
 

 

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

Ο εξοπλισμός της προμήθειας του θέματος θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών 

της μελέτης. Όλοι οι εξοπλισμοί θα κατασκευασθούν από υλικά άριστης ποιότητας και θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.  

Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και 

έτοιμου προς χρήση. 

 

 

1. ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ  

 

Το παγκάκι  θα αποτελείται από μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία.  

Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από δύο  μεταλλικούς σωλήνες Ø60 , 

μήκους 90 εκ. ο καθένας, κουρμπαρισμένοι στο μέσο υπό αμβλεία γωνία κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε στη μία πλευρά να προσαρμοσθούν τα ξύλα της πλάτης και στην άλλη τα ξύλα του 

καθίσματος του παγκακιού. 

Τα δύο ανοιχτά άκρα του κάθε σωλήνα σφραγίζονται με μεταλλικές  τάπες . Στο εξωτερικό 

μέρος των σωλήνων που προορίζονται για το κάθισμα συγκολλούνται δύο μεταλλικά 

στοιχεία από σωλήνα Ø60 πάχους 3 mm, μήκους περίπου 32 cm, σχηματίζοντας με τον 

σωλήνα του σκελετού σχήμα τραπέζιο,  δημιουργώντας έτσι τα πόδια του παγκακιού.  

Τα πάνω άκρα των ποδιών είναι κομμένα ελλειψοειδώς στην πρέσα έτσι ώστε κατά τη 

συγκόλληση να εφάπτονται απόλυτα με τον σωλήνα. 

Το πάνω άκρο του εξωτερικού ποδιού συγκολλείται σε απόσταση 6 cm από το εξωτερικό 

άκρο του σωλήνα του καθίσματος.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  «Προμήθεια εξοπλισμού  

παιδικών χαρών και  

κοινόχρηστων χώρων Δήμου  

Δοξάτου» 
 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Αρ. μελέτης :  97/2021   

 ΠΡΟΫΠ.: 59.966,40 € (με ΦΠΑ) 

 CPV: 37535200-9 Eξοπλισμός παιδικής χαράς 
44231000-8 έτοιμα πλαίσια περίφραξης 
34928480-6 –Δοχεία και κάδοι 

απορριμμάτων 
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Α. 35/7135.07 (5.800,00€) 

Κ.Α.35/7135.01 (5.000,00€)  

Κ.Α.35/7135.05 (49.171,06€) 



Στο πίσω μέρος του παγκακιού για την μέγιστη  σταθερότητα του θα υπάρχει μεταλλικό 

πλαίσιο σε σχήμα ορθογώνιο αποτελούμενο από 2 σωλήνες Ø21 μήκους 1m  που 

εδράζονται σε 2  λάμες 40*5 mm περίπου. 

Στο εσωτερικό μέρος κάθε βάσης στο κάθισμα και στην πλάτη στο σημείο όπου εδράζουν 

τα ξύλα, συγκολλείται λάμα 40*5mm μήκους 35cm, πάνω στην οποία βιδώνονται τα ξύλα, 

επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη επιφάνεια έδρασης του ξύλου και παράλληλα μικρότερη 

προεξοχή των βιδών από το σωλήνα.  

Τα ξύλινα μέρη του παγκακιού αποτελούνται από 6 στοιχεία ξυλείας (3 κάθισμα-3 πλάτη) 

διαστάσεων περίπου 180Χ9,5Χ4,5cm. 

Το πρώτο ξύλο (εσωτερικό) του καθίσματος βιδώνεται έτσι ώστε να εξέχει 5mm από το 

άκρο του σωλήνα. Το ίδιο συμβαίνει και με το πρώτο ξύλο (στο επάνω μέρος της πλάτης). 

Τα ξύλα τόσο της πλάτης όσο και του καθίσματος βιδώνονται σε απόσταση 2cm μεταξύ 

τους . 

Όλα τα παγκάκια συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την άρτια 

τοποθέτησή τους. 

Το παγκάκι μπορεί να βιδωθεί ή να πακτωθεί στο έδαφος. Στην περίπτωση βιδώματος η 

όλη μεταλλική κατασκευή εδράζει σε λάμα με οπή. 

Τα μεταλλικά μέρη του παγκακιού είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά με βαφή πούδρας και η 

ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι σουηδική  α΄ ποιότητας . 

 

2. ΜΟΝΟΣ ΕΠΙΣΤΥΛΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 30 LT 

 

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση (σε σκυρόδεμα ή όχι) μονού επιστήλιου μεταλλικού  

κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας 30 lt, ανοικτού στο άνω μέρος, από υψηλής ποιότητας 

χαλυβδόφυλλα, βαμμένου με ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα και αφαιρούμενο καλάθι 

εσωτερικά που επιτρέπει το εύκολο άδειασμα του. 

Συνολικές Διαστάσεις περ: (Πλ/Υ πάκτωση): 35x 110cm  

Συνολικές Διαστάσεις περ: (Πλ/Υ βίδωμα  ): 35x 80cm  

 
 

3. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΙΣΙΑ  

 

Ξύλινη περίφραξη αποτελούμενη από ανεξάρτητα πλαίσια ύψους περ.1050mm και 

κυμαινόμενου μήκους ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου τοποθέτησης. Το κάθε πλαίσιο 

στηρίζεται σε δύο ξύλινες κολώνες διατομής 95Χ45mm και ύψους 1000mm. Σε κατάλληλα 

διαμορφωμένες οπές των κολώνων τοποθετούνται παράλληλα με το έδαφος  δύο 

ξυλοδοκοί διατομής περ. 95Χ32mm , με καμπυλότητα πάνω και κάτω για την αποφυγή 



κράτησης των ομβρίων. Κάθετα σε αυτές τοποθετούνται οκτώ  κάγκελα από ξυλεία 

διατομής περ. 95Χ22mm και μήκους περ.930mm σε σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους. 

Κατά την συναρμολόγηση της περίφραξης, οι κολώνες των γειτονικών πλαισίων ενώνονται 

με τη χρήση κατάλληλων περικοχλίων, σχηματίζοντας μία ενιαία κολώνα διατομής 

95Χ95mm. Η κάθε ενιαία κολώνα φέρει στο πάνω μέρος πλαστικό κάλυμμα για την 

αποφυγή τραυματισμών ενώ στο κάτω μέρος φέρει ειδικό μεταλλικό πέλμα που αγκαλιάζει 

τη δοκό για τη θεμελίωση ή το βίδωμα  της περίφραξης. 

 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-

18%. Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που 

ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με 

μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 

 Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)  

 Ακτινικά  0,0015       

 Εφαπτομενικά 0,003       

 Κατά μήκος 0,00007 

 Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ) 

Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που 

αναπτύσσονται είναι σημαντικά.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Υγρασία (8-12%).  

 Οδοντωτή σφήνωση.  

Μετά την ξήρανση η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη 

επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την 

αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας 

την προδιαγραφή EN 385 . DIN 68140-1  

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  μελαμίνης, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  :    

  EN 301 (τύπος κόλλας I και II, κλάση 1,2 και 3),  

  EN 391 

  EN 392 (shear test) and  

  DIN 68141 



Ελέγχονται όλες οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή συγκόλληση όπως: η 

θερμοκρασία και σχετική υγρασία του χώρου συγκόλλησης, η ποσότητα της κόλλας, ο 

ανοικτός χρόνος (χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ επάλειψης κολλάς και επαφής μεταξύ 

των συγκολλημένων  στοιχείων), η πίεση που εφαρμόζεται  στα συγκολλημένα στοιχεία 

(σε όλους τους κυλίνδρους) και ο χρόνος συμπίεσης. 

Η συγκόλληση γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS), όπου 

οι παράγοντες συγκόλλησης (πίεση, χρόνος) ελέγχονται από υπολογιστή.  

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα 

για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα.  

 

 

4. ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

 

Γενικές διαστάσεις  

 

Ύψος:1000mm 

Μήκος:1100mm 

Πλάτος:60mm 

 

Τεχνική περιγραφή 

Η πόρτα της περίφραξης θα απαρτίζεται από μεταλλικό πλαίσιο  διαστάσεων περ.1100 x 

700 mm κατασκευασμένο από μορφοσωλήνα  40x40 πάχους 2mm .  

Η πόρτα στερεώνεται στην περίφραξη με λάμες, 50 x 5 x 800 mm. Πάνω στις λάμες 

κολλιούνται  δύο ενισχυμένοι μεντεσέδες που επιτρέπουν την κίνησή της. 

Στην απέναντι πλευρά τοποθετείται σύρτης για την ασφάλιση της πόρτας.  

Στην εξωτερική πλευρά του πλαισίου βιδώνονται κατακόρυφα 6 κάγκελα από ξυλεία 

διατομής περίπου 95Χ22mm και μήκους περίπου 930mm σε σταθερές αποστάσεις μεταξύ 

τους. 

 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-

18%. Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που 

ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με 

μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 



 Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)  

 Ακτινικά  0,0015       

 Εφαπτομενικά 0,003       

 Κατά μήκος 0,00007 

 Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ) 

Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που 

αναπτύσσονται είναι σημαντικά.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Υγρασία (8-12%).  

 Οδοντωτή σφήνωση.  

Μετά την ξήρανση η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη 

επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την 

αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας 

την προδιαγραφή EN 385 . DIN 68140-1  

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  μελαμίνης, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  :    

  EN 301 (τύπος κόλλας I και II, κλάση 1,2 και 3),  

  EN 391 

  EN 392 (shear test) and  

  DIN 68141 

Ελέγχονται όλες οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή συγκόλληση όπως: η 

θερμοκρασία και σχετική υγρασία του χώρου συγκόλλησης, η ποσότητα της κόλλας, ο 

ανοικτός χρόνος (χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ επάλειψης κολλάς και επαφής μεταξύ 

των συγκολλημένων  στοιχείων), η πίεση που εφαρμόζεται  στα συγκολλημένα στοιχεία 

(σε όλους τους κυλίνδρους) και ο χρόνος συμπίεσης. 

Η συγκόλληση γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS), όπου 

οι παράγοντες συγκόλλησης (πίεση, χρόνος) ελέγχονται από υπολογιστή.  

 

 

5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Ενδεικτικές γενικές Διαστάσεις 

Ύψος: 1000mm  

Μήκος: 1000mm  

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηράς θύρας, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα 



στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 

 

6. ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ 

 

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση ξύλινου τραπεζόπαγκου ενδεικτικών διαστάσεων 800mm 

ύψος, 1800mm πλάτος και 1650mm μήκος.  

 

Γενική τεχνική περιγραφή 
 

Ο τραπεζόπαγκος θα είναι κατασκευασμένος από ξυλεία σουηδικής πεύκης , ανθεκτική στις 

καιρικές καταπονήσεις ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση με το πέρασμα των ετών. 

Ο τραπεζόπαγκος θα είναι ενιαίο σώμα και θα αποτελείται από τραπέζι και εκατέρωθεν 

ενσωματωμένα παγκάκια χωρίς πλάτη που στερεώνονται σε διπλές δοκούς 

προσαρμοσμένες στα πόδια του τραπεζιού.  

Η επιφάνεια του τραπεζιού συγκροτείται από οκτώ παράλληλες δοκούς ενδεικτικών 

διαστάσεων 1650 x 95 x 45mm. Τα παγκάκια (ένα σε κάθε μεγάλη πλευρά) αποτελούνται 

από δύο δοκούς ιδίων διαστάσεων. Το τραπέζι και τα παγκάκια εδράζουν στη βάση του 

τραπεζόπαγκου. 

 Κάτω από την επιφάνεια του τραπεζιού τοποθετούνται μεταλλικοί σωλήνες σε θέση  χιαστί 

για την μέγιστη σταθερότατα του .  

Η βάση του τραπεζόπαγκου, όπως και οι τραβέρσες τόσο του τραπεζιού όσο και των 

καθισμάτων, κατασκευάζονται από  σουηδική ξυλεία διατομής 95 x 45mm .    

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα 

για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα.  

Ο τραπεζόπαγκος βιδώνεται με μεταλλικές  βάσεις  σε τσιμέντο ή πακτώνεται στο έδαφος .  

 

 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-

18%. Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που 

ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με 

μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 

 Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)  

 Ακτινικά  0,0015       



 Εφαπτομενικά 0,003       

 Κατά μήκος 0,00007 

 Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ) 

Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που 

αναπτύσσονται είναι σημαντικά.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Υγρασία (8-12%).  

 Οδοντωτή σφήνωση.  

Μετά την ξήρανση η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη 

επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την 

αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας 

την προδιαγραφή EN 385 . DIN 68140-1  

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  μελαμίνης, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  :    

  EN 301 (τύπος κόλλας I και II, κλάση 1,2 και 3),  

  EN 391 

  EN 392 (shear test) and  

  DIN 68141 

Ελέγχονται όλες οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή συγκόλληση όπως: η 

θερμοκρασία και σχετική υγρασία του χώρου συγκόλλησης, η ποσότητα της κόλλας, ο 

ανοικτός χρόνος (χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ επάλειψης κολλάς και επαφής μεταξύ 

των συγκολλημένων  στοιχείων), η πίεση που εφαρμόζεται  στα συγκολλημένα στοιχεία 

(σε όλους τους κυλίνδρους) και ο χρόνος συμπίεσης. 

Η συγκόλληση γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS), όπου 

οι παράγοντες συγκόλλησης (πίεση, χρόνος) ελέγχονται από υπολογιστή.  

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα 

για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα.  

 

7. XTIΣΤΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ 

 

Χτιστή ψησταριά με εσωτερική και περιμετρική επένδυση πυρότουβλου και σκελετό από ανθεκτικό 

σκυρόδεμα. Θα διαθέτει απλά πλαίσια για την υποδοχή σούβλας (3 θέσεις). Κατά τη 

συναρμολόγηση της κατασκευής σε όλα τα σημεία ένωσης των διαφόρων τεμαχίων θα πρέπει να 

μπαίνει τσιμέντο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συγκόλλησης ανθεκτικό στη φωτιά για περισσότερη 

σταθερότητα και ασφάλεια. 



Ελάχιστες διαστάσεις εστίας 0,90μ (μήκος) x 0,50μ (πλάτος) και συνολικό βάρος περίπου 700 kg 

 

8. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  

 

Γενικές διαστάσεις 

Μήκος:1200mm 

Πλάτος: 1000mm 

Η πινακίδα θα κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και θα 

αποτελείται από ένα πλαίσιο το οποίο και θα φέρει εγχάρακτες πληροφορίες ανάλογα με την 

περίσταση. 

Το πλαίσιο θα έχει γενικές διαστάσεις 1200 x 1000 mm θα εμπεριέχει την κάτοψη του χώρου με τα 

επιμέρους τμήματα των εξοπλισμών. Θα φέρει στυλιζαρισμένες πληροφοριακές απεικονίσεις τη 

σήμανση για την παιδική χαρά, παράλληλα θα δίνει πληροφορίες των χρήσιμων τηλεφώνων που 

αφορούν την παιδική χαρά καθώς και τους κανονισμούς λειτουργίας της. Η πληροφοριακή πινακίδα 

θα τοποθετείται με υπόδειξη της υπηρεσίας στην περίφραξη της παιδικής χαράς. 

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα είναι εγχάρακτες στην επιφάνεια των επιμέρους HPL, και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρίθ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-

05-2009), και στην υπ’ αρίθ. Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014)όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 

 

9. ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ  

Δυνατότητα απόκλισης  διαστάσεων ( 10%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική τεχνική περιγραφή 

 

Η κατασκευή θα  αποτελείται από σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων που συνδέονται 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 1150 
Μήκος 2690 
Πλάτος 855 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος πτώσης <600 mm 

Μήκος 5690 mm 
Πλάτος 3855 mm 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες 2 παιδιά 
Δραστηριότητες Ισορροπία, αναρρίχηση 

Ηλικιακή ομάδα 3+ 
Καταλληλότητα 
για ΑΜΕΑ 

Όχι  



ανά δύο με οριζόντιες δοκούς, σχηματίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήματος Π.    

Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες κολώνες διαστάσεων 95 x 95 x 1150mm. 

Οι οριζόντιες δοκοί έχουν διαστάσεις 2695 x 95 x 95 mm και φέρουν αλυσίδες (DIN 766) 

γαλβανισμένες εν θερμώ, ανά 300mm, οι οποίες καταλήγουν σε επτά ξύλινα πατήματα 

διαστάσεων 95 x 95 x 760mm, σε ύψος 400mm από το έδαφος. Τα άκρα των ξύλινων 

πατημάτων διατρέχουν επίσης δύο αλυσίδες που καταλήγουν στα υποστυλώματα. 

 

Το όργανο της παιδικής χαράς θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται 

στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176 και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο 

πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Ο υπεύθυνος που θα αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού προσκομιζόμενης υπεύθυνης 

δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένος κατά ISO 9001 σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού 

παιδικής χαράς, και αστικού εξοπλισμού.  

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των 

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

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

να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 

28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων 

φορέων ελέγχου (άρθρο 4 παρ 2 Ν28492/1805-2009 και όπως αυτός τροποποιήθηκε). 

 

10. ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Ενδεικτικές Γενικές Διαστάσεις 

Ύψος: 3000mm 

Πλευρά εξαγώνου(στέγη) : 1900mm 

Επιφάνεια: 9.5m2
  

Γενική τεχνική περιγραφή 

Η κατασκευή απαρτίζεται από: Έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη και καθιστικό με 

πλάτη. 

Τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 2100 x 11,5 x 11,5mm και είναι ξύλινα αποτελούμενα 

από τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα 

(αντεπικολλητή ξυλεία), για μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στo 

κάτω μέρος εδράζονται σε μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από 

επαφή με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη κατασκευή σε ύψος περίπου 50mm 

πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, συνδέεται η ξύλινη στέγη. 



Η ξύλινη στέγη απαρτίζεται τον σκελετό της σκεπής, τα τρίγωνα της στέγης,  

Ο σκελετός της στέγης απαρτίζεται από έξι κατάλληλα διαμορφωμένα ξυλοτεμάχια 

διαστάσεων 45*9,5*4,5  τα οποία συνδέονται με τα υποστυλώματα με ειδικά 

διαμορφωμένα μεταλλικά τεμάχια διαμέσω μπουλονιών M8x110mm. Τα ξυλοτεμάχια στο 

άνω μέρος τους συνδέονται όλα μαζί σε διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο.  

Τα τρίγωνα της στέγης απαρτίζονται από δύο ξυλοτεμάχια διατομής 34x95mm τα οποία 

δημιουργούν τις δύο ίσες πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου και ένα ξυλοτεμάχιο διατομής 

35x70m τοποθετημένο στο ύψος του τριγώνου. Επάνω στα ξυλοτεμάχια στερεώνονται 

ξύλινες τεγίδες . Η συναρμογή των τριγώνων με τον σκελετό της σκεπής επιτυγχάνεται 

διαμέσω ξυλοβίδων Μ6x70m.. 

Η σκεπή στο άνω μέρος  φέρει αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο με απεικόνιση κεραμιδιού με τα 

κάτωθι χαρακτηριστικά . 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Περιγραφή Μονάδα Απόκλιση Τιμή μονάδας Μέθοδος τεστ 

Βάρος  1m kg ±0.2 4,5 EN 1849-1-

2011 

Μέγιστη 

εφελκυστική 

δύναμη κατά 

μήκος 

 

N/50mm 

 

- 

 

1000/1000 

 

31899-1-2011 

Ευελιξία σε 

χαμηλές 

θερμοκρασίες με 

διασταυρωμένες 

δέσμες R15mm 

 

 

°C 

 

 

- 

 

 

-15 

 

EN 1109-2011 

Θερμική 

αντίσταση 

°C - 100 EN 1110-2011 

Συγκολλητική 

δύναμη το 

λιγότερο: 

 Με Σκυρόδεμα 

Με Μέταλλο 

 

 

 

MPa 

 

 

- 

 

 

 

0.2 

0.2 

 

26589-94, 

method A or 

28574-2014 

Επικαλύψεις % - 10 EN 12039-2011 

 



Στις πέντε εκ των έξι πλευρών του εξαγώνου που ορίζεται από τα υποστυλώματα, 

κατασκευάζεται καθιστικό με πλάτη.  Το κάθισμα αποτελείται από τρία ξύλα διατομής 45 x 

95 mm και η πλάτη από δύο όμοια. Το κάθισμα στηρίζεται σε ξύλινες βάσεις σε σχήμα 

τριγώνου  , οι οποίες βιδώνονται σε κάθε μία από τις κολώνες της κατασκευής ενώ η πλάτη 

αρμόζεται με μεταλλικά στηρίγματα στα υποστυλώματα . 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα 

για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. 

Και τα βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και 

ασφαλή για τα παιδιά.  

Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με 

πούδρα polyester, δύο στρωμάτων.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες εργασίες (εσκαφές, σκυρόδεμα 

C16/20 πάχους 10εκ, σιδηρούς οπλισμός με πλέγμα Τ131) για την κατασκευή της 

απαιτούμενης δαπεδόστρωσης από σκυρόδεμα κάτω από το κιόσκι (ελάχιστου εμβαδού 

10,00μ2)  

 

 

 

 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

Καλαμπάκι,   23.08.2021 Καλαμπάκι,   23 .08.2021 

Η Προϊσταμένη 

Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών  

  

 

 

Τσεγγελίδης Φίλανδρος 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Σωφρονιάδου Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 


