξάγκαηα πξνζηαζίαο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα 

Ρν ζπγθεθξηκέλν ζχλζεην ζα ζπλδπάδεη δξαζηεξηφηεηεο αλαξξίρεζεο θαη 

ηζνξξνπίαο δηαθφξσλ ηχπσλ, πνηθίινπο ηχπνπο αλάβαζεο, θαη θαηάβαζε κε 

ηελ  ηζνπιήζξα. Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνζθέξεη ζα ζπλδπάδνπλ ηφζν 

ηελ θηλεηηθή φζν θαη ηελ πλεπκαηηθή άζθεζε ησλ ρξεζηψλ. 

Ρν ζχλζεην ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ’ νινθιήξνπ απφ μπιεία. Ρα 

ππνζηπιψκαηα θαη νη δνθνί ζηα νπνία ζηεξίδνληαη ηα παηάξηα θαη ηα 

αλαξξηρεηηθά ζχλνια ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο, ελψ νη άθξεο ηνπο ζα είλαη 

ζηξνγγπιεκέλεο πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ, δίλνληαο ζην ηειείσκα ηεο 

θνιψλαο ζθαηξηθφ ζρήκα.  

 

Ν πξψηνο ηεηξαγσληθφο πχξγνο ζα απνηειείηαη απφ κία πιαηθφξκα, ηέζζεξηο 

ζηχινπο, ηξία θξάγκαηα πξνζηαζίαο πηψζεσλ θαη κία θαηαθφξπθε 

αλαξξίρεζε ηξηψλ επηπέδσλ. Ν πχξγνο ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ θεληξηθφ 

εμαγσληθφ πχξγν κέζσ ηνπ αλαξξηρεηηθνχ πιέγκαηνο. 

Ν εμαγσληθφο πχξγνο ζα απνηειείηαη απφ κία πιαηθφξκα, έμη ζηχινπο, κία 

ηζνπιήζξα θαη έλαλ θνξκφ αλάβαζεο. 

 

Ν δεχηεξνο ηεηξαγσληθφο πχξγνο ζα απνηειείηαη απφ κία πιαηθφξκα, 

ηέζζεξηο ζηχινπο, έλα θξάγκα πξνζηαζίαο πηψζεσλ, δχν δνθνχο ζηα άλσ 

άθξα ησλ ππνζηπισκάησλ, θαη κία αλάβαζε θνξκψλ ρηαζηί. 

Ππλδέεηαη κε ηνλ εμαγσληθφ πχξγν κέζσ ηεο δνθνχ ηζνξξνπίαο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θαη πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα. Απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά ζπλδέεηαη 

κε ηελ αλαξξηρεηηθή θιίκαθα κε παηήκαηα-ξάβδνπο. 

Ζ πιαηθφξκα ηνπ ηεηξαγσληθνχ πχξγνπ έρεη δηαζηάζεηο 1100mm x 1100mm 

θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο μχιηλεο δνθνχο, πάλσ ζηηο νπνίεο βηδψλνληαη 

ζαλίδεο. Νη δνθνί βηδψλνληαη κε αληίζηνηρα εμαξηήκαηα, θαη ζηα δχν άθξα 

ηνπο, κε ηνπο ζηχινπο ηνπ πχξγνπ.  

Ζ πιαηθφξκα ηνπ ηεηξαγσληθνχ έρεη δηαζηάζεηο 1750mm x 2050mm κε 

πιεπξά εμαγψλνπ 1000mm. Ζ θαηαζθεπή ηεο είλαη αλάινγε απηήο ηεο 

ηεηξάγσλεο πιαηθφξκαο, κε έμη μχιηλεο δνθνχο πεξηκεηξηθά, ζπλδεδεκέλεο 

ζηνπο ζηχινπο, επάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη μχιηλεο ζαλίδεο. 

 

Ζ ηζνπιήζξα απνηειείηαη απφ: 

• Κία κεηαιιηθή ζθάθε 

• Γχν μχιηλεο θνππαζηέο 

• Έλα πξνζηαηεπηηθφ εμφδνπ ηζνπιήζξαο 

Ζ ηζνπιήζξα είλαη ίζηα θαη έρεη κήθνο νιίζζεζεο 2800mm θαη πιάηνο 

540mm. Ζ ζθάθε απνηειείηαη απφ αλνμείδσηε ιακαξίλα πάρνπο 1,5 mm θαη 

βηδψλεηαη ζηηο δχν πιατλέο θνππαζηέο απφ πάλει HPL 18 mm. Ρν 

πξνζηαηεπηηθφ εμφδνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζαλίδεο δηαηνκήο 100Σ40 

mm. θαη έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο 920x350x1000mm. Απνηειείηαη απφ δχν 

πιατλά θνκκάηηα πνπ βηδψλνληαη πάλσ ζηηο θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο, δχν 

αθφκα θνκκάηηα πνπ θαιχπηνπλ ηνλ ρψξν αλάκεζα ζηα ππνζηπιψκαηα θαη 

ηελ ηζνπιήζξα, θαη κία νξηδφληηα ζαλίδα θξαηήκαηνο. 

Όια ηα πάλει πξνζηαζίαο απφ πηψζε είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ μπιεία. 

Απνηεινχληαη απφ ζαλίδεο πιάηνπο 100mm θαη πάρνπο 38mm.  

 

Ν θνξκφο αλάβαζεο θαηαζθεπάδεηαη απφ μχιηλν θνξκφ θπθιηθήο δηαηνκήο, 

παθηψλεηαη ζην έδαθνο κέζσ εηδηθήο κεηαιιηθήο βάζεο, ε νπνία ην 

ζηαζεξνπνηεί ζε απφζηαζε απφ ην έδαθνο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε χγξαλζε 

ηνπ μχινπ απφ ηελ επαθή κε ην ρψκα. Φέξεη εγθνπέο σο βνεζήκαηα 

αλάβαζεο. 
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Ζ αλάβαζε θνξκψλ ρηαζηί θαηαζθεπάδεηαη απφ μχιηλνπο θνξκνχο, θαη 

ζπξκαηφζρνηλν κε επηθάιπςε πνιππξνππιελίνπ (PP). Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε 

θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξηο θνξκνχο κε ζηξνγγπιεκέλα θαη ηα δχν 

ηνπο άθξα, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ρηαζηί. Ν θνξκφο κε ην κεγαιχηεξν 

κήθνο ηνπνζεηείηαη δηαγψληα. Πηε κία πιεπξά ζπλδέεηαη κε ην ππνζηχισκα 

ηεο  εμσηεξηθήο γσλίαο ηεο πιαηθφξκαο, ελψ ην άιιν άθξν ηνπ παθηψλεηαη 

ζην έδαθνο. Ρν άλσ άθξν ηνπ ζπλδέεηαη κε ην ζηχιν ηνπ πχξγνπ. Ρελ 

θαηαζθεπή   νινθιεξψλνπλ ηα ζπξκαηφζρνηλα κε επηθάιπςε 

πνιππξνππιελίνπ (PP). Ρα ζπξκαηφζρνηλα, αγθπξψλνληαη ζηα δχν άθξα ηνπο, 

ζηα θελά κεηαμχ ησλ θνξκψλ. Ρέινο, έλα επηπιένλ ζρνηλί, κήθνπο φζν ην 

άλνηγκα ηεο πιαηθφξκαο  κεηαμχ ησλ ππνζηπισκάησλ, ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 

875mm απφ ηελ πιαηθφξκα, θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο βνήζεκα αλάβαζεο. 

Όιεο νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θνξκψλ θαη ησλ ζρνηληψλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε κεηαιιηθνχο θξίθνπο θαη εηδηθά βχζκαηα. 

 

Ζ δνθφο ηζνξξνπίαο κε δίρηπ απνηειείηαη απφ δχν νξηδφληηνπο θνξκνχο θαη 

έλα δίρηπ. Νη θνξκνί είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε δηαθνξεηηθφ χςνο θαη ζε 

δηαγψληα ζέζε κε αληίζεηε θνξά ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Ρν δίρηπ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ζπξκαηφζρνηλν κε επηθάιπςε πνιππξνππιελίνπ (PP). 

Απνηειείηαη απφ έλα νξηδφληην ηκήκα, θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ ζπλδένληαη 

κηθξφηεξα ηκήκαηα, ηα άθξα ησλ νπνίσλ αγθπξψλνληαη ζε αληίζηνηρα ζεκεία 

θαηά κήθνο ηνπ θάησ θνξκνχ κεηάβαζεο. Ρα άθξα ηνπ νξηδφληηνπ ηκήκαηνο 

ζπλδένληαη κε ηνπο ζηχινπο ησλ πχξγσλ. Ππγθεθξηκέλα, ην έλα ηνπ άθξν 

ζπλδέεηαη κε ην ζηχιν ηνπ θεληξηθνχ πχξγνπ, απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά, θαη 

ην άιιν ηνπ άθξν κε ην ζηχιν ηνπ άιινπ πχξγνπ, απφ ηελ εζσηεξηθή 

πιεπξά. 

Ρν αλαξξηρεηηθφ πιέγκα κεηάβαζεο απνηειείηαη απφ δχν νξηδφληηνπο μχιηλνπο 

δνθνχο θπθιηθήο δηαηνκήο θαη έλα πιέγκα απφ ζπξκαηφζρνηλν, δηπιήο θιίζεο. 

Ρν πιέγκα απνηειείηαη απφ νξηδφληηα θαη  θάζεηα ηκήκαηα, θαη είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπξκαηφζρνηλν Φ16 mm. κε επηθάιπςε 

πνιππξνππιελίνπ (PP). Ρα ηξία νξηδφληηα ηκήκαηα ζπλδένληαη ζηηο 

πιαηθφξκεο ησλ δχν πχξγσλ. Ρν θεληξηθφ ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο 

πιεπξάο ηεο πιαηθφξκαο, θαη ηα αθξαία, ζε απφζηαζε 250mm αξηζηεξά θαη 

δεμηά απφ απηφ.  Ρα άιια δχν νξηδφληηα ηκήκαηα πνπ ρξεζηκεχνπλ σο 

θνππαζηέο, αγθπξψλνληαη ζε χςνο 900mm απφ ην δάπεδν ηεο πιαηθφξκαο, 

ζηνπο ζηχινπο ησλ πχξγσλ, ζηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη θαη νη δνθνί. Ζ δηπιή 

θιίζε ζηε ζχλζεζε επηηπγράλεηαη κε δχν αιπζίδεο παθησκέλεο ζην έδαθνο, 

νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην θέληξν ηνπ πιέγκαηνο κεηάβαζεο, έιθνληάο ην 

πξνο ην έδαθνο. 

 

Ζ αλαξξηρεηηθή θιίκαθα κε παηήκαηα-ξάβδνπο απνηειείηαη απφ δχν 

νξηδφληηνπο μχιηλνπο θνξκνχο, ηξία δεχγε ζπξκαηφζρνηλνπ θαη ηξείο ηξηπιέο 

αιπζίδεο ζρήκαηνο ‘Ξ’. Νη δχν νξηδφληηεο δνθνί, ζπλδένληαη ζηα 

ππνζηπιψκαηα ηνπ πχξγνπ, ζε χςνο 1700mm απφ ην παηάξη. Ρα δεχγε 

ζπξκαηφζρνηλνπ κε επηθάιπςε πνιππξνππιελίνπ (PP) αλαξηψληαη απφ ηα 

πξνεμέρνληα ηκήκαηα ησλ κεγάισλ νξηδφληησλ δνθψλ θαη ε ζχλδεζε γίλεηαη 

κε κεηαιιηθνχο θξίθνπο θαη βχζκαηα. Πηα θάησ άθξα ηνπο ζπλδένληαη κέζσ 

κεηαιιηθψλ θξίθσλ κε ηηο άλσ αθκέο ησλ αιπζίδσλ ζε ζρήκα ‘Ξ’, πνπ 

απνηεινχλ θαη ηα παηήκαηα ηεο θιίκαθαο.  

 

Ζ θαηαθφξπθε αλαξξίρεζε ηξηψλ επηπέδσλ δηαπεξλά ηελ πιαηθφξκα ηνπ 

πχξγνπ, ζπλδένληαο ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο κε απηφ. Θαηαζθεπάδεηαη απφ 

ζπξκαηφζρνηλν κε επηθάιπςε πνιππξνππιελίνπ (PP) θαη απνηειείηαη απφ ηξία 

κέξε πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα.  
 

 
3 ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ ΛΖΞΗΩΛ ΡΞΝ Η   
 Ζιηθηαθή νκάδα : 2 εηψλ & άλσ.  

Ξξφηαζε ρξήζεο : έσο 6 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο : Νιίζζεζε, αλάβαζε, ζεκαηηθφ παηρλίδη 
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 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο:  

Κήθνο: 420 cm 

Ξιάηνο: 170 cm  

Ύςνο: 280 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Διεχζεξε Δπηθάλεηα Ξηψζεο:  750 X  400 cm  

Κέγηζην χςνο ειεχζεξεο πηψζεο: 100 cm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Ξξφθεηηαη γηα έλα ζεκαηηθφ φξγαλν θαηάιιειν γηα παηδηά δηαθφξσλ ειηθηψλ. 

Ρν φξγαλν ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηαπηφρξνλε ρξήζε έσο 6 παηδηψλ πεξίπνπ.  

Ρν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ έλαλ ζηεγαζκέλν πχξγν, ε πιαηθφξκα ηνπ 

νπνίνπ ζα αλέξρεηαη ζε χςνο 90cm πεξίπνπ απφ ην έδαθνο. Πε ζπλέρεηα ηνπ 

πχξγνπ θαη ζε ίδην χςνο, ζα βξίζθεηαη έλα ηνχλει-κπνπζνπιήζξα, ηχπνπ 

ηξέλν.  

Ρν ηνχλει ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αδηάβξνρν πιαζηηθφ κε αληνρέο ζε 

ηζρπξέο πηέζεηο ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα εμσηεξηθνχ ρψξνπο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη αδηαθαλή κέξε απφ πνιππξνππιέλην θαη δηαθαλή κέξε απφ 

πνιπθαξβνλίδην κεγάιεο αληνρήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νπηηθή 

επαθή ησλ παηδηψλ κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ζε θάζε πεξίπησζε. 

Ζ αλάβαζε ζηνλ πχξγν ζα γίλεηαη κέζσ κηαο ζθάιαο, 5 πεξίπνπ αλαβαζκψλ. 

Ν πχξγνο ζηελ κηα πιεπξά ηνπ ζα πεξηιακβάλεη κηα ηζνπιήζξα απφ 

αλνμείδσην ράιπβα. Ζ ηζνπιήζξα ζην άλσ κέξνο ζα έρεη δχν πιατλά 

πξνζηαηεπηηθά απφ HPL θαη κηα νξηδφληηα κπάξα αζθαιείαο, γηα ηελ αζθαιή 

θαηάβαζε απφ ηνλ πχξγν. 

Ζ αλάβαζε θαη θαηάβαζε απφ ην ηνχλει ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα 

ελφο επηπέδνπ, απφζηαζεο πεξίπνπ 60cm απφ ην έδαθνο.  

Πην επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαηά κήθνο ηνπ νξγάλνπ ζα ππάξρνπλ 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηελ ζεκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία, 

πξνθαιψληαο ην ελδηαθέξνλ γηα παηρλίδη. Ρα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, φπσο θαη 

ηα πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα ζα είλαη απφ HPL. Ξξνζηαηεπηηθά 

θηγθιηδψκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε φιεο ηηο άλεπ ρξήζεο πιεπξέο ηνπ 

πχξγνπ.  
 

 
4 ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ ΛΖΞΗΩΛ_ΡΞΝ ΗΗ  
 Ζιηθηαθή νκάδα : 1,5 εηψλ & άλσ.  

Ξξφηαζε ρξήζεο : έσο 8 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο : Ξαξαηεξεηήξην, εχθνιε αλάβαζε, δχζθνιε αλάβαζε,          

νιίζζεζε, ζεκαηηθέο θηγνχξεο. 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο:  

Κήθνο : 475cm  

Ξιάηνο : 280cm  

Ύςνο : 355cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Διεχζεξε Δπηθάλεηα Ξηψζεο: 875 Σ 580 cm 

Κέγηζην χςνο ειεχζεξεο πηψζεο: 150 cm 
  

Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Ρν ζχλζεην πεξηιακβάλεη: 

• Έλα Ρεηξάγσλν παηάξη κε ζθεπή 

• Κία ηζνπιήζξα πιαζηηθή ε ζηδεξέληα 

• Κία ζθάια αλφδνπ 

• Κία  θνχληα παίδσλ 

Ρεηξάγσλν παηάξη κε ζθεπή. Ρν παηάξη απνηειείηαη απφ: 

‣  4  δνθνχο ζχλζεηεο μπιείαο  δηαζηάζεσλ 10Σ10 κήθνπο 2,50cm 

‣  1 Ξαηάξη απφ θνληξαπιαθέ  1,00Σ1,00  πάρνπο 0,20cm  

‣  1 Πθέπαζηξν δίθιηλν θαηαζθεπαζκέλν απφ 2 θνκκάηηα θφληξα πιαθέ 

ζαιάζζεο. 
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Ρν παηάξη πξνζαξκφδεηαη ζηηο δνθνχο κε βίδεο Κ14, ζηηο πιεπξηθέο 

επηθάλεηεο ηνπ παηαξηνχ πξνζαξκφδνληαη πάλει θφληξα πιαθέ χςνπο 0,90 

cm. Όιεο νη αθκέο έρνπλ ζηξνγγπινπνηεκέλεο άθξεο. Ζ ζθεπή 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο θνιψλεο κε ηελ ρξήζε βηδψλ Κ8. Όιεο νη βίδεο 

ζθξαγίδνληαη κε ηάπα πνιππξνππιελίνπ 

Ρζνπιήζξα. 

Ζ ηζνπιήζξα είλαη θπκαηνεηδνχο κνξθήο ζε επζεία, πξνζαξκφδεηαη ζε χςνο 

1000mm ζηελ κεξηά ηεο εηζφδνπ κε ηελ ρξήζε κεηαιιηθήο βάζεο θαη βηδψλ 

Κ10, ζηελ έμνδν παθηψλεηαη ζην έδαθνο. Θαηαζθεπάδεηαη απφ πνιπαηζπιέλε 

 θαη κε ηελ πξνζζήθε πιηθψλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία θαη ηνλ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ. Ζ ηζνπιήζξα ζην ζεκείν είζνδν ηνπ 

ρξήζηε δηαζέηεη δεχγνο απφ πξνζηαηεπηηθά θνληξαπιαθέ θαη εγθάξζηα κπάξα 

απφ ζσιήλα Φ26 πνπ ζηεξεψλεηαη ζηηο κπξνζηηλνχο δνθνχο κε βίδεο Κ10. Ζ 

γσλία θιίζεο ηεο ηζνπιήζξαο πξνο ην έδαθνο δελ ππεξβαίλεη θαηά κέζν φξν 

ηεο 40 κνίξεο. 

 

Πθάια Αλφδνπ 

Απνηειείηαη απφ: 

‣  5 μχιηλα ζθαινπάηηα δηαζηάζεσλ 75Σ15Σ5 cm 

‣  2 ηξαβέξζεο γηα ηα ζθαινπάηηα  δηαζηάζεσο 20Σ0,5Σ1,40cm 

‣  2 θνιψλεο 5X10X1,00 θαη 4 θνππαζηέο 5Σ10. 

Πηελ είζνδν ηεο ζθάιαο παθηψλνληαη νη δχν δνθνί θαη θάησ απφ ηα 

ζθαινπάηηα ην πξνζηαηεπηηθφ πάησκα. 

Θνχληα παίδσλ 

Ζ θνχληα πεξηιακβάλεη 

• Κία νξηδφληηα μχιηλε δνθφ. 

• Γχν ππνζηπιψκαηα κεηαιιηθά 

• Έλα θάζηζκα παηδηψλ κε αιπζίδεο. 

 

Νξηδφληηα δνθφο. 

Ζ νξηδφληηα δνθφο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζχλζεηε μπιεία 15Σ8Σ2,50. Πηελ κία 

άθξε ηνπ έρεη πξνζαξκνζκέλν έλα ζχλδεζκν ηξαπεδνεηδνχο κνξθήο απφ 

ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα φπνπ βηδψλνληαη ηα ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο. 

Ζ άιιε άθξε ηεο δνθνχ έρεη πξνζαξκνζκέλε κηα βάζε κνξθήο Ρ απφ 

ζηξαηδαξηζκέλε ιακαξίλα γηα ηελ ζηήξημε ηεο ζε κία απφ ηηο θνιψλεο ηνπ 

πχξγνπ κε ηελ ρξήζε βηδψλ Κ10.Πηελ θάησ επηθάλεηα ηεο δνθνχ ππάξρνπλ 

βηδσκέλα δχν θνπδηλέηα πξνθεηκέλνπ λα θξεκαζηνχλ νη αιπζίδεο. 

 

πνζηπιψκαηα. 

Ρα δχν ππνζηπιψκαηα απνηεινχληαη απφ ζχλζεηε μπιεία δηαζηαζεσλ10Σ10 

ζε ζρήκα Ι θαη ελψλνληαη κε βίδεο Κ16.  Όιεο νη βίδεο ζθξαγίδνληαη κε ηάπα 

πνιππξνππιελίνπ. 

 

Θάζηζκα. 

Ρν θάζηζκα παίδσλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θανπηζνχθ επελδπκέλν 

εζσηεξηθά κε αινπκίλην. 

Πηα άθξα βηδψλνληαη γαιβαληδέ βάζεηο γηα ηελ απνθπγή ηνπ μχινπ κε ην 

έδαθνο. 
 

 
5 ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ ΛΖΞΗΩΛ_ΡΞΝ ΗΗΗ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 0,5 - 5 εηψλ.  

Ξξφηαζε ρξήζεο : έσο 14 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο :  
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο:  

Κήθνο: 340 cm 

Ξιάηνο: 280 cm 

Ύςνο: 225 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 
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Διεχζεξε Δπηθάλεηα Ξηψζεο: 645 X 630 cm 

Κέγηζην χςνο ειεχζεξεο πηψζεο: 100 cm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Απνηειείηαη απφ: 

 Έλα (1) deck κε θπξηή νξνθή, ηζνπιήζξα θαη ζθάια αλφδνπ κε 

πξνζηεπηηθά πάλει 

 Έλα (1) ηνχλει 

 Έλα (1) πάλει παηρληδηνχ ιαβχξηλζνο – ήιηνο 

 Έλα (1) πάλει παηρληδηνχ ‘καγηθφο δίζθνο’ 

 Έλα (1) πάλει ‘πεηαινχδα’ 

 Γνθφ κε πάλει δεληξάθη 

 

ιηθά θαηαζθεπήο  

1. Ρα ρξσκαηηζηά πάλει  έρνπλ 22mm πάρνο θαη είλαη θηηαγκέλα απφ 

ζηξψκαηα πνιχ πνηνηηθήο ζεκχδαο  πνπ ζηεγαλνπνηνχληαη κε έλα πέξαζκα 

θαηλνιηθήο ξεηίλεο. Νη άθξεο ζθξαγίδνληαη  έπεηηα θαη 3 ζηξψζεηο απφ  

πνιπνπξεζαληθή βαθή εθαξκφδνληαη απηφκαηα ζε θάζε φςε θαη άθξε. 

2. Ρα δνθάξηα καο απνηεινχληαη απφ ζχλζεηε μπιεία , ε νπνία δελ έρεη 

επεμεξγαζηεί κε ρξψκην ή αξζεληθφ. Ζ επεμεξγαζκέλε ζχλζεηε μπιεία  έρεη 

κεγάιε αληνρή θαη δηαζηαιηηθή ζηαζεξφηεηα. Ρα δνθάξηα  πξνζηαηεχνληαη 

απφ ηε θζνξά ιφγσ ρξήζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο κχθεηεο, ηα έληνκα 

θαη ηνπο ηεξκίηεο. 

3. Νη ζσιήλεο είλαη θηηαγκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα  πνπ εγγπψληαη 

δηάξθεηα θαη αμηνπηζηία. 

Ρα ρπηά πνιπακηδηθά ζπλδεηηθά ελψλνπλ ηα δνθάξηα κε ηα δάπεδα θαη ηα 

δηάθνξα εμαξηήκαηα παηρληδηψλ.  

4. Νη ιαβέο  ηεο αλαξξίρεζεο είλαη απφ ρπηφ πνιπακίδην  γηα λα 

ζπλδπάδνπλ ζηαζεξφηεηα κε αλζεθηηθφηεηα. 

5. Νη αχιαθεο απ΄ηηο ηζνπιήζξεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 

πνιπεζηέξα 4 ρηι. πάρνπο γηα λα εκπινπηίζεη ηελ απφιαπζε ησλ κηθξφηεξσλ 

παηδηψλ. 

6. Ρα ζθαηξηθά ζπλδεηηθά ησλ ζρνηληψλ  είλαη θηηαγκέλα απφ καιαθφ 

ρπηφ πνιπβηλπιηθφ ρισξίδην. 

7. Ρα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο είλαη  θηηαγκέλα απφ αλνμείδσην ή 

γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   

θαιχκκαηα. 

8. Πχλζεηε εθδνρή : Νη ηνίρνη παηρληδηνχ είλαη ρξσκαηηζηά πάλει απφ 

έλα ζχλζεην πιηθφ πάρνπο 13 ρηι. , 70% απφ ίλεο καιαθνχ μχινπ θαη 30 % 

απφ ζεξκνκνλσηηθή ξεηίλε, ηα νπνία είλαη πνιχ αλζεθηηθά ζηηο δχζθνιεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ρα ρξσκαηηζηά πιατλά είλαη βακκέλα κε ρξσζηηθή 

αθξπιηθή πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε, ε νπνία ηα πξνζηαηεχεη απφ ηελ ππεξηψδε 

ξαδηελέξγεηα θαη ηε δεκηά. 

 

 

 
6 ΠΛΘΔΡΝ ΝΟΓΑΛΝ ΚΔ ΡΠΝΙΖΘΟΔΠ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 3 εηψλ & άλσ.  

Ξξφηαζε ρξήζεο : έσο 4 άηνκα 

Γξαζηεξηφηεηεο : Αλάβαζε, θαηάβαζε,αλαξξίρεζε 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

Κήθνο 610 cm 

Ξιάηνο 250 cm 

Ύςνο 280 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο: 750 Σ 350 cm 

Κέγηζην χςνο πηψζεο: 100 cm 
 Ρν ζχλζεην πεξηιακβάλεη: 

 Γπν ηεηξάγσλα παηάξηα κε ζθεπή 

 Γπν ηζνπιήζξεο πιαζηηθέο 
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 Κία ζθάια αλφδνπ 

 Κία  γεθπξα ζπλδεζεο 

 Κηα ξακπα αλνδνπ 

 

1. Ρεηξάγσλν παηάξη κε ζθέπαζηξν 

Ρν παηάξη απνηειείηαη απφ: 

 4  δνθνχο ζχλζεηεο μπιείαο  δηαζηάζεσλ 10Σ10 κήθνπο 2,50 m 

 1 Ξαηάξη απφ θνληξαπιαθέ  80Σ80  πάρνπο 0,20 m  

 1 Πθέπαζηξν δίξξηρην θαηαζθεπαζκέλν απφ 2 θνκκάηηα θφληξα πιαθέ 

ζαιάζζεο. 

Ρν παηάξη πξνζαξκφδεηαη ζηνπο δνθνχο κε βίδεο Κ14, ζηηο πιεπξηθέο 

επηθάλεηεο ηνπ παηαξηνχ πξνζαξκφδνληαη πάλει θφληξα πιαθέ χςνπο 0,90 

cm. Όιεο νη αθκέο έρνπλ ζηξνγγπινπνηεκέλεο άθξεο. Ζ ζθεπή 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο θνιψλεο κε ηελ ρξήζε βηδψλ Κ8.Όιεο νη βίδεο 

ζθξαγίδνληαη κε ηάπα πνιππξνππιελίνπ. 

 

2. Ρζνπιήζξα 

Ζ ηζνπιήζξα είλαη θπκαηνεηδνχο κνξθήο ζε επζεία, πξνζαξκφδεηαη ζε χςνο 

1,00 m ζηελ κεξηά ηεο εηζφδνπ κε ηελ ρξήζε κεηαιιηθήο βάζεο θαη βηδψλ 

Κ10 , ζηελ έμνδν παθηψλεηαη ζην έδαθνο. Θαηαζθεπάδεηαη 

απφ πνιπαηζπιέλε  θαη κε ηελ  πξνζζήθε πιηθψλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία 

απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηνλ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ. 

Ζ ηζνπιήζξα ζην ζεκείν είζνδν ηνπ ρξήζηε δηαζέηεη δεχγνο απφ 

πξνζηαηεπηηθά θνληξαπιαθέ θαη εγθάξζηα κπάξα  πνπ ζηεξεψλεηαη ζηηο 

κπξνζηηλνχο δνθνχο κε βίδεο Κ10. Ζ γσλία θιίζεο ηεο ηζνπιήζξαο πξνο ην 

έδαθνο δελ ππεξβαίλεη θαηά κέζν φξν ηεο 40 κνίξεο. 

 

3. Πθάια Αλφδνπ 

Απνηειείηαη απφ: 

 5 μχιηλα ζθαινπάηηα δηαζηάζεσλ 75Σ15Σ5 cm 

 2 ηξαβέξζεο γηα ηα ζθαινπάηηα  δηαζηάζεσο 20Σ0,5Σ1,40cm 

 2 θνιψλεο 5X10X1,00 θαη 4 θνππαζηέο 5Σ10. 

 

4. Γέθπξα ζχλδεζεο 

Γηαζηάζεσλ 0.80 πιάηνο θαη 1,80 κήθνο 

Θαηαζθεπάδεηε απφ θνηινδνθν 60ρ40ρ3 θαη μχια ζνπεδηθά 0,80 κήθνο 0,10 

πιάηνο θαη 0.5 πάρνο ζηηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο θαιχπηνληαη κε μχια χςνπο 

0,95κ. 

 

5. Θακππισηή ξάκπα αλφδνπ 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ  θνηινδνθφ 60Σ40Σ3mm θαη θαιχπηεηαη κε μχια 0,80m 

κήθνο 0,10m πιάηνο θαη 0,05m πάρνο. Eπάλσ ζε απηά βηδψλνληαη εηδηθά 

γαηδάθηα αλαξξίρεζεο. 
  

 

 
7 ΡΔΡΟΑΘΔΠΗΑ ΘΝΛΗΑ ΞΑΗΓΩΛ/ΛΖΞΗΩΛ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 1 έηνπο & άλσ.  

Ξξφηαζε ρξήζεο : έσο 4 άηνκα 

Γξαζηεξηφηεηεο : Θνχληα –Αηψξεζε 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

 Κήθνο 580 cm 

Ξιάηνο 150 cm 

Ύςνο 240 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο: 700 Σ 580 cm 

Κέγηζην χςνο πηψζεο: 130 cm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Ρν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ: 
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Γχν (2) νξηδφληηεο μχιηλεο δνθνχο. 

Έμη (6) θεθιηκέλα μχιηλα ππνζηπιψκαηα, δηαηεηαγκέλα αλά δχν,  ζε ζρήκα 

«Ι». 

Γχν (2) θαζίζκαηα λεπίσλ, θιεηζηά 

Γχν (2) θαζίζκαηα παίδσλ 

 

Ρερληθή πεξηγξαθή 

Ζ θνχληα δχν ζέζεσλ λεπίσλ ζπλ δχν ζέζεσλ παίδσλ, έρεη δηαζηάζεηο  

5790Σ1.520 mm. θαη χςνο 2.400 mm.. Απνηειείηαη απφ δχν νξηδφληηεο 

μχιηλεο δνθνχο, δηαηνκήο 95Σ120 mm., νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε κεηαιιηθά 

θνκβνειάζκαηα πάρνπο 4 mm.. Ζ ζηήξημε ησλ νξηδνληίσλ δνθψλ 

επηηπγράλεηαη εθαηέξσζελ κε ηχπνπ «Ι» θεθιηκέλα μχιηλα ππνζηπιψκαηα 

δηαηνκήο 95Σ95 mm. 

Ζ ζχλδεζε ησλ εθαηέξσζελ θνκβνειαζκάησλ γίλεηαη κε θνριίεο θαη 

πεξηθφριηα αζθαιείαο. Ρν ζχζηεκα αλάξηεζεο απνηειείηαη απφ 

πηζηνπνηεκέλα έδξαλα θαη αιπζίδεο. Ζ αιπζίδα έρεη θξίθνπο δηαηνκήο 6 mm., 

ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο, πνπ απνηξέπνπλ παγίδεπζε δαθηχινπ. 

Πε θάζε νξηδφληηα δνθφ ηνπνζεηνχληαη ηέζζεξα θνπδηλέηα ζχκθσλα κε ηηο 

απνζηάζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΛ 1176. 

Ρα δχν θαζίζκαηα λεπίσλ είλαη θιεηζηά, ηα δχν ησλ παίδσλ θαλνληθά, θαη 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ειαζηνκεξέο πιηθφ κε ελίζρπζε αινπκηλίνπ. Δίλαη 

πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Β ηνπ ΔΛ 1176. 
 

 
8 ΓΗΘΔΠΗΑ ΘΝΛΗΑ ΞΑΗΓΩΛ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 3 εηψλ & άλσ.  

Ξξφηαζε ρξήζεο : έσο 2 άηνκα 

Γξαζηεξηφηεηεο : Θνχληα –Αηψξεζε 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

 Κήθνο 320 cm 

Ξιάηνο 150 cm 

Ύςνο 240 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο:  700 Σ 320 cm 

Κέγηζην χςνο πηψζεο: 130 cm 
 Ρν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ : 

 Κία νξηδφληηα κεηαιιηθή δνθφ, 

 Ρέζζεξα θεθιηκέλα κεηαιιηθά ππνζηπιψκαηα, δηαηεηαγκέλα αλά δχν, 

ζε ζρήκα «Ι», 

 Γχν θαζίζκαηα Ξαίδσλ, αλαξηεκέλα κε αιπζίδεο. 

Ρερληθή πεξηγξαθή 

Ζ κεηαιιηθή θνχληα παίδσλ δχν ζέζεσλ ζα έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο: 

3230x1520mm θαη χςνο 2400mm πεξίπνπ. Θα απνηειείηαη απφ κία νξηδφληηα 

κεηαιιηθή δνθφ, δηαηνκήο Φ76 mm ηνπιάρηζηνλ, ε νπνία ζα θαηαιήγεη ζε 

κεηαιιηθά θνκβνειάζκαηα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm. Ζ ζηήξημε ησλ 

νξηδνληίσλ δνθψλ ζα επηηπγράλεηαη εθαηέξσζελ κε ηχπνπ «Ι» θεθιηκέλα 

μχιηλα ππνζηπιψκαηα δηαηνκήο Φ60 mm ηνπιάρηζηνλ. 

Ζ ζχλδεζε ησλ εθαηέξσζελ θνκβνειαζκάησλ ζα γίλεηαη κε θνριίεο θαη 

πεξηθφριηα αζθαιείαο. Ρν ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα απνηειείηαη απφ 

πηζηνπνηεκέλα έδξαλα θαη αιπζίδεο. Ζ αιπζίδα έρεη θξίθνπο δηαηνκήο 6mm 

ηνπιάρηζηνλ, ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο, πνπ ζα απνηξέπνπλ ηελ παγίδεπζε 

δαθηχινπ. 

Πηελ νξηδφληηα δνθφ ζα ηνπνζεηνχληαη ηέζζεξα θνπδηλέηα ζχκθσλα κε ηηο 

απνζηάζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΛ 1176. 

Ρα δχν θαζίζκαηα παίδσλ ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ ειαζηνκεξέο πιηθφ κε 

ελίζρπζε αινπκηλίνπ. Ξξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα Β ηνπ ΔΛ 1176-2:2008. 
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9 ΓΗΘΔΠΗΑ ΘΝΛΗΑ ΛΖΞΗΩΛ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 1 έηνπο θαη άλσ  

Ξξφηαζε ρξήζεο : έσο 2 άηνκα 

Γξαζηεξηφηεηεο : Θνχληα –Αηψξεζε 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

 Κήθνο : 320 cm 

Ξιάηνο : 150 cm 

Ύςνο :  240 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο:  700 Σ 320 cm 

Κέγηζην χςνο πηψζεο: 130 cm  
 Ρν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ : 

 Κία νξηδφληηα κεηαιιηθή δνθφ, 

 Ρέζζεξα θεθιηκέλα κεηαιιηθά ππνζηπιψκαηα, δηαηεηαγκέλα αλά δχν, 

ζε ζρήκα «Ι», 

 Γχν θιεηζηά θαζίζκαηα λεπίσλ, αλαξηεκέλα κε αιπζίδεο. 

Ρερληθή πεξηγξαθή 

Ζ κεηαιιηθή θνχληα λεπίσλ δχν ζέζεσλ, ζα έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο: 

3230x1520mm θαη χςνο 2400mm πεξίπνπ. Θα απνηειείηαη απφ κία νξηδφληηα 

κεηαιιηθή δνθφ, δηαηνκήο Φ76mm ηνπιάρηζηνλ, ε νπνία ζα θαηαιήγεη ζε 

κεηαιιηθά θνκβνειάζκαηα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm. Ζ ζηήξημε ηεο 

νξηδφληηαο δνθνχ ζα επηηπγράλεηαη κε εθαηέξσζελ κε ηχπνπ «Ι» θεθιηκέλα 

κεηαιιηθά ππνζηπιψκαηα δηαηνκήο Φ60mm ηνπιάρηζηνλ. 

Ζ ζχλδεζε ησλ εθαηέξσζελ θνκβνειαζκάησλ ζα γίλεηαη κε θνριίεο θαη 

πεξηθφριηα αζθαιείαο. Ρν ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα απνηειείηαη απφ 

πηζηνπνηεκέλα έδξαλα θαη αιπζίδεο. Ζ αιπζίδα πξέπεη λα έρεη θξίθνπο 

δηαηνκήο 6mm ηνπιάρηζηνλ, ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο, ψζηε λα απνηξέπεηαη 

ε παγίδεπζε δαθηχινπ. Πηελ νξηδφληηα δνθφ ζα ηνπνζεηνχληαη ηέζζεξα 

θνπδηλέηα ζχκθσλα κε ηηο απνζηάζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΛ 1176. Ρα θαζίζκαηα 

λεπίσλ ζα είλαη θιεηζηά θαη ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ ειαζηνκεξέο πιηθφ κε 

ελίζρπζε αινπκηλίνπ. Ξξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα Β ηνπ ΔΛ 1176-2:2008. 
 

 
10 ΘΝΛΗΑ ΦΩΙΗΑ ΛΖΞΗΩΛ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 1,5 – 14 εηψλ  

Ξξφηαζε ρξήζεο : έσο 3 άηνκα 

Γξαζηεξηφηεηεο : Θνχληα –Αηψξεζε 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

 Κήθνο :  270 cm 

Ξιάηνο :  100 cm 

Ύςνο :   150 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο:  620 X 300 cm 

Κέγηζην χςνο πηψζεο : 140 cm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Απνηειείηαη απφ δχν θεθιηκέλνπο ζηχινπο, κηα θνχλα θσιηά. 

Γηάηαμε: 

Ζ θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ ην κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη ηελ θνχληα θσιηά κε 

ηα ζηνηρεία αλάξηεζεο. 

Ρερληθή πεξηγξαθή επηκέξνπο ζηνηρείσλ: 

Πθειεηφο 

Ν ζθειεηφο ηεο θνχληαο απνηειείηαη απφ δπν κεηαιιηθέο θνιψλεο Ø100mm 

θαη ηνπνζεηεκέλεο ππφ θιίζε κεηαμχ ηνπο. Νη θνιψλεο παθηψλνληαη θαηά 

95εθ. εληφο ηνπ εδάθνπο θαη έρνπλ θαζαξφ εκθαλέο (πάλσ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο) κήθνο 155εθ. πεξίπνπ. Πηελ θνξπθή ηνπο ηα 

ππνζηπιψκαηα θαιχπηνληαη κε θαπάθηα πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ. 
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Θάζηζκα θνχληαο Φσιηά 

Ζ θνχληα θσιηά απνηειείηαη απφ ζηεθάλη δηακέηξνπ 100εθ πεξίπνπ ην νπνίν 

θαιχπηεηαη απφ ζπξκαηφζρνηλα επελδπκέλα κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ 

πςειήο  πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Πην εζσηεξηθφ ππάξρεη εηδηθή δηάηαμε δίρηπ 

απφ  πνιχθισλν ζπξκαηφζρνηλν επελδπκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ ψζηε 

λα δίλεηαη ειαζηηθφηεηα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θαζίζκαηνο. Ζ αλάξηεζε απφ ηα 

θνπδηλέηα πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαιιηθέο θνιψλεο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

πνιχθισλα επελδπκέλα ζπξκαηφζρνηλα πςειήο αληνρήο  θαη δηαηνκήο 

16mm. 

Δίλαη κεγάιεο αληνρήο θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηεζλήο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΔΛ 1176 -1-2 αλαξηεκέλε ζε 

γαιβαληζκέλεο αιπζίδεο πάρνπο 6mm θαη επηηξέπεη ην θάζηζκα παηδηψλ 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο. 
 

 
11 ΑΡΝΚΗΘΖ ΡΟΑΚΞΑΙΑ ΚΔ ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΡΞΝ Η 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 1  εηψλ θαη άλσ 

Ξξφηαζε ρξήζεο : 1 άηνκν 

Γξαζηεξηφηεηεο : Ραιάλησζε 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

 Κήθνο 85 cm 

Ξιάηνο 60 cm 

Ύςνο 80 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο:  285 Σ 260 cm 

Κέγηζην χςνο πηψζεο: < 60  cm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Ρερληθή πεξηγξαθή 

Ρν ηαιαληεπφκελν (ειαηεξησηή ηξακπάια) κηαο ζέζεο απνηειείηαη απφ ηελ 

ζέζε, ην ειαηήξην θαη ηελ βάζε ζεκειίσζεο. 

Ζ ζέζε απνηειείηαη απφ δχν πιατλά απφ HPL, ζε κνξθή δσάθη (αινγάθη), 

ηξεηο ζσιήλεο απνζηάηεο, θαη κία επηθάλεηα θαζίζκαηνο. 

Ρν ειαηήξην πηέζεσο είλαη δηακέηξνπ 200 mm. κε ζχξκα δηακέηξνπ 20 mm. 

κε βάζεηο ζηα δχν άθξα νη νπνίεο έρνπλ θαη ηνπο απνζηάηεο αζθαιείαο ηνπ 

ειαηεξίνπ. 

Πηελ θάησ βάζε ζηεξεψλεηαη ε βάζε ζεκειίσζεο ε νπνία απνηειείηαη απφ 

κεηαιιηθή ππξακίδα. 

Ρν φξγαλν ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά EN-1176 
 

 
12 ΑΡΝΚΗΘΖ ΡΟΑΚΞΑΙΑ ΚΔ ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΡΞΝ ΗΗ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 1  έηνπο θαη άλσ 

Ξξφηαζε ρξήζεο : 1 άηνκν 

Γξαζηεξηφηεηεο : Ραιάλησζε 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

Κήθνο:  65 cm 

Ξιάηνο:  60 cm 

Ύςνο: 80 mm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο: 265 Σ 260 cm 

Κέγηζην χςνο πηψζεο: < 600  mm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Ρερληθή πεξηγξαθή 

Ρν ηαιαληεπφκελν (ειαηεξησηή ηξακπάια) κηαο ζέζεο απνηειείηαη απφ ηελ 

ζέζε, ην ειαηήξην θαη ηελ βάζε ζεκειίσζεο. 

Ζ ζέζε απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα HPL MEG 12 mm. ζε κνξθή δσάθη 

(γνπξνπλάθη), ηξεηο ζσιήλεο απνζηάηεο, θαη κία επηθάλεηα θαζίζκαηνο. 

Ρν ειαηήξην πηέζεσο είλαη δηακέηξνπ 200 mm. κε ζχξκα δηακέηξνπ 20 mm. 
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κε βάζεηο ζηα δχν άθξα νη νπνίεο έρνπλ θαη ηνπο απνζηάηεο αζθαιείαο ηνπ 

ειαηεξίνπ. 

Πηελ θάησ βάζε ζηεξεψλεηαη ε βάζε ζεκειίσζεο ε νπνία απνηειείηαη απφ 

κεηαιιηθή ππξακίδα. 

Ρν φξγαλν είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά EN-1176 
 

 
13 ΑΡΝΚΗΘΖ ΡΟΑΚΞΑΙΑ ΚΔ ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΡΞΝ ΗΗΗ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 2-8 εηψλ 

Ξξφηαζε ρξήζεο : 1 άηνκν 

Γξαζηεξηφηεηεο : Ραιάλησζε 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

 Ξιάηνο : 40 εθ.  

Κήθνο : 58 εθ.  

Ύςνο : 84 εθ.  

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο: 320 X 240 cm 

Κέγηζην χςνο πηψζεο: 45 cm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

 1 βάζε πάθησζεο 

 1 ειαηήξην ηαιάλησζεο 

 1 θαζηζηηθφ  

 2  ρξσκαηηζηά πάλει ‘ΦΟΑΝΙΑ’  

 1 ρεηξνιαβή  

 1 πνδνιαβή 

 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Βάζε πάθησζεο:  γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ. 

Διαηήξην: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δηαβαζκηζκέλν ράιπβα 35SCD6, 

ακκνβνιεκέλν, ρσξίο πηέζεηο, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαη επηθαιπκκέλν κε 2 

ζηξψζεηο θνληνξηνπνηεκέλνπ επνμηθνχ πνιπεζηέξα πάρνπο 100 microns. Ζ 

έλσζε ηνπ ειαηεξίνπ κε ην θαζηζηηθφ ζα γίλεηαη κέζσ αζθαινχο  

πνιπακηδηθνχ εμαξηήκαηνο ζπλαξκνγήο,  ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζην 

ειαηήξην κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη εμαηξεηηθή αζθάιεηα. 

Θαζηζηηθφ: ζα είλαη θηηαγκέλν απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL πάρνπο 12,5mm.  

Σξσκαηηζηά πάλει ‘θξάνπια’ : Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλδπαζκφ 

ρξσκαηηζηψλ πάλει HPL πάρνπο 13mm. 

Σεηξνιαβή & πνδνιαβή θαηαζθεπαζκέλε απφ εμαηξεηηθά ζηαζεξφ 

πνιπακηδίνπ πιαζηηθφ 

Δμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο: απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη 

απφ πνιπακπδηθά, αληηβαλδαιηθά θαιχκκαηα. 
 

 
14 ΓΗΞΙΖ ΘΑΚΞΙΖ ΑΛΑΟΟΗΣΖΠΖ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 3 – 14 εηψλ 

Ξξφηαζε ρξήζεο : 1 Άηνκν 

Γξαζηεξηφηεηεο : Ξαξαηεξεηήξην, Αλαξξίρεζε. 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

Κήθνο : 218 cm 

Ξιάηνο :100 cm 

Ύςνο : 225 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο:  520 X 400 cm 

Κέγηζην χςνο πηψζεο : 120 cm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Ρν φξγαλν απνηειείηαη απφ έλα μχιηλν ζθειεηφ ζε ζρήκα Ζ θαη δχν θακπχιεο 

αλαξξηρήζεηο κε ζρνηλί. 

Γηάηαμε: 
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Απνηειείηαη απφ δχν αληηθξηζηέο θακπχιεο ξάκπεο αλάβαζεο φπνπ ε θάζε 

θακπχιε ξάκπα ζηεξίδεηαη ζε δχν δηθνιιεηά ππνζηπιψκαηα δηαζηάζεσλ 9,5 

x 9,0 x 225 εθαηνζηά. 

Θακπχιε ξάκπα αλφδνπ γηα παηάξη 120cm: 

Απνηειείηαη απφ 19 μχια δηαζηάζεσλ 95 x 9,0 x 4,5cm πνπ ζηεξεψλνληαη ζε 

δχν κεηαιιηθέο ιάκεο θακπχινπ ζρήκαηνο θαη δηαζηάζεσλ 190 x 50 x 4mm. 

Δμσηεξηθά ησλ ιακψλ θέξεη δχν πιεπξηθά ηφμα απφ πιαθάο ζαιάζζεο πάρνπο 

21mm. Ρν άλσ κέξνο ηεο απνιήγεη, ζην χςνο ηνπ παηαξηνχ. Ζ άλνδνο ζηε 

ξάκπα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ζρνηληνχ πνιππξνππιελίνπ Φ16mm, 

κε θφκπνπο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε ραιπβδνζσιήλα πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηα 

ππνζηπιψκαηα. 

Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 1176 : 2008 

Θα θέξεη κηθξή πηλαθίδα κε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 

5 παξ. 3 ηεο ππ’ αξηζ. 28492/2009 π. Απφθαζε ( ΦΔΘ 931/Β/2009) θαη 

φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκφ 27934/2014 ΦΔΘ 2029 

(Β΄2029) π. απφθαζεο 
 

 
15 ΡΠΝΙΖΘΟΑ ΚΔ ΘΘΙΗΘΖ ΠΘΑΙΑ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 1,5 – 14 εηψλ. 

Ξξφηαζε ρξήζεο : 3 Άηνκα 

Γξαζηεξηφηεηεο : Δχθνιε αλάβαζε, Ξαξαηεξεηήξην, Νιίζζεζε, Ξαηρλίδη 

ξφισλ. 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

Κήθνο :  480 cm 

Ξιάηνο : 190 cm 

Ύςνο : 355 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο:  860 X 590 cm 

Κέγηζην χςνο πηψζεο : 185 cm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Ρν φξγαλν απνηειείηαη απφ έλα (1) πχξγν κε ζθεπή ζχλλεθν, κία (1) 

ηζνπιήζξα, κηα (1) θπθιηθή ζθάια. 

Γηάηαμε: 

Ρν παηρλίδη απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα ζθαινπαηηψλ ηα νπνία είλαη 

πεξηζηξεθφκελα θαη παθησκέλα ζε θεληξηθφ θαηαθφξπθν ζηχιν θαη ζπλζέηνπλ 

κηα πεξηζηξεθφκελε θιίκαθα. Ζ θιίκαθα θαηαιήγεη ζην παηάξη παηάξη πνπ 

νδεγεί ηζνπιήζξα. Ζ πεξηζηξεθφκελε θιίκαθα θαιχπηεηαη εμσηεξηθά κε 

θαηαθφξπθεο μχιηλεο ζαλίδεο κηα γηα θάζε ζθαινπάηη. Ρέινο ε θαηαζθεπή 

νινθιεξψλεηαη κε επηζηέγαζε απφ ζεκαηηθφ παλέιν, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηνλ 

θεληξηθφ θαηαθφξπθν ζηχιν θαη ζην δεχηεξν ζηχιν ηεο θαηαζθεπήο πνπ 

δηαπεξλά ην πξψην ζθαινπάηη θαη ην παηάξη. Αλάκεζα ζηνπο δχν ζηχινπο 

απηνχο πξνζαξκφδεηαη θαη ε θνππαζηή ηνπ παηαξηνχ πνπ πξνζηαηεχεη ην 

ρξήζηε απφ ηελ πηψζε. 

 

ΘΙΗΚΑΘΑ ΑΛΝΓΝ 

Ρα νξζνγσληθά ζθαινπάηηα ηεο θιίκαθαο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1000x290mm 

έρνπλ πάρνο πεξίπνπ 70mm θαη ηνπνζεηνχληαη αθηηλσηά αθνχ δηαπεξάζνπλ 

ηνλ θεληξηθφ κεηαιιηθφ ζηχιν δηαηνκήο Φ88,9mm θαη πάρνπο 3mm. Ζ θιίκαθα 

θαηαιήγεη ζε παηάξη απφ HPL πάρνπο 18mm θαηάιιειεο  δηάζηαζεο ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ε θπθιηθή θάηνςε ηεο θιίκαθαο. Ζ εμσηεξηθή παξεηά θάζε 

ζθαινπαηηνχ θαιχπηεηαη θαηά πιάηνο κε θαηαθφξπθε μχιηλε ζαλίδα πιάηνπο 

300mm πεξίπνπ, πάρνπο επίζεο 70mm θαη χςνπο θιηκαθνχκελνπ αλά πάηεκα 

κε ην ςειφηεξν λα πξνζαξκφδεηαη ζην αλψηεξν πάηεκα. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ε 

ζπλνιηθή θαηαζθεπή θαίλεηαη λα θαιχπηεηαη πεξηκεηξηθά κε αληίζηνηρε 

θιηκαθνχκελε μχιηλε θαηαζθεπή. Νη θαηαθφξπθεο ζαλίδεο κπνξεί λα θέξνπλ 

επηπιένλ ραξάμεηο ή θαη αθαηξέζεηο πιηθνχ ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία βνεζψληαο ην 

ρξήζηε ζηελ αλάβαζε αιιά εληζρχνληαο θαη ηελ αηζζεηηθή έθθξαζε ηνπ 

παηρληδηνχ. 
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ΠΠΡΖΚΑ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ 

Ζ ηζνπιήζξα απνηειείηαη απφ ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηα παλέια 

εμφδνπ, ηελ κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηε βάζε. Ζ ζθάθε πιάηνπο πεξίπνπ 

520mm είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ GFRP πάρνπο 4,5mm. Ρα πιατλά αζθαιείαο 

θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 18mm θαη εθάπηνληαη αξηζηεξά θαη δεμηά 

θαηά κήθνο ηεο ζθάθεο. Ρα παλέια εμφδνπ ζηελ ηζνπιήζξα, θαηαζθεπάδνληαη 

απφ HPL πάρνπο 12mm κε ζεκαηηθή κνξθή. Πην θελφ κεηαμχ ησλ παλέισλ 

απηψλ πξνζαξκφδεηαη κεηαιιηθή κπάξα θξαηήκαηνο ζε χςνο ηέηνην ψζηε λα 

αλαγθαζηεί ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ 

ηζνπιήζξα. Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη 

εηδηθά ηεκάρηα πξνζαξκνδφκελα ζηελ ηζνπιήζξα. Ζ επηζηέγαζε πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηνπο δχν ζηχινπο ηεο θαηαζθεπήο απνηειεί παλέιν HPL πάρνπο 12mm θαη 

έρεη ζεκαηηθή κνξθή (π.ρ ζχλλεθν).  
 

 
16 ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΑΚΑΜΑ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 3-14 εηψλ 

Ξξφηαζε ρξήζεο : 6 Άηνκα 

Γξαζηεξηφηεηεο : Ξαξαηεξεηήξην, εχθνιε αλάβαζε, παηρλίδη ξφισλ, 

ηαιάλησζε. 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

Κήθνο : 225 cm 

Ξιάηνο :120 cm 

Ύςνο : 160 cm 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο:  425 X 420 cm 

Κέγηζην χςνο πηψζεο : 90 cm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Ρν φξγαλν απνηειείηαη απφ δχν ειαηήξηα κε θηγνχξεο αιφγα θαη κηα ηεηξάγσλε 

άκαμα κε δχν ειαηήξηα. 

Γηάηαμε: 

Ρν ειαηήξην άκαμα πεξηέρεη πιήζνο ζέζεσλ ρξεζηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

κηθξφ χςνο πηψζεο ηνπ ην θαζηζηνχλ ηδαληθή ιχζε γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο 

ηνπνζεηεκέλν ζε ρνξηάξη ή καιαθφ ρψκα. 

 

Ρερληθή πεξηγξαθή επηκέξνπο ζηνηρείσλ: 

Διαηήξην Άινγν 

Ζ κεηαιιηθή βάζε πάθησζεο έρεη χςνο 60 cm. Απνηειείηαη απφ κία 

ραιπβδνζσιήλα κε πάρνο 2mm ζπγθνιιεκέλε κε κία πιάθα πάρνπο 5 mm ζην 

επάλσ κέξνο. Ζ πιάθα έρεη ελζσκαησκέλεο 4 βίδεο Κ 10 γηα ηελ ζπγθξάηεζε 

ηεο βάζεο κε ην κεηαιιηθφ ειαηήξην. 

Ρν κεηαιιηθφ ειαηήξην πηέζεσο έρεη ζπείξεο κε πάρνο 20 mm, κήθνο 400 mm 

θαη εμσηεξηθή δηάκεηξν 200mm. Πην θάησ κέξνο ζπγθξαηείηαη κε πιάθα πάρνο 5 

mm θαη βηδψλεη ζηε βάζε πάθησζεο. Πην επάλσ κέξνο ζπγθξαηείηαη κε πιάθα 

πάρνο 5 mm ζηελ νπνία ζπγθξαηείηαη ην θπξίσο φξγαλν. Πην επάλσ θαη θάησ 

κέξνο ππάξρνπλ εηδηθνί πείξνη πνχ αζθαιίδνπλ ην ειαηήξην θαη απνηξέπνπλ ηελ 

παγίδεπζε δαρηχινπ. Ρα ειαηήξηα είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα απνηξέπεη ηε 

ζηξέςε θαη ηε δίπισζε, θαζψο θαη ηνλ εγθισβηζκφ ησλ δαθηχισλ ησλ παηδηψλ-

ρξεζηψλ. 

Ρν άινγν απνηειείηαη απφ εηδηθά ηεκάρηα θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL κε πάρνο 18 

mm κε γεληθέο δηαζηάζεηο 830 Σ 620mm, ηα νπνία ζπλαξκνινγνχληαη κεηαμχ 

ηνπο κε βίδεο Κ 10. Πην επάλσ θαη θάησ κέξνο ζπλαξκνινγνχληαη ρεηξνιαβέο 

θαη αλαβνιείο γηα λα ζπγθξαηνχληαη κε αζθάιεηα ηα παηδηά θαηά ηελ δηάξθεηα 

ρξήζεο ηνχ νξγάλνπ. Δπηπιένλ θέξεη θάζηζκα απφ ην ίδην πιηθφ θαηάιιεισλ 

δηαζηάζεσλ θαη δηαηνκήο. Νιφθιεξνο ν θνξέαο ζηεξίδεηαη πάλσ ζε ιάκα θαη 

βηδψλεηαη ζηέξεα ζην ειαηήξην ηεο βάζεο. 

 

Ξιαηθφξκα άκαμα, 
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Ξξφθεηηαη γηα κία μχιηλε επηθάλεηα 120Σ120εθ. απνηεινχκελε απφ ζαλίδεο πνπ 

αλαπαξηζηά ην πάησκα ηεο άκαμαο, δχν επηθάλεηεο δηαζηάζεσλ 45Σ120εθ, 

θιεηζηέο επίζεο κε ζαλίδεο, πνπ αλαπαξηζηνχλ ηα πιατλφ ηεο άκαμαο θαη δχν 

αςηδσηέο ζσιήλεο Φ42,5mm πνπ ελψλνπλ ηα πιατλά κε ην πάησκα. Ρελ 

θαηαζθεπή ζπκπιεξψλνπλ ηέζζεξηο «ξφδεο» Φ50εθ. θαηαζθεπαζκέλεο απφ HPL 

πάρνπο 12mm θαη έλα μχιηλν θάζηζκα πνπ ελψλεη ηα πιατλφ θαη πξνζδίδεη 

κεγαιχηεξε επζηάζεηα ζηελ θαηαζθεπή. Όιε ε θαηαζθεπή ζηεξίδεηαη ζε δχν 

ειαηήξηα. Ζ πιαηθφξκα ελψλεηε κε ηα δχν ειαηήξηα κνξθήο αιφγνπ κέζσ 

μχιηλνπ δνθαξηνχ 9,5Σ9εθ θαη επηθάλεηαο 125Σ120εθ. απφ ζεκχδα 21mm πνπ 

εθαξκφδεη θάησ απφ ηα θαζίζκαηα ηνπ ειαηεξίνπ. 
 

 
17 ΞΗΠΡΑ ΞΔΟΗΠΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΡΑΙΑΛΡΩΠΖΠ 
 Ζιηθηαθή νκάδα : 8 θαη άλσ εηψλ 

Ξξφηαζε ρξήζεο : έσο 4 παηδηψλ 

Γξαζηεξηφηεηεο : Γπλαηφηεηα ςπραγσγίαο θαη εθγχκλαζεο. 
 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 

Ξιάηνο : 85 εθ.   

Κήθνο : 85 εθ.  

Ύςνο : 150 εθ.  

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΣΩΟΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Απαηηνχκελνο ρψξνο:  540 Σ 540 cm  

Κέγηζην χςνο πηψζεο : <60 cm 
 Ξεξηγξαθή νξγάλνπ:  

Ν εμνπιηζκφο ζα απνηειείηαη απφ ην ηε βάζε,  ηελ πεξηζηξεθφκελε πιαηθφξκα, 

ην ζχζηεκα ηαιάλησζεο θαη ηε ιαβή. 

 

ΙΗΘΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

Βάζε πάθησζεο:  γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ. 

Ξεξηζηξεθφκελε πιαηθφξκα: Ζ πεξηζηξεθφκελε πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ 

2 δίζθνπο HPL πνπ ζα δίλνπλ κηα εμαηξεηηθά ζηαζεξή βάζε. Ν επάλσ δίζθνο ζην 

επάλσ ηνπ κέξνο ζα ππάξρεη επέλδπζε απφ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα 

αινπκηλίνπ. Αλάκεζα ζηνπο δχν δίζθνπο ζα ππάξρεη κεραληζκφο πεξηζηξνθήο. 

Πχζηεκα ηαιάλησζεο: Ρν ζχζηεκα ηαιάλησζεο ζα βαζίδεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ηξηψλ εμαηξεηηθά αλζεθηηθψλ ραιχβδηλσλ ειαηήξησλ 

(35SCD6 πνηφηεηαο ράιπβα) ηα νπνία ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε εμαξηήκαηα 

ζπγθξάηεζεο γηα ηελ απνθπγή παγίδεπζεο δαθηχισλ. Ζ έλσζε ησλ ειαηεξίσλ 

ηφζν κε ηηο βάζεηο πάθησζεο φζν θαη κε ην ζθειεηφ ηαιάλησζεο ζα γίλεηαη κέζσ 

αζθαινχο  πνιπακηδηθνχ εμαξηήκαηνο ζπλαξκνγήο,  ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζην 

ειαηήξην κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη αζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο. 

Ιαβή: Ρν ηκήκα ηεο ιαβήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ’ νινθιήξνπ απφ 

αλνμείδσην ράιπβα ελψ ζην επάλσ κέξνο ζα επελδχεηαη κε η ρπηφ  θανπηζνχθ 

γηα θαιχηεξε πξφζθπζε. 

Δμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο: απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ 

πνιπακηδίνπ, αληηβαλδαιηθά θαιχκκαηα. 
 

 

 

7. ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Θαηαζθεπή ππφβαζεο γηα εγθαηάζηαζε δαπέδσλ αζθαιείαο 

Αθνξά φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ  ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ππφβαζεο ε νπνία ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζθπξφδεκα 

νπιηζκέλν πάρνπο 10εθ κε πεξηκεηξηθά ζελάδηα φπνπ απαηηείηαη. Θα εθηειεζηνχλ 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο κηθξήο θιίκαθαο γηα νκαινπνίεζε ηνπ εδάθνπο, ελψ ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ ηζηκεληέληα ηνηρία αληηζηήξημεο φπνπ απαηηείηαη. Θα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ εθάζηνηε ρψξν ηα πθηζηάκελα πιηθά εδάθνπο (ραιίθη ή 

άκκνο ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα).   
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18 Ξιαθίδηα γηα δάπεδν αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500Σ500Σ40 mm 
  

Ρερληθή πεξηγξαθή 

Ρν πξντφλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ θπζηθνχ 

ειαζηηθνχ θαη πνιπνπξεζάλεο. Ρν δάπεδν ζα απνηειείηαη απφ πιάθεο, γεληθψλ 

δηαζηάζεσλ 500 x 500 mm θαη ζα έρεη βάξνο 25 kg/m2 πεξίπνπ. 

Ζ θάζε πιάθα ζα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζην εξγνζηάζην θαη ε άλσ ζηξψζε ηεο ζα 

έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία, κε εηδηθφ εληζρπκέλν πιηθφ, EPDM, ψζηε λα 

πξνζθέξεηαη ε κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ ηξηβήο. Νη άλσ αθκέο ζα είλαη 

ειαθξψο ζηξνγγπιεπκέλεο θαη ε θάζε πιεπξά ζα έρεη εξγνζηαζηαθέο νπέο γηα 

ηελ εθαξκνγή ζπλδεηηθψλ πείξσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε 

δπλαηή ζπλδεζκνινγία. Δπηπιένλ, ε θάησ επηθάλεηα θάζε πιαθηδίνπ ζα είλαη 

δηακνξθσκέλε θαηάιιεια ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απνξξνή ησλ 

πδάησλ. 

Δπίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ κειέηε 

χςνπο πηψζεο (1300mm), ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε πηζηνπνίεζεο ζπκκφξθσζεο θαηά ΔΛ1176-1:2017 & EN 1177:2018 

απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Δπίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011. 

Ρν δάπεδν αζθαιείαο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ 

ΔΛ71-3:2013.  

Θα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ Αληίγξαθν Φχιινπ Διέγρνπ Σεκηθψλ 

Αλαιχζεσλ γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηα, πνπ αθνξά ζηνπο Ξνιπθπθιηθνχο 

Αξσκαηηθνχο δξνγνλάλζξαθεο θαη ε νπνία πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ 

ζέηεη ν θαλνληζκφο 1907/2006/ΔΘ (REACH) φπσο ηζρχεη. 

Ρν δάπεδν ζα ηνπνζεηεζεί επάλσ ζε ππνβάζεηο απφ ζθπξφδεκα ζηα ζεκεία πνπ 

ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ πεξεζία. Ππγθεθξηκέλα, ε ππφβαζε ζθπξνδέκαηνο, ζα 

είλαη πάρνπο 100 – 120 mm πεξίπνπ, κε κνλφ πιέγκα (Ρα 151), ζην κέζνλ ή 

άλσ κέξνο ηεο ππφβαζεο, ρπηνχ επί ηφπνπ, κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, κε θιίζε 2%. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζε 

ηέηνην βάζνο, ψζηε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειαζηηθνχ δαπέδνπ, λα κελ 

πξνθχπηεη πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ δαπέδνπ αζθαιείαο θαη θπζηθνχ 

εδάθνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εξγαζία εθζθαθήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

δαπέδνπ αζθαιείαο ζα είλαη ζπλνιηθνχ βάζνπο 140mm.  

Ζ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

επεμεξγαζκέλε, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ αλσκαιίεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ θαη ζα είλαη εκθαλείο ζηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ.  

Πε φηη αθνξά ην ζθπξφδεκα, πεξηιακβάλνληαη ε Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη 

κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 

πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο 

Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ), κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη 

ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο 

ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε ηνπ έξγνπ. Ρν ζθπξφδεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πάθησζε ησλ 

νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ αζθαιείαο θαη ηνπ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζην έδαθνο. 

Ζ εξγαζία επίζεο πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ 

ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ.  

Ππγθεθξηκέλα: 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, 

κνξθήο δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) 

θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο 

κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. 

Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαινππηψλ 

(μπινηχπνπ) γηα ηελ ππνδνρή θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Ππγθεθξηκέλα: 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ μπιείαο θαηάιιειεο γηα μπιφηππν 
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ζπλήζσλ ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ, δηαηνκήο 10 εθ., δηακφξθσζε ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε φπνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ε ρπηή 

κηθξνθαηαζθεπή κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα. 

 

Δπάλσ ζηελ ππφβαζε ζα βηδσζεί ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο, ζηηο ζέζεηο πνπ 

ζα ππνδείμεη ε πεξεζία θαη ελ ζπλερεία ζα γίλεη ε δηάζηξσζε κε ειαζηηθφ 

δάπεδν αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν αζθαιείαο ΔΛ 1176:2008 θαη ΔΛ 

1177:2008. Ζ εθαξκνγή ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο γίλεηαη κε εηδηθνχο πχξνπο, 

πνπ ζπλδένπλ ηα επηκέξνπο πιαθίδηα κεηαμχ ηνπο θαη πάλσ ζηε βάζε 

ζθπξνδέκαηνο κε εηδηθή θφιια θαη κε θαηαλάισζε πεξίπνπ 0,5 kg/m2.  
 

 

19 Ξιαθίδηα γηα δάπεδν αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500Σ500Σ50 mm 
  

Tερληθή πεξηγξαθή 

Ρν πξντφλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ 

θπζηθνχ ειαζηηθνχ θαη πνιπνπξεζάλεο. Ρν δάπεδν ζα απνηειείηαη απφ πιάθεο, 

γεληθψλ δηαζηάζεσλ 500 x 500 mm θαη ζα έρεη βάξνο 34 kg/m2 πεξίπνπ. 

Ζ θάζε πιάθα ζα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζην εξγνζηάζην θαη ε άλσ ζηξψζε ηεο ζα 

έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία, κε εηδηθφ εληζρπκέλν πιηθφ, EPDM, ψζηε λα 

πξνζθέξεηαη ε κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ ηξηβήο. Νη άλσ αθκέο ζα είλαη 

ειαθξψο ζηξνγγπιεπκέλεο θαη ε θάζε πιεπξά ζα έρεη εξγνζηαζηαθέο νπέο γηα 

ηελ εθαξκνγή ζπλδεηηθψλ πείξσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε 

δπλαηή ζπλδεζκνινγία. Δπηπιένλ, ε θάησ επηθάλεηα θάζε πιαθηδίνπ ζα είλαη 

δηακνξθσκέλε θαηάιιεια ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απνξξνή ησλ 

πδάησλ. 

Δπίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ 

κειέηε χςνπο πηψζεο (1500mm), ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε πηζηνπνίεζεο ζπκκφξθσζεο θαηά ΔΛ1176-1:2017 & EN 

1177:2018 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Δπίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011. 

Ρν δάπεδν αζθαιείαο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ 

ΔΛ71-3:2013.  

Θα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ Αληίγξαθν Φχιινπ Διέγρνπ Σεκηθψλ 

Αλαιχζεσλ γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηα, πνπ αθνξά ζηνπο Ξνιπθπθιηθνχο 

Αξσκαηηθνχο δξνγνλάλζξαθεο θαη ε νπνία πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ 

πνπ ζέηεη ν θαλνληζκφο 1907/2006/ΔΘ (REACH) φπσο ηζρχεη. 

Ρν δάπεδν ζα ηνπνζεηεζεί επάλσ ζε ππνβάζεηο απφ ζθπξφδεκα ζηα ζεκεία πνπ 

ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ πεξεζία. Ππγθεθξηκέλα, ε ππφβαζε ζθπξνδέκαηνο, 

ζα είλαη πάρνπο 100 mm πεξίπνπ, κε κνλφ πιέγκα (Ρα 151), ζην κέζνλ ή άλσ 

κέξνο ηεο ππφβαζεο, ρπηνχ επί ηφπνπ, κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, κε θιίζε 2%. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζε 

ηέηνην βάζνο, ψζηε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειαζηηθνχ δαπέδνπ, λα κελ 

πξνθχπηεη πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ δαπέδνπ αζθαιείαο θαη θπζηθνχ 

εδάθνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εξγαζία εθζθαθήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

δαπέδνπ αζθαιείαο ζα είλαη ζπλνιηθνχ βάζνπο 150mm.  

Ζ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

επεμεξγαζκέλε, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ αλσκαιίεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ θαη ζα είλαη εκθαλείο ζηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ.  

Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ), κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε 

αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη 

ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο 

ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. Ρν ζθπξφδεκα ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πάθησζε ησλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, ηελ 
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ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ αζθαιείαο θαη ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζην έδαθνο. 

Πε φηη αθνξά ην ζθπξφδεκα, πεξηιακβάλνληαη ε Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη 

κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 

πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο 

Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ), κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο 

θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ 

ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. Ρν ζθπξφδεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πάθησζε ησλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ 

αζθαιείαο θαη ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζην έδαθνο. 

Ζ εξγαζία επίζεο πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ. Ππγθεθξηκέλα: 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, 

κνξθήο δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) 

θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε 

ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα νπιηζκνχ. 

Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαινππηψλ 

(μπινηχπνπ) γηα ηελ ππνδνρή θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Ππγθεθξηκέλα: 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ μπιείαο θαηάιιειεο γηα 

μπιφηππν ζπλήζσλ ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ, δηαηνκήο 10 εθ., δηακφξθσζε 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε φπνπ πξφθεηηαη λα 

θαηαζθεπαζηεί ε ρπηή κηθξνθαηαζθεπή κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή 

ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. 

 

Δπάλσ ζηελ ππφβαζε ζα βηδσζεί ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο, ζηηο ζέζεηο πνπ 

ζα ππνδείμεη ε πεξεζία θε ελ ζπλερεία ζα γίλεη ε δηάζηξσζε κε ειαζηηθφ 

δάπεδν αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν αζθαιείαο ΔΛ 1176:2008 θαη ΔΛ 

1177:2008. Ζ εθαξκνγή ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο γίλεηαη κε εηδηθνχο πχξνπο, 

πνπ ζπλδένπλ ηα επηκέξνπο πιαθίδηα κεηαμχ ηνπο θαη πάλσ ζηε βάζε 

ζθπξνδέκαηνο κε εηδηθή θφιια θαη κε θαηαλάισζε πεξίπνπ 0,5 kg/m2. 
 

 

20 Ξιαθίδηα γηα δάπεδν αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500Σ500Σ60 mm 
 ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΚΔ ΑΛΩ ΠΡΟΩΠΖ ΒΑΚΚΔΛΝ EPDM  

Tερληθή πεξηγξαθή 

Ρν πξντφλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ 

θπζηθνχ ειαζηηθνχ θαη πνιπνπξεζάλεο. Ρν δάπεδν ζα απνηειείηαη απφ πιάθεο, 

γεληθψλ δηαζηάζεσλ 500 x 500 mm θαη ζα έρεη βάξνο 40 kg/m2 πεξίπνπ. 

Ζ θάζε πιάθα ζα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζην εξγνζηάζην θαη ε άλσ ζηξψζε ηεο ζα 

έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία, κε εηδηθφ εληζρπκέλν πιηθφ, EPDM, ψζηε λα 

πξνζθέξεηαη ε κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ ηξηβήο. Νη άλσ αθκέο ζα είλαη 

ειαθξψο ζηξνγγπιεπκέλεο θαη ε θάζε πιεπξά ζα έρεη εξγνζηαζηαθέο νπέο γηα 

ηελ εθαξκνγή ζπλδεηηθψλ πείξσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε 

δπλαηή ζπλδεζκνινγία. Δπηπιένλ, ε θάησ επηθάλεηα θάζε πιαθηδίνπ ζα είλαη 

δηακνξθσκέλε θαηάιιεια ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απνξξνή ησλ 

πδάησλ. 

Δπίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ 

κειέηε χςνπο πηψζεο (1700mm), ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε πηζηνπνίεζεο ζπκκφξθσζεο θαηά ΔΛ1176-1:2017 & EN 

1177:2018 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Δπίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011. 

Ρν δάπεδν αζθαιείαο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ 

ΔΛ71-3:2013.  

Θα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ Αληίγξαθν Φχιινπ Διέγρνπ Σεκηθψλ 

Αλαιχζεσλ γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηα, πνπ αθνξά ζηνπο Ξνιπθπθιηθνχο 

Αξσκαηηθνχο δξνγνλάλζξαθεο θαη ε νπνία πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ 
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πνπ ζέηεη ν θαλνληζκφο 1907/2006/ΔΘ (REACH) φπσο ηζρχεη. 

Ρν δάπεδν ζα ηνπνζεηεζεί επάλσ ζε ππνβάζεηο απφ ζθπξφδεκα ζηα ζεκεία πνπ 

ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ πεξεζία. Ππγθεθξηκέλα, ε ππφβαζε ζθπξνδέκαηνο, 

ζα είλαη πάρνπο 100 mm πεξίπνπ, κε κνλφ πιέγκα (Ρα 151), ζην κέζνλ ή άλσ 

κέξνο ηεο ππφβαζεο, ρπηνχ επί ηφπνπ, κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, κε θιίζε 2%. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζε 

ηέηνην βάζνο, ψζηε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειαζηηθνχ δαπέδνπ, λα κελ 

πξνθχπηεη πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ δαπέδνπ αζθαιείαο θαη θπζηθνχ 

εδάθνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εξγαζία εθζθαθήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

δαπέδνπ αζθαιείαο ζα είλαη ζπλνιηθνχ βάζνπο 150mm.  

Ζ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

επεμεξγαζκέλε, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ αλσκαιίεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ θαη ζα είλαη εκθαλείο ζηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ.  

Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ), κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε 

αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη 

ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο 

ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. Ρν ζθπξφδεκα ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πάθησζε ησλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ αζθαιείαο θαη ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζην έδαθνο. 

Πε φηη αθνξά ην ζθπξφδεκα, πεξηιακβάλνληαη ε Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη 

κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 

πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο 

Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ), κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο 

θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ 

ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. Ρν ζθπξφδεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πάθησζε ησλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ 

αζθαιείαο θαη ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζην έδαθνο. 

Ζ εξγαζία επίζεο πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ. Ππγθεθξηκέλα: 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, 

κνξθήο δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) 

θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε 

ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα νπιηζκνχ. 

Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαινππηψλ 

(μπινηχπνπ) γηα ηελ ππνδνρή θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Ππγθεθξηκέλα: 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ μπιείαο θαηάιιειεο γηα 

μπιφηππν ζπλήζσλ ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ, δηαηνκήο 10 εθ., δηακφξθσζε 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε φπνπ πξφθεηηαη λα 

θαηαζθεπαζηεί ε ρπηή κηθξνθαηαζθεπή κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή 

ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. 

 

Δπάλσ ζηελ ππφβαζε ζα βηδσζεί ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο, ζηηο ζέζεηο πνπ 

ζα ππνδείμεη ε πεξεζία θε ελ ζπλερεία ζα γίλεη ε δηάζηξσζε κε ειαζηηθφ 

δάπεδν αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν αζθαιείαο ΔΛ 1176:2008 θαη ΔΛ 

1177:2008. Ζ εθαξκνγή ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο γίλεηαη κε εηδηθνχο πχξνπο, 

πνπ ζπλδένπλ ηα επηκέξνπο πιαθίδηα κεηαμχ ηνπο θαη πάλσ ζηε βάζε 

ζθπξνδέκαηνο κε εηδηθή θφιια θαη κε θαηαλάισζε πεξίπνπ 0,5 kg/m2. 
 

 

8. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

21 Φσηνβνιηατθν θσηηζηηθφ ζψκα κε ζηδεξντζηφ 
Ρν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ «all in one», δεκνζηεπκέλν ζε επίζεκν 

θαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή, δε ζα είλαη εηδηθή θαηαζθεπή ή κεηαηξνπή. 
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Θα είλαη ηχπνπ Plug & play γηα εχθνιε εγθαηάζηαζε θαη δε ζα ρξεηάδεηαη θακία 

ζπληήξεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. 

Θα έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP65 θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζα έρεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001. Θα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηα θάησζη Δπξσπατθά πξφηππα θαη νδεγίεο: 

• ΔΛ 62493 

• EN 62479 

• EN 55015 

• EN 61547 

• CISPR 15:2013/A1:2015 

• EMC Directive 

 

Πψκα 

Ρν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην ή/θαη PMMA 

θαη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο αλαθπθιψζηκν. 

Νη κέγηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη 1050mm x 400mm x 132mm (Κ x Ξ x ) 

θαη ην βάξνο ηνπ δε ζα μεπεξλάεη ηα 15 θηιά. 

Θα θέξεη ζχζηεκα ζηήξημεο γηα ηζηφ ή βξαρίνλα δηακέηξνπ 60mm, ηνπ νπνίνπ ε 

θιίζε ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη απφ 5° σο 90°. 

 

Φσηνβνιηατθφ πάλει 

Ρν θσηνβνιηατθφ πάλει ζα είλαη, επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ελζσκαησκέλν ζε 

νξηδφληηα ζέζε ζην άλσ ηκήκα ηνπ ζψκαηνο ηνπ θσηηζηηθνχ, ρσξίο λα εμέρεη 

απφ απηφ θαη ρσξίο λα είλαη νξαηφ απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο παηδηθήο ραξάο, ψζηε 

λα κε κπνξεί λα βαλδαιηζηεί. 

Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην, ε ηζρχο ηνπ ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 50Wp κε ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο ηα 25 έηε θαη εχξνο ζεξκνθξαζίαο 

ιεηηνπξγίαο απφ -40°C σο +80°C. 

Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ, απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην, θαηά ΔΛ 

61215, ΔΛ 61730-1 θαη ΔΛ 61730-2 θαη ζα έρεη ηα παξαθάησ ηερληθά ζηνηρεία: 

Vmp ≥ 18.5V 

Imp ≥ 2.7A 

Voc ≥ 22.8V 

Isc ≥ 2.8A 

 

Κπαηαξία 

Ζ κπαηαξία ζα είλαη λέαο ηερλνινγίαο, ηχπνπ Nickel Metal Hydride (NiMH), 12V, 

10Ah θαη ζα αληέρεη γηα ηνπιάρηζηνλ 4000 θχθινπο πιήξεο θφξηηζεο. 

Θα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ, ν ρξφλνο δσήο ηεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα ζε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ -20°C σο +70°C 

θαη Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΛ 62133, απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν 

εξγαζηήξην. 

 

Φνξηηζηήο 

Κέζα ζην ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζε μερσξηζηφ ρψξν, ζα βξίζθεηαη ν θνξηηζηήο 

ηεο κπαηαξίαο, ν νπνίνο ζα «νδεγεί» θαη ηα LED. Θα είλαη ειεθηξνληθφο απφιπηα 

απηνκαηνπνηεκέλνο θαη ζπλεξγάζηκνο ηφζν κε ηελ κπαηαξία φζν θαη κε ην 

θσηνβνιηατθφ πάλει. 

Θα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κε ζπγθεθξηκέλν θχθιν ιεηηνπξγίαο έηζη ψζηε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε κπαηαξία θαη ην θσηνβνιηατθφ πάλει λα δίλνπλ απηνλνκία 

ζην θσηηζηηθφ γηα ηνπιάρηζηνλ 5 λχθηεο. 

Θα δηαζέηεη «έμππλν» ζχζηεκα ειέγρνπ, ψζηε λα ξπζκίδεη ηελ θσηεηλή ξνή ηεο 

νπηηθήο κνλάδαο, αλάινγα κε ην επίπεδν θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εχθνινπ θαη αζχξκαηνπ 

επαλαπξνγξακκαηηζκνχ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αλνίμεη ην ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ, 

ελψ ζα θέξεη ελδεηθηηθά led ζην θάησ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ ψζηε λα είλαη 

νξαηά απφ ην ζπληεξεηή. 

 

Νπηηθή κνλάδα 

Ζ νπηηθή κνλάδα ζα απνηειείηαη απφ κνλνρξσκαηηθά ιεπθά LED κε ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο 4000Θ, CRI ≥ 70, κέγηζηεο θαηαλάισζεο 10W θαη ζπλνιηθήο 
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απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 1300lm 

Ρν θάζε LED ζα θέξεη θαθφ γηα ηε δεκηνπξγία αζχκκεηξεο δέζκεο, θαηάιιειεο 

γηα θσηηζκφ απφ ρακειφ χςνο ρσξίο ηε δεκηνπξγία ζάκβσζεο. 

Ν ρξφλνο δσήο ησλ LED ζα είλαη L70 ≥ 50.000 ψξεο ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη 

κε ην LM80 test report ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ LED. 

Ν βαζκφο πξνζηαζίαο ηεο νπηηθήο κνλάδαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΟ66, θαη ζα 

θέξεη θαηάιιειν ζχζηεκα απαγσγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ ENEC, ή αληίζηνηρν, θαηά ΔΛ 60598, θαη test report 

θαηά ΔΛ 62471. 

 

Φσηνηερλία 

Γηα ηελ απνδνρή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά 

θσηνηερληθέο κειέηεο θαη γηα ηηο ηξεηο παηδηθέο ραξέο. Πηηο κειέηεο ζα ιεθζεί 

MF=0,8 θαη θάλλαβνο 1x1κ θαη ζα πξέπεη ηα θσηηζηηθά λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο 

ζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα. 

Διάρηζηα απνδεθηά απνηειέζκαηα: 

 Κέζε έληαζε θσηηζκνχ ζην έδαθνο Eav ≥ 20lux 

 Νιηθή νκνηνκνξθία ζην έδαθνο Emin/Eav ≥ 0,6 

Καδί κε ηηο κειέηεο ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ην αξρείν .ldt ή .ies ηνπ θσηηζηηθνχ. 

 

 

Ρερληθή πξνδηαγξαθή ηζηνχ χςνπο 4κ 

Ηζηφο θσληθήο θπθιηθήο δηαηνκήο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο, απνηεινχκελνο απφ 

ηνλ θνξκφ θαη ην έιαζκα ηεο βάζεσο κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ζηε θνξπθή 

ηνπ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ βξαρίνλα ζηήξημεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ζχξαο 

επίζθεςεο. 

 

Ν θνξκφο ηνπ ηζηνχ ζα απνηειείηαη απφ έλα κνλαδηαίν ηεκάρην (ρσξίο εγθάξζηα 

ξαθή) θπθιηθήο δηαηνκήο απφ ραιχβδηλν έιαζκα 3 ρηι. πνηφηεηαο S235JR (St 

37.2) . 

 

Ύςνο απφ ην έδαθνο 4000mm 

Γηάκεηξνο βάζεο 100mm 

Γηάκεηξνο θνξπθήο 60mm 

 

Ζ δηακήθεο ξαθή ζα είλαη επζχγξακκε, αθαλήο, ζηεγαλή, κε ζπλερή ειεθηξν-

ζπγθφιιεζε ζε ινμνηνκεκέλα ειάζκαηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. 

 

Ν ηζηφο δελ είλαη απαξαίηεην λα θέξεη ζπξίδα, αιιά αλ θέξεη ζα πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 60cm απφ ηε βάζε ηνπ. Γηα ηε ζπξίδα απηή θαη ην 

επηιεγέλ πάρνο, δελ ζα απαηηείηαη εηδηθή ελίζρπζε ηνπ ηζηνχ. Ζ ζπξίδα ζα 

θιείλεη κε θαηάιιειν πνξηάθη απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην. Ζ ζηεξέσζε ηνπ 

ζα γίλεηαη κε εηδηθά ηεκάρηα πνπ δελ εμέρνπλ ηνπ ηζηνχ θαη ηαπηφρξνλα ζα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα θαη ε ζηηβαξή θαη ζηαζεξή ζηεξέσζε ηνπ. 

 

Ρν έιαζκα ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ ζα έρεη κέγηζηεο δηαζηάζεηο 350 x 350 x 12mm 

θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ πνηφηεηαο S235JR (St 37.2/DIN 17100) 

κε πηζηνπνίεζε θαηά DIN 50049/2.2. Θα θέξεη 4 νπέο γηα ηε ηνπνζέηεζε ησλ 

αγθπξίσλ κε απφζηαζε 250mm.  

Πην θέληξν ηνπ ζα θέξεη νπή Φ105mm γηα ηε ζπγθφιιεζε ηνπ θνξκνχ, ε νπνία 

ζα εθηειείηαη απφ ζπγθνιιεηέο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ΔΛ 287. 

 

Νη ηζηνί κεηά ηε ζπγθφιιεζε ζα γαιβαλίδνληαη ελ ζεξκψ θαηά ISO 1461 (Hot 

Dip Galvanizing) εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

 

Νη ηέζζεξηο (4) θνριίεο αγθχξσζεο ηνπ ηζηνχ ζα παθηψλνληαη ζε βάζε απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ειάρηζην κήθνο κέζα ζηε βάζε ίζν πξνο 400mm. Θα 

θαηαιήγνπλ ζε ζπείξσκα Κ16 ζην πάλσ ηνπο άθξν (έμσ απφ ηε βάζε) ζε κήθνο 

150mm θαιά επεμεξγαζκέλν. 

 

Νη ηζηνί ζα πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν 
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εξγαζηήξην φηη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛ 

40-5 θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα έρεη ISO 9001. 
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ν Ππληάμαο  O Ξξντζηάκελνο  Γ/λζεο Ρερληθψλ   

 πεξεζηψλ,  Ξεξηβάιινληνο & Ξνι/κηαο 

Γξίιηαο Αληψληνο    

Γεσπφλνο (ΞΔ 9)    

  Κηρφπνπινο Ξαλαγηψηεο   

 

 Ζιεθηξνινγνο Κεραληθφο 
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