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ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ προμικεια και θ τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ
παιδικϊν χαρϊν και θ αντικατάςταςθ των υπαρχόντων οργάνων και των περιφράξεων λόγω
παλαιότθτασ με καινοφρια , ςε διαμορφωμζνα δάπεδα αςφαλείασ με γενικότερο ςτόχο τθ
δθμιουργία 35 ςφγχρονων και αςφαλϊν παιδικϊν χαρϊν που κα τθροφν τισ διεκνείσ
προδιαγραφζσ αςφαλείασ και κα και κα διακζτουν τθν απαραίτθτθ πιςτοποίθςθ από
διαπιςτευμζνο φορζα.
Μετά από αυτοψίεσ που διενεργικθκαν για τθν καταγραφι των αναγκϊν και
προβλθμάτων ςτισ ςτισ εξισ παιδικζσ χαρζσ :
-

Παιδικι χαρά επί τθσ πλατείασ Βουβισ

-

Παιδικι χαρά επί τθσ πλατείασ Αγρότιςςασ

-

Παιδικι χαρά δίπλα ςτο Σηαμί

-

Παιδικι χαρά επί τθσ πλατείασ Αμυγδαλϊν

-

Παιδικι χαρά επί τθσ πλατείασ Αριςτοτζλθ Αντωνίου

-

Παιδικι χαρά επί τθσ οδοφ Καλφμνου (δίπλα ςτο 7ο Νθπιαγωγείο-Νοςοκομείο)

-

Παιδικι χαρά ςτο Γαρδικάκι επί τθσ οδοφ Παναγίασ

-

Παιδικι χαρά επί του πάρκου Ματςόπουλου

-

Παιδικι χαρά επί τθσ οδοφ Κ. Ραδίνου (απζναντι από 4 ο Γυμνάςιο)

-

Παιδικι χαρά ςτθν περιοχι ΔΕΗ(οδόσ Φιλελλινων)

-

Παιδικι χαρά επί τθσ Πλατείσ Ομόνοιασ

-

Παιδικι χαρά απζναντι από Κλωτςοτιρα

-

Παιδικι χαρά επί τθσ οδοφ Κουτςομυλίων

-

Παιδικι χαρά ςτα ειςμόπλθκτα δίπλα από εμπορικι Αγορά

-

Παιδικι χαρά επί τθσ οδοφ Κατςϊνθ (Αγία Μονι)

-

Παιδικι χαρά ςτον Πυργετό

-

Παιδικι χαρά ςτον Πφργο επί τθσ οδοφ Ράγκου

-

Παιδικι χαρά ςτο Φλαμοφλι

-

Παιδικι χαρά ςτο Μεγάλα Καλφβια

-

Παιδικι χαρά ςτο Ριηαριό

-

Παιδικι χαρά ςτο Μεγαλοχϊρι

-

Παιδικι χαρά ςτουσ Αγίουσ Αποςτόλουσ

-

Παιδικι χαρά ςτο Μεγάλο Κεφαλόβρυςο

-

Παιδικι χαρά ςτο Μικρό Κεφαλόβρυςο

-

Παιδικι χαρά ςτθ Μεγάρχθ

-

Παιδικι χαρά ςτο Πρίνοσ

-

Παιδικι χαρά ςτο Διαλεχτό

-

Παιδικι χαρά ςτο Δενδροχϊρι

-

Παιδικι χαρά ςτο Βαλτινό

-

Παιδικι χαρά ςτθ Λεπτοκαρυά

-

Παιδικι χαρά ςτθ ωτιρα

-

Παιδικι χαρά ςτθν Ράξα

-

Παιδικι χαρά ςτο Ρίηωμα

-

Παιδικι χαρά ςτον Πλάτανο

-

Παιδικι χαρά ςθν Κρθνίτςα
Διαπιςτϊκθκε ότι ςτισ ςυγκεκριμζνεσ παιδικζσ χαρζσ

τα ςθμαντικότερα

προβλιματα ςιμερα, αφοροφν τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό, ο οποίοσ είναι παλαιόσ,
παρουςιάηει λειτουργικά προβλιματα, κυρίωσ λόγω τθσ λανκαςμζνθσ τοποκζτθςισ του
που δεν ικανοποιεί τισ απαιτοφμενεσ αποςτάςεισ αςφαλείασ, τθσ κακισ ι και λανκαςμζνθσ
χριςθσ, αλλά και των βανδαλιςμϊν που ζχουν υποςτεί τα τελευταία χρόνια.
Οι φκορζσ των οργάνων ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, κακιςτοφν τθν πιςτοποίθςι τουσ
αδφνατθ.
Οι επιφάνειεσ πτϊςθσ ( δάπεδα ςτον χϊρο παιχνιδιοφ) καλφπτονται από φυςικό
ζδαφοσ - χαλίκι ςε ακατάλλθλθ κοκκομετρία και όςον αφορά τθν περίφραξθ, οι πιο πολλζσ
παιδικζσ χαρζσ δεν είναι περιφραγμζνεσ κι ζτςι δεν πλθροφνται οι απαραίτθτεσ
προχποκζςεισ αςφαλείασ.
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φμφωνα με τθ μελζτθ αρχικά κα αποξθλωκοφν τα υφιςτάμενα όργανα των
υπαρχόντων παιδικϊν χαρϊν μετά προςοχισ και κα μεταφερκοφν ςε χϊρο που κα
υποδείξει θ Τπθρεςία από το εργατικό δυναμικό του Διμου .
τθ ςυνζχεια κα τοποκετθκεί ο νζοσ εξοπλιςμόσ ςε δάπεδα αςφαλείασ .
φμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία οι χϊροι κα περιφραχκοφν με μεταλλικό
κάγκελο με πόρτα και κα διακζτουν βρφςθ .
Οι παραπάνω εργαςίεσ ζχουν ςαν ςτόχο να λφςουν τα λειτουργικά προβλιματα
δθμιουργϊντασ ζνα περιβάλλον αςφαλζσ και αιςκθτικά αναβακμιςμζνο, τόςο για τουσ
πολίτεσ όςο κυρίωσ για τα παιδιά που κα παίηουν ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ.
Η υπό μελζτθ παιδικζσ χαρζσ ζχουν μεγάλθ επιςκεψιμότθτα και θ προτεινόμενθ
αρχιτεκτονικι οργάνωςθ τουσ αποτυπϊνεται ςε τοπογραφικό διάγραμμα τθσ μελζτθσ .
Πιο αναλυτικά ςε κάκε παιδικι χαρά
Κάκε παιδικι χαρά κα περιφράςςεται με μεταλλικό κιγκλίδωμα και κα τοποκετείται
κφρα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ . Η περίφραξθ δθμιουργεί ζνα ςθμαντικό δεδομζνο για
τον ςχεδιαςμό, διότι αποτελεί ζνα ιςχυρό χωρικό όριο. Μια παιδικι χαρά που είναι ανοικτι
προσ τον περιβάλλοντα χϊρο (ςυνικωσ χϊρο πραςίνου ι πάρκο) ζχει πρόςβαςθ από παντοφ
και διεξόδουσ προσ κάκε κατεφκυνςθ. Ο περίκλειςτοσ χϊροσ «εντόσ περίφραξθσ» αποτελεί
μια οντότθτα, ζνα ςφνολο με αυτόνομο ςχεδιαςμό και μόνο θ είςοδόσ του ςυνδζεται με το
δίκτυο του περιβάλλοντα χϊρου .
Σα δάπεδα αςφαλείασ ςτουσ χϊρουσ παιχνιδιοφ κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που
προβλζπονται παρόλο που δεν είναι αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ. Θα ζχουν
πρϊτα μια ςτρϊςθ μεταβλθτοφ πάχουσ 0.25m από ςυμπυκνωμζνο αμμοχάλικο και κατόπιν θ
επιφάνεια πτϊςθσ των οργάνων κα ζχει πάχοσ 0.30 m και κα καλφπτεται με άμμο με
κοκκομετρικι διαβάκμιςθ από 0,2 ζωσ 2 χιλ. δίχωσ ςωματίδια λάςπθσ και αργίλου. (Σο
μζγεκοσ των κόκκων μπορεί να προςδιοριςτεί με δοκιμι κοςκινίςματοσ).
Σον ελάχιςτο χϊρο αςφαλείασ και το μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ απόκλιςθ τθσ τάξθσ του 5% επί το
ζλαςςον ςτισ επιμζρουσ κακϊσ και ςτισ ςυνολικζσ διαςτάςεισ των οργάνων γίνεται αποδεκτι
με τθν προχπόκεςθ ότι τθροφνται οι απαραίτθτεσ αποςτάςεισ αςφαλείασ των χϊρων
τοποκζτθςθσ των παιχνιδιϊν.

Πάνω ςε αυτι τθν επιφάνεια κα τοποκετοφνται νζα ςφγχρονα μοντζρνα όργανα όπωσ
αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω ςε κάκε παιδικι χαρά :
- Παιδικι χαρά επί τθσ πλατείασ Βουβισ : 2 κοφνιεσ δικζςιεσ παίδων μεταλλικζσ , 1
τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 1 αναρρίχθςθ δζντρο φψουσ 300cm, 1 οριηόντια κλίμακα
μεταλλικι , 3 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ , 1 κοφνια δικζςια νθπίων μεταλλικι , 1
τςουλικρα νθπίων μεταλλικι.
- Παιδικι χαρά επί τθσ πλατείασ Αγρότιςςασ : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι, 1
τςουλικρα παίδων μεταλλικι,

1 οριηόντια κλίμακα μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων

μεταλλικζσ , 1 κοφνια δικζςια νθπίων μεταλλικι , 1 τςουλικρα νθπίων μεταλλικι.
- Παιδικι χαρά δίπλα ςτο Σηαμί : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι , 1 τςουλικρα παίδων
μεταλλικι, 1 αναρρίχθςθ δζντρο φψουσ 300cm, 3 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ , 1 κοφνια
δικζςια νθπίων μεταλλικι , 1 τςουλικρα νθπίων μεταλλικι.
- Παιδικι χαρά επί τθσ πλατείασ Αμυγδαλιϊν : 1 κοφνια 4 κζςεων (2 παίδων + 2 νθπίων)
μεταλλικι , 1 τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά επί τθσ πλατείασ Αριςτοτζλθ Αντωνίου : 1 κοφνια 4 κζςεων (2 παίδων + 2
νθπίων) μεταλλικι , 1 τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 1 τραμπάλα 2 κζςεων μεταλλικι , 1
οριηόντια κλίμακα μεταλλικι.
- Παιδικι χαρά επί τθσ οδοφ Καλφμνου (δίπλα ςτο 7ο Νθπιαγωγείο-Νοςοκομείο) : 1 κοφνια
4 κζςεων (2 παίδων + 2 νθπίων) μεταλλικι , 1 τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2
κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτο Γαρδικάκι επί τθσ οδοφ Παναγίασ: 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι ,
1 τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 1 οριηόντια κλίμακα μεταλλικι , 1 τραμπάλα 2 κζςεων
μεταλλικι .
- Παιδικι χαρά επί του πάρκου Ματςόπουλου : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι, 1
τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ , 1 αλογάκι παλινδρομικό ,
1 οριηόντια κλίμακα μεταλλικι.
- Παιδικι χαρά επί τθσ Οδοφ Κ. Ραδίνου (απζναντι από 4 ο Γυμνάςιο) : 1 κοφνια δικζςια
παίδων μεταλλικι , 1 τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτθν περιοχι ΔΕΗ (οδόσ Χιλελλινων) : 1 κοφνια 4 κζςεων (2 παίδων + 2
νθπίων) μεταλλικι , 1 τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
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- Παιδικι χαρά επί τθσ πλατείασ Ομόνοιασ : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι

, 1

τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 1 τραμπάλα 2 κζςεων μεταλλικι, 1 οριηόντια κλίμακα
μεταλλικι .
- Παιδικι χαρά απζναντι από Κλωτςοτιρα : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι, 1
τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά επί τθσ Οδοφ Κουτςομθλίων : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι , 1
τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτα ειςμόπλθκτα (Εμπορικι Αγορά) : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι ,
1 τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 1 τραμπάλα 2 κζςεων μεταλλικι, 1 οριηόντια κλίμακα
μεταλλικι .
- Παιδικι χαρά επί τθσ οδοφ Κατςϊνθ (Αγία Μονι) : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι , 1
τςουλικρα παίδων μεταλλικι,

1 τραμπάλα 2 κζςεων μεταλλικι , 1 οριηόντια κλίμακα

μεταλλικι .
- Παιδικι χαρά ςτον Πυργετό : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι , 1 τςουλικρα παίδων
μεταλλικι , 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτον Πφργο επί τθσ οδοφ Ράγκου : 1 κοφνια 4 κζςεων (2 παίδων + 2 νθπίων)
μεταλλικι , 1 τςουλικρα παίδων μεταλλικι , 1 οριηόντια κλίμακα μεταλλικι , 1 τςουλικρα
νθπίων μεταλλικι , 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτο Χλαμοφλι : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι, 1 τςουλικρα παίδων
μεταλλικι, 1 αλογάκι παλινδρομικό, 1 τραμπάλα 2 κζςεων μεταλλικι .
- Παιδικι χαρά ςτα Μεγάλα Καλφβια : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι, 1 τςουλικρα
παίδων μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτο Ριηαριό : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι, 1 τςουλικρα παίδων
μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτο Μεγαλοχϊρι : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι, 1 τςουλικρα παίδων
μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτουσ Αγίουσ Αποςτόλουσ : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι, 1
τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 1 οριηόντια κλίμακα μεταλλικι , 1 τραμπάλα 2 κζςεων
μεταλλικι .

- Παιδικι χαρά ςτο Μεγάλο Κεφαλόβρυςο :

1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι , 1

τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 1 τραμπάλα 2 κζςεων μεταλλικι , 1 οριηόντια κλίμακα
μεταλλικι .
- Παιδικι χαρά ςτο Μικρό Κεφαλόβρυςο : : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι , 1
τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 1 τραμπάλα 2 κζςεων μεταλλικι , 1 αλογάκι παλινδρομικό .
- Παιδικι χαρά ςτθ Μεγάρχθ : 1 κοφνια 4 κζςεων (2 παίδων + 2 νθπίων) μεταλλικι, 1
τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 1 οριηόντια κλίμακα μεταλλικι , 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων
μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτο Πρίνοσ : 1 κοφνια 4 κζςεων (2 παίδων + 2 νθπίων) μεταλλικι , 1
τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 1 οριηόντια κλίμακα μεταλλικι , 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων
μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτο Διαλεχτό : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι , 1 τςουλικρα παίδων
μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτο Δενδροχϊρι : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι, 1 τςουλικρα παίδων
μεταλλικι, 1 τραμπάλα 2 κζςεων μεταλλικι , 1 οριηόντια κλίμακα μεταλλικι .
- Παιδικι χαρά ςτο Βαλτινό : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι , 1 τςουλικρα παίδων
μεταλλικι, 1 τραμπάλα 2 κζςεων μεταλλικι , 1 οριηόντια κλίμακα μεταλλικι .
- Παιδικι χαρά ςτθ Λεπτοκαρυά : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι , 1 τςουλικρα παίδων
μεταλλικι, 1 οριηόντια κλίμακα μεταλλικι , 1 τραμπάλα 2 κζςεων μεταλλικι .
- Παιδικι χαρά ςτθ ωτιρα : : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι , 1 τραμπάλα 2 κζςεων
μεταλλικι , 1 αλογάκι παλινδρομικό.
- Παιδικι χαρά ςτθ Ράξα : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι , 1 τςουλικρα παίδων
μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτο Ρίηωμα : 1 κοφνια 4 κζςεων (2 παίδων + 2 νθπίων) μεταλλικι , 1
τςουλικρα παίδων μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
- Παιδικι χαρά ςτον Πλάτανο : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι, 1 τςουλικρα παίδων
μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ, 1 αλογάκι παλινδρομικό .
- Παιδικι χαρά ςτθν Κρθνίτςα : 1 κοφνια δικζςια παίδων μεταλλικι, 1 τςουλικρα παίδων
μεταλλικι, 2 τραμπάλεσ 2 κζςεων μεταλλικζσ .
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Όλο το ζργο κα καταςκευαςκεί ζντεχνα , τθροφμενων όλων των ΠΣΠ που διζπουν τισ
αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. Οι παιδικζσ χαρζσ που κα καταςκευαςτοφν κα διακζτουν όλα τα
απαραίτθτα πιςτοποιθτικά

καταλλθλότθτασ

και λειτουργίασ

των χϊρων

από

πιςτοποιθμζνο φορζα ελζγχου και τθν αρμόδια Επιτροπι Ελζγχου Παιδικϊν Χαρϊν, όπωσ
ορίηουν οι διατάξεισ του άρκρου 9 τθσ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931/τ. Βϋ/18-05-2009)
απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν , όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει (Απ.
27934/2014 Τπ. Εςωτ.) . Επιπλζον το ζργο κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ
οδθγίεσ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ.
τισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι περιλαμβάνονται, χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ
του Διμου, το κόςτοσ μεταφοράσ του εξοπλιςμοφ και θ τοποκζτθςθ.
Η προμικεια κα υλοποιθκεί με τθ διενζργεια ανοικτισ θλεκτρονικισ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ κάτω των ορίων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνθ για προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςόν των 147.820 € πλζον ΧΠΑ
24% 35.476,80 € , ςυνολικά 183.296,80 € , είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του
Διμου, βαρφνει τον Κ.Α. 15-7135.0000 και προζρχεται από πόρουσ του Διμου.
Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ χαμθλότερθ τιμι.

Σρίκαλα. 24-03-2017
υντάχκθκε

Γάκθ Κωνςταντίνα
Πολιτικόσ Μθχ/κόσ Σ.Ε με Α

Θεωρικθκε
Η Δ/ντρια Σ.Τ.& Π.

Χανι Σςαπάλα-Βαρδοφλθ
Αρχιτζκτων Μθχ/κόσ με Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ: «Προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν

ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ

αναβάκμιςθ των Παιδικϊν Χαρϊν του Διμου Σρικκαίων».

Δ/ΝΗ ΣΕΨΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 183.296,80 €

Πλθροφορίεσ : Γάκθ Κωνςταντίνα

ΨΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Δθμοτικοφσ Πόρουσ

Σαχ. Δ/νςθ :

Κ.Α. 15-7135.0000

Σθλ. : 2431063241
Fax:

Προϋπολογισμός
α/ Περιγραφι
α
ΕΞΟΠΛΙΜΟ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΨΑΡΩΝ
1 1.1 Κοφνια 4 κζςεων
(2Παίδων+2Νθπίων) μεταλλικι
2 1.2 Κοφνια νθπίων 2 κζςεων
μεταλλικι
3 1.3 Κοφνια παίδων 2 κζςεων
μεταλλικι
4 1.4 Σςουλικρα παίδων μεταλλικι

Μονάδα
Μζτρθςθσ Ποςότθτα

Σιμι (€)

υνολικι
Σιμι(€)

Σεμ.

8

805

6.440,00

Σεμ.
Σεμ.

3
28

475
370

1.425,00
10.360,00

Σεμ.

34

500

17.000,00

5 1.5 Σςουλικρα νθπίων μεταλλικι

Σεμ.

4

480

1.920,00

6 1.6 Σραμπάλα 2 κζςεων μεταλλικι

Σεμ.

59

150

8.850,00

7 1.7 Άλογο παλινδρομικό μεταλλικό

Σεμ.

5

405

2.025,00

8 1.8 Οριηόντια κλίμακα μεταλλικι

Σεμ.

16

325

5.200,00

9 1.9Αναρρίχθςθ δζντρο με φψοσ 300
cm
10 1.10 Κιγκλιδϊματα

Σεμ.

2

3.050

6.100,00

m

2.500

33

82.500,00

11 1.11 Πόρτεσ περίφραξθσ

τεμ.

40

150

6.000,00

φνολo

147.820,00

φνολo
Χ. Π. Α. 24 %
Γενικό
φνολο

35.476,80
183.296,80

Επιπλζον, ςτισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι περιλαμβάνονται, χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ
του Διμου, το κόςτοσ μεταφοράσ του εξοπλιςμοφ και θ τοποκζτθςθ.
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Η προμικεια κα υλοποιθκεί με τθ διενζργεια ανοικτισ θλεκτρονικισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ
κάτω των ορίων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνθ για προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςόν των 147.820,00 € πλζον ΧΠΑ 24% 35.476,80 €,
ςυνολικά 183.296,80 € , είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου, βαρφνει τον
Κ.Α. 15-7135.0000 και προζρχεται από πόρουσ του Διμου.
Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ χαμθλότερθ .

Σρίκαλα. 24-03-2017
υντάχκθκε

Γάκθ Κωνςταντίνα
Πολ. Μθχ/κόσ Σ.Ε με Α

Θεωρικθκε
Η Δ/ντρια Σ.Τ.& Π.

Χανι Σςαπάλα-Βαρδοφλθ
Αρχιτζκτων Μθχ/κόσ με Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ: « Προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν

ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ

αναβάκμιςθ των Παιδικϊν Χαρϊν του ΔιμουΣρικκαίων».

Δ/ΝΗ ΣΕΨΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 183.296,80 €

Πλθροφορίεσ : Γάκθ Κωνςταντίνα

ΨΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Δθμοτικοφσ Πόρουσ

Σαχ. Δ/νςθ :

Κ.Α. 15-7135.0000

Σθλ. : 2431063241
Fax:

ΣΕΨΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΧΗ – ΣΕΨΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΧΕ
ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΧΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ

Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τα πρότυπα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
να φζρει το ςιμα EN1176 για τα όργανα παιδικισ χαράσ και να διακζτει το αντίςτοιχο
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ΕΝ 1176 επί ποινι αποκλειςμοφ .
υγκεκριμζνα :
Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίςουν επί ποινι αποκλειςμοφ πιςτοποιθτικό
ςυμμόρφωςθσ εκδοκζν ςτο όνομα του καταςκευαςτι από αναγνωριςμζνο φορζα
πιςτοποίθςθσ, με το οποίο να αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ
αςφαλείασ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ 1176:2008 (ςχετικά με τθν αςφάλεια του εξοπλιςμοφ
παιδικϊν χαρϊν , ι ιςοδφναμα αυτϊν) .
Επιπλζον επί ποινι αποκλειςμοφ απαιτείται:
•
Πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
ISO 14001, υγιεινι και αςφάλειασ κατά OHSAS 18001, ι άλλο ιςοδφναμο, των
προμθκευτϊν ι/και των καταςκευαςτϊν ι του τυχόν υπεργολάβου ςχετικά με τθν
εμπορία ι/και καταςκευι οργάνων παιδικισ χαράσ και εξοπλιςμοφ πάρκων.
•
Πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
ISO 14001, υγιεινι και αςφάλειασ κατά OHSAS 18001, ι άλλο ιςοδφναμο με πεδίο
εφαρμογισ τθν εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ
και εξοπλιςμοφ πάρκου του υπευκφνου που κα αναλάβει τθν εγκατάςταςθ &
τεχνικι υποςτιριξθ των προςφερόμενων εξοπλιςμϊν.
•
Όςον αφορά ςτο όργανο αναρρίχθςθσ δζνδρου, απαιτείται από τον καταςκευαςτι,
πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008. Για τθν τοποκζτθςθ του εν
λόγω οργάνου, ιςχφει ό,τι και για τθν τοποκζτθςθ των υπολοίπων οργάνων.
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ΣΕΨΝΙΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΧΕ
Όλα τα είδθ του εξοπλιςμοφ τθσ παιδικισ χαράσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα μελζτθ
χρειάηεται να είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, ωσ προσ τον τφπο
των δραςτθριοτιτων που προςφζρουν και κάκε ςυμμετζχων κα πρζπει με δικι του ευκφνθ να
προςφζρει εξοπλιςμό που να καλφπτει επί ποινι αποκλειςμοφ τθν οριηόμενθ από τθ μελζτθ
θλικιακι ομάδα.
ΠΡΟΣΤΠΑ ΑΧΑΛΕΙΑ
Όλα τα όργανα τθσ παιδικισ χαράσ οφείλουν να πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ
αςφαλείασ, ςφμφωνα με:
Σισ απαιτιςεισ των ευρωπαϊκϊν προτφπων αςφαλείασ ΕΝ 1176: 2008/1-7
Σο ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008
Σο ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2004
Σο ςφςτθμα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία τθσ εταιρείασ OHSAS 18001:2007
τισ παιδικζσ χαρζσ δεν πρζπει να τίκεται ςε κίνδυνο θ υγεία και θ αςφάλεια των παιδιϊν.
Ειδικότερα:
Α) Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνοσ για ατομικό ι ομαδικό παιχνίδι.
Β) Σα υλικά του εξοπλιςμοφ πρζπει να ζχουν ελεγχκεί, ϊςτε να είναι αςφαλι για τουσ χριςτεσ (π.χ.
οι γωνίεσ να είναι ςτρογγυλεμζνεσ, να μθ γίνεται χριςθ αμιάντου, τοξικϊν χρωμάτων, εφφλεκτων
υλικϊν κ.λ.π.).
Γ) Σα παιχνίδια πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτθ ςειρά προτφπων ΕΝ
1176:2008/1-7 και να φζρουν βεβαίωςθ ελζγχου και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το αντίςτοιχο
πρότυπο.
Επιτρζπεται θ ςυμμόρφωςθ προσ άλλα πρότυπα ι προδιαγραφζσ αςφαλείασ πζραν των
αναφερόμενων ςτθν παροφςα μελζτθ, υπό τον όρο ότι αυτά κα είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμα προσ
τα αναφερόμενα. Η ιςοδυναμία αυτι κα τεκμαίρεται από αναλυτικι τεχνικι ζκκεςθ, θ οποία
πρζπει να βρίςκεται ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων αρχϊν και των αρμοδίων αναγνωριςμζνων
φορζων ελζγχου.
Η τιρθςθ των απαιτιςεων των προαναφερόμενων προτφπων ι προδιαγραφϊν αςφαλείασ
πιςτοποιείται από αναγνωριςμζνουσ φορείσ, μζςω διενζργειασ περιοδικϊν, ανά διετία, ελζγχων
και τθν ζκδοςθ αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν ελζγχου και ςιματοσ ςυμμόρφωςθσ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ από
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ-ΕΙΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ
Δεν είναι επιτρεπτι θ πϊλθςθ, θ δωρεάν διάκεςθ ι θ ενοικίαςθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, ςε
Διμουσ και κοινότθτεσ, εφόςον δεν πλθροφν τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρίκμ. 28492/11-05-2009
Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπωσ τροποποιικθκαν.
Ο καταςκευαςτισ, ο εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ ι ο ειςαγωγζασ που κζτει ςε κυκλοφορία
ςτθν αγορά εξοπλιςμοφσ παιδικϊν χαρϊν, πρζπει να διακζτει για κακζνα από αυτοφσ
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ που ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο φορζα ελζγχου, με το οποίο
αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΛΟΣ ΕΝ
1176. τθν περίπτωςθ εξοπλιςμοφ ο οποίοσ ζχει καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ
αςφαλείασ άλλων προτφπων ι προδιαγραφϊν, το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ πρζπει να
ςυνοδεφεται και από τθν αναφερόμενθ τεχνικι ζκκεςθ (παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ υπ’ αρίκμ.
28492/11-05-2009 Τπουργικισ Απόφαςθσ), επικυρωμζνθ από αναγνωριςμζνο φορζα ελζγχου.

Ο καταςκευαςτισ, ο ειςαγωγζασ ι ο αντιπρόςωποσ πρζπει να τοποκετεί πινακίδα επάνω ςτον
εξοπλιςμό με τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:
1.

Επωνυμία και διεφκυνςθ του καταςκευαςτι ι ειςαγωγζα ι διανομζα και ζτοσ καταςκευισ.

2.

Ελάχιςτθ θλικία παιδιϊν

3.

Μζγιςτοσ αρικμόσ χρθςτϊν

4.

Αναφορά ςτα πρότυπα τθσ ςειράσ ΕΛΟΣ ΕΝ 1176 ι ιςοδφναμα αυτϊν.

ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να:
Σθρεί φάκελο καταςκευαςτι, διακζςιμο προσ επικεϊρθςθ ανά πάςα ςτιγμι, με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ όλων των εξοπλιςμϊν.

Ο φάκελοσ πρζπει να περιζχει:
 Λεπτομερι περιγραφι του εξοπλιςμοφ και τθσ επιφάνειασ πτϊςθσ.
 Σθ βεβαίωςθ ελζγχου και το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ .
 Επωνυμία και διεφκυνςθ καταςκευαςτι ι ειςαγωγζα και αναφορά τθσ χϊρασ καταςκευισ.
 Εγχειρίδιο οδθγιϊν για όλουσ τουσ εξοπλιςμοφσ και τισ επιφάνειεσ πτϊςθσ με καταςκευαςτικζσ
λεπτομζρειεσ που αναφζρονται ςτθν τοποκζτθςθ τουσ.
 Οδθγίεσ λειτουργίασ αν απαιτείται.
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ΨΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΩΝ
ΒΑΕΙ ΠΑΚΣΩΗ
Για τθ ςτερζωςθ των οργάνων ςτο ζδαφοσ με πάκτωςθ, κάκε ορκοςτάτθσ διακζτει μια βάςθ
πάκτωςθσ που αποτελείται από ςωλινα πάκτωςθσ Φ60 χιλ., πάχουσ 3 χιλ. και μικουσ 60 εκ.,
γαλβανιςμζνθ, βαρζωσ τφπου, που μπορεί να τροποποιθκεί ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ
καταςκευισ. Όλα τα μεταλλικά μζρθ τθσ βάςθσ πάκτωςθσ θλεκτροςυγκολοφνται μεταξφ τουσ με
κόλλθςθ υψθλϊν μθχανικϊν αντοχϊν.
Οι βάςεισ κεμελιϊνονται ςε λάκκουσ διαςτάςεων 400×400 mm και βάκοσ περίπου 450 mm.
ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΟΙΨΕΙΑ
Όλεσ οι βίδεσ ςτιριξθσ καλφπτονται από ςτρογγυλεμζνα πλαςτικά προςτατευτικά, τα οποία
παρζχουν αςφάλεια, ενϊ ςυγχρόνωσ αποτελοφν διακοςμθτικά ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ όπωσ
προδιαγράφεται από τθν οδθγία ΕΝ1176-2008 Σα πλαςτικά ςτοιχεία κα ζχουν αντοχι ςτθν
υπεριϊδθ ακτινοβολία και ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Χρθςιμοποιοφνται υλικά όπωσ
προδιαγράφεται από τθν οδθγία ΕΝ1176-2008 που ζχουν και τθν δυνατότθτα ανακφκλωςθσ
όπωσ το πολυαικυλζνιο (PE), πολυπροπυλζνιο (PP), και πολυαμίδιο (PA).

ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΨΕΙΑ
Σα μεταλλικά μθ ανοξείδωτα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ
(αλυςίδεσ, βίδεσ, ςφνδεςμοι κλπ) κα είναι κερμογαλβανιςμζνα.
ΞΤΛΙΝΑ ΣΟΙΨΕΙΑ
Η ξυλεία είναι Πεφκθ Αρκτικοφ Κφκλου πλαναριςμζνθ από όλεσ τισ μεριζσ με ςτρογγυλεμζνεσ τισ
ακμζσ, υγραςίασ 16-18%. Η φνκετθ επικολλθτι ξυλεία χρθςιμοποιείται ςε δομικά ςτοιχεία ςτα
οποία τα φορτία που αναπτφςςονται είναι ςθμαντικά με υγραςία (8-10%). Η ςυγκόλλθςθ του
ξφλου γίνεται με κόλλεσ όπωσ προδιαγράφεται από τθν οδθγία ΕΝ1176-2008.
ΨΡΩΜΑΣΑ
Όλα τα μεταλλικά μζρθ είναι βαμμζνα θλεκτροςτατικά για αντοχι ςε εξωτερικό χϊρο. Ακόμα τα
χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται είναι μθ τοξικά και μθ αναφλζξιμα ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ τθσ ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία προςτατεφονται τα μζταλλα κα είναι ειδικά μελετθμζνα
για τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ μασ (κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ, ανοιχτοί ι κλειςτοί
χϊροι κλπ), κα είναι απολφτωσ ακίνδυνα για τουσ χριςτεσ (δεν κα περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο,
κάδμιο και άλλα βαρζα μζταλλα) και κα εξαςφαλίηουν ςτισ μεταλλικζσ καταςκευζσ μεγάλθ
διάρκεια αντίςταςθσ ςτθ διάβρωςθ και τθν οξείδωςθ.
Αναλυτικά ακολουκοφν οι ειδικζσ προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν.
Οι αναφερόμενεσ διαςτάςεισ είναι μεν ενδεικτικζσ, αλλά θ απόκλιςθ εξ’ αυτϊν δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 5% για κάκε άξονα, λόγω περιοριςμϊν ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ.
Όλεσ οι εκτεκειμζνεσ επιφάνειεσ είναι ςτρογγυλεμζνεσ, ϊςτε να μθν υπάρχουν αιχμθρά άκρα
όπωσ προδιαγράφεται από τθν οδθγία ΕΝ1176-2008.
Η ςθμφδα (πλακάη καλάςςθσ) είναι εμποτιςμζνα φίλα ςε ειδικζσ κόλλεσ και ρινίςματα ςιδιρου,
με ανκεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλθσ αντοχισ ,είναι αντιολιςκθτικό και δοκιμαςμζνο ςε αντίξοεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ. Η ειδικι ςφνκεςθ του το κακιςτά μοναδικό υλικό ςτθν κατθγορία του γιατί
αποτελείται από διάφορεσ ςτρϊςεισ πεπιεςμζνθσ μοριοςανίδασ (ανάλογα το ολικό πάχοσ του)
t=1,5mm.

Όλεσ οι διαδικαςίεσ εργαςιϊν τθσ παραγωγισ για τθν επεξεργαςία πρϊτων υλϊν διεξάγονται
ςφμφωνα με:
-

Σα πρότυπα τθσ ςειράσ ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 ι ιςοδφναμα αυτϊν .

-

Σο ςφςτθμα ποιότθτασ ISO 9001 : 2008

-

Σο ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 : 2004
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1.1 Κοφνια 4 κζςεων μεταλλικι (2 παίδων + 2 νθπίων)

Αξονομετπικό

1550

Μπποστινή όψη

Διαςτάςεισ οργάνου πριν τθν
πάκτωςθ
Πλάτοσ
1550 mm
Μικοσ
6600 mm
Υψοσ
2850 mm

Πλάγια όψη

Απαιτιςεισ αςφαλείασ
Απαιτοφμενοσ χϊροσ 7200×6600 mm
Μζγιςτο φψοσ
1050 mm
πτϊςθσ
Ηλικία χριςτθ
1,5 +

Γενικι τεχνικι περιγραφι
Σο όργανο κα είναι ενδεικτικοφ τφπου όπωσ απεικονίηεται ςτο ανωτζρω ςχζδιο και κα
περιλαμβάνει:
Δφο οριηόντιοι δοκοί
Ζξι καμπφλα υποςτυλϊματα
Δφο κακίςματα παίδων με αλυςίδεσ
Δφο κακίςματα νθπίων με αλυςίδεσ

Σεχνικι περιγραφι επιμζρουσ ςτοιχείων:
Οι ζξι κάκετοι δοκοί είναι από υδροςωλινα φ70 με μικοσ 2,70 και 2,85, αντίςτοιχα πριν τθν
πάκτωςθ.
τα άνω άκρα των δοκϊν ςυγκολλοφνται κατάλλθλα μεταλλικά εξαρτιματα για τθν
ςυναρμολόγθςθ τουσ με τθν οριηόντια δοκό με δζκα μπουλόνια Μ10×80 mm.
Οι οριηόντιοι δοκοί καταςκευάηονται από ςιδθροςωλινεσ διαςτάςεων 60×80×3000 mm και
πάχοσ 2 mm, θ κάκε μία . τισ άκρεσ των οριηόντιων μεταλλικϊν δοκϊν ανοίγουμε από τζςςερισ
οπζσ Φ12. τθν κάτω πλευρά αυτϊν των μεταλλικϊν δοκϊν ςυγκολλοφνται δεκαζξι λαμάκια
40×50 mm πάχουσ 4 mm ανά ηεφγοσ, δθμιουργϊντασ ειδικό ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ των
κουηινζτων.
Σα κουηινζτα αυτά, καταςκευάηονται από χάλυβα μζςα ςτα οποία τοποκετοφνται διάτρθτα
πολυαμίδια. Η ανάρτθςθ ςυγκράτθςθσ των κακιςμάτων από αυτοφσ τουσ μθχανιςμοφσ γίνεται με
μπουλόνια Μ8×60 και αλυςίδεσ διατομισ 6 mm με εςωτερικό διάκενο κρίκου λιγότερο των 8
mm.
Σα κακίςματα παίδων ζχουν διαςτάςεισ 180×440 mm, ενϊ τα κακίςματα νθπίων είναι τφπου
‘’λίκνου’’ εςωτερικϊν διαςτάςεων 220×435 mm φψουσ 230 mm. Είναι καταςκευαςμζνα
εςωτερικά από ςκλθρό αλουμίνιο και επενδυμζνα εξωτερικά από καουτςοφκ μεγάλθσ αντοχισ.

Η κεμελίωςθ γίνεται ςκάβοντασ ζξι λάκκουσ διαςτάςεων 400×400 mm και βάκουσ περίπου 450
mm. Σα ςτοιχεία ςτερζωςθσ του εξοπλιςμοφ να βρίςκονται τουλάχιςτον 400 mm κάτω από τθν
επιφάνεια παιχνιδιοφ και οι κορυφζσ τθσ κεμελίωςθσ τουλάχιςτον 200 mm να είναι χαμθλότερα
τθσ επιφάνειασ παιχνιδιοφ (άρκρο 4.2.14 του ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1-2008) .

Η όλθ καταςκευι κα γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για παιδικζσ χαρζσ, τθν μελζτθ και τισ
οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και κα φζρουν πιςτοποίθςθ για κάκε υλικό. Προμικεια, μεταφορά,
τοποκζτθςθ, ςτερζωςθ, υλικά και μικροχλικά βαμμζνο, επί τόπου του ζργου.

Σιμι ενόσ τεμαχίου : Οκτακόςια πζντε ευρϊ (805 € )
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1.2 Κοφνια νθπίων 2 κζςεων μεταλλικι

Αξονομετπικό

2850

1550

745
Μπποστινή όψη

Διαςτάςεισ οργάνου πριν τθν
πάκτωςθ
Πλάτοσ
1550 mm
Μικοσ
3000 mm
Υψοσ
2850 mm

Πλάγια όψη

Απαιτιςεισ αςφαλείασ
Απαιτοφμενοσ χϊροσ 7200×3000 mm
Μζγιςτο φψοσ
1050 mm
πτϊςθσ
Ηλικία χριςτθ
1,5 +

Γενικι τεχνικι περιγραφι:
Σο όργανο κα είναι ενδεικτικοφ τφπου όπωσ απεικονίηεται ςτο ανωτζρω ςχζδιο και κα
περιλαμβάνει:
Μια οριηόντια δοκό
Σζςςερα καμπφλα υποςτυλϊματα
Δφο κακίςματα νθπίων με αλυςίδεσ
Σεχνικι περιγραφι επιμζρουσ ςτοιχείων:
Οι τζςςερισ κάκετοι δοκοί είναι από ςιδεροςωλινα φ70 με μικοσ 2,70 και 2,85, αντίςτοιχα
πριν τθν πάκτωςθ.
τα άνω άκρα των δοκϊν ςυγκολλοφνται κατάλλθλα μεταλλικά εξαρτιματα για τθν
ςυναρμολόγθςθ τουσ με τθν οριηόντια δοκό με οχτϊ μπουλόνια Μ10×80 mm.

Η οριηόντια δοκόσ καταςκευάηεται από ςιδθροςωλινα διαςτάςεων 60×80×2750 mm και
πάχοσ 2 mm. τισ δφο άκρεσ τθσ μεταλλικισ δοκοφ ανοίγουμε από τζςςερισ οπζσ Φ12.
τθν κάτω πλευρά τθσ μεταλλικισ δοκοφ ςυγκολλοφνται οχτϊ λαμάκια 40×50 mm πάχουσ 4
mm ανά ηεφγοσ, δθμιουργϊντασ ειδικό ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ των κουηινζτων.
Σα κουηινζτα αυτά, καταςκευάηονται από χάλυβα μζςα ςτα οποία τοποκετοφνται διάτρθτα
πολυαμίδια. Η ανάρτθςθ ςυγκράτθςθσ των κακιςμάτων από αυτοφσ τουσ μθχανιςμοφσ γίνεται με
μπουλόνια Μ8×60 και αλυςίδεσ διατομισ 6 mm με εςωτερικό διάκενο κρίκου λιγότερο των 8
mm.
Σα κακίςματα νθπίων είναι τφπου ‘’λίκνου’’ εςωτερικϊν διαςτάςεων 260×340 mm φψουσ 230
mm. Είναι καταςκευαςμζνα εςωτερικά από ςκλθρό αλουμίνιο και επενδυμζνα εξωτερικά από
καουτςοφκ μεγάλθσ αντοχισ.

Η κεμελίωςθ γίνεται ςκάβοντασ τζςςερισ λάκκουσ διαςτάςεων 400×400 mm και βάκουσ
περίπου 450 mm. Σα ςτοιχεία ςτερζωςθσ του εξοπλιςμοφ να βρίςκονται τουλάχιςτον 400 mm
κάτω από τθν επιφάνεια παιχνιδιοφ και οι κορυφζσ τθσ κεμελίωςθσ τουλάχιςτον 200 mm να
είναι χαμθλότερα τθσ επιφάνειασ παιχνιδιοφ (άρκρο 4.2.14 του ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1-2008) .

Η όλθ καταςκευι κα γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για παιδικζσ χαρζσ, τθν μελζτθ και τισ
οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και κα φζρουν πιςτοποίθςθ για κάκε υλικό. Προμικεια, μεταφορά,
τοποκζτθςθ, ςτερζωςθ, υλικά και μικροχλικά βαμμζνο, επί τόπου του ζργου.

Σιμι ενόσ τεμαχίου : Σετρακόςια εβδομιντα πζντε ευρϊ (475 € )
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1.3 Κοφνια παίδων 2 κζςεων μεταλλικι

Αξονομετπικό

2850

1550

Μπποστινή όψη

Διαςτάςεισ οργάνου πριν τθν
πάκτωςθ
Πλάτοσ
1550mm
Μικοσ
3000 mm
Υψοσ
2850 mm

Πλάγια όψη

Απαιτιςεισ αςφαλείασ
Απαιτοφμενοσ χϊροσ 7200×3000 mm
Μζγιςτο φψοσ
1050 mm
πτϊςθσ
Ηλικία χριςτθ
3+

Γενικι τεχνικι περιγραφι
Σο όργανο κα είναι ενδεικτικοφ τφπου όπωσ απεικονίηεται ςτο ανωτζρω ςχζδιο και κα
περιλαμβάνει:
Μια οριηόντια δοκό
Σζςςερα καμπφλα υποςτυλϊματα
Δφο κακίςματα παίδων με αλυςίδεσ
Σεχνικι περιγραφι επιμζρουσ ςτοιχείων:
Οι τζςςερισ κάκετοι δοκοί είναι από ςιδεροςωλινα φ70 με μικοσ 2,70 και 2,85, αντίςτοιχα
πριν τθν πάκτωςθ.
τα άνω άκρα των δοκϊν ςυγκολλοφνται κατάλλθλα μεταλλικά εξαρτιματα για τθν
ςυναρμολόγθςθ τουσ με τθν οριηόντια δοκό με οχτϊ μπουλόνια Μ10×80 mm.

Η οριηόντια δοκόσ καταςκευάηεται από ςιδθροςωλινα διαςτάςεων 60×80×2750 mm και
πάχοσ 2 mm. τισ δφο άκρεσ τθσ μεταλλικισ δοκοφ ανοίγουμε από τζςςερισ οπζσ Φ12.

τθν κάτω πλευρά τθσ μεταλλικισ δοκοφ ςυγκολλοφνται οχτϊ λαμάκια 40×50 mm πάχουσ 4
mm ανά ηεφγοσ, δθμιουργϊντασ ειδικό ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ των κουηινζτων.
Σα κουηινζτα αυτά, καταςκευάηονται από χάλυβα μζςα ςτα οποία τοποκετοφνται διάτρθτα
πολυαμίδια. Η ανάρτθςθ ςυγκράτθςθσ των κακιςμάτων από αυτοφσ τουσ μθχανιςμοφσ γίνεται με
μπουλόνια Μ8×60 και αλυςίδεσ διατομισ 6 mm με εςωτερικό διάκενο κρίκου λιγότερο των 8
mm.
Σα κακίςματα παίδων ζχουν διαςτάςεισ 180×440 mm. Είναι καταςκευαςμζνα εςωτερικά από
ςκλθρό αλουμίνιο και επενδυμζνα εξωτερικά από καουτςοφκ μεγάλθσ αντοχισ.

Η κεμελίωςθ γίνεται ςκάβοντασ τζςςερισ λάκκουσ διαςτάςεων 400×400 mm και βάκουσ περίπου
450 mm. Σα ςτοιχεία ςτερζωςθσ του εξοπλιςμοφ να βρίςκονται τουλάχιςτον 400 mm κάτω από
τθν επιφάνεια παιχνιδιοφ και οι κορυφζσ τθσ κεμελίωςθσ τουλάχιςτον 200 mm να είναι
χαμθλότερα τθσ επιφάνειασ παιχνιδιοφ (άρκρο 4.2.14 του ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1-2008) .

Η όλθ καταςκευι κα γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για παιδικζσ χαρζσ, τθν μελζτθ
και τισ

οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και κα φζρουν πιςτοποίθςθ για κάκε υλικό. Προμικεια,

μεταφορά, τοποκζτθςθ, ςτερζωςθ, υλικά και μικροχλικά βαμμζνο, επί τόπου του ζργου.

Σιμι ενόσ τεμαχίου : Σριακόςια εβδομιντα ευρϊ (370 € )
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1.4. Σςουλικρα παίδων

Αξονομετπικό

3400

2850

1350

Πλάγια όψη

Διαςτάςεισ οργάνου πριν τθν
πάκτωςθ
Πλάτοσ
750 mm
Μικοσ
3400 mm
Υψοσ
2850 mm

Μπποστινή όψη

Απαιτιςεισ αςφαλείασ
Απαιτοφμενοσ χϊροσ 6800 × 3750 mm
Μζγιςτο φψοσ
1350 mm
πτϊςθσ
Ηλικία χριςτθ
3+

Γενικι τεχνικι περιγραφι:
Σο όργανο κα είναι ενδεικτικοφ τφπου όπωσ απεικονίηεται ςτο ανωτζρω ςχζδιο και κα
περιλαμβάνει:
Σθν ςκάλα ανάβαςθσ μαηί με το πατάρι
Ανοξείδωτθ ςκάφθ μικουσ 2,90 m

Σεχνικι περιγραφι επιμζρουσ ςτοιχείων:
Η ςκάλα ανάβαςθσ αποτελείται από τζςςερισ ςιδθροδοκοφσ 60 × 80 mm πάχουσ 2 mm, οι
δφο ζχουν μικοσ 2.350 mm και οι άλλοι δφο 2.850mm ςτουσ οποίουσ ςυγκολλοφνται τα τζςςερα
ςκαλοπάτια από ςιδθροςωλινα οβάλ διαςτάςεων 20×45 mm πάχουσ 2 mm και μικοσ 630mm.
το άνω μζροσ των δφο μεγαλφτερων ςιδθροδοκϊν και ςε φψοσ 800 mm από το πατάρι
ςυγκολλάτε μπάρα κρατιματοσ από ςιδθροςωλινα Φ26 πάχουσ 2 mm, οφτοσ ϊςτε να
αναγκαςτεί ο χριςτθσ να βρεκεί ςε κακιςτι κζςθ προκειμζνου να ολιςκιςει προσ το ζδαφοσ.
Οι χειρολαβζσ ανάβαςθσ είναι από ςιδθροςωλινα φ26 mm πάχουσ 2mm και μικουσ
1050mm,οι χειρολαβζσ αυτζσ ςυγκολλοφνται κατάλλθλα ςτουσ δφο μεγαλφτερουσ ςιδθροδοκοφσ
με διάκενο όχι μεγαλφτερο των 80mm. Tο πατάρι καταςκευάηεται από αντιολιςκθτικι μεταλλικι
λαμαρίνα που ζχει πάχοσ 2,5 mm. το πάνω μζροσ αυτοφ του παταριοφ βιδϊνονται δφο
προςτατευτικά πάνελ, θμικυκλικοφ ςχιματοσ που ζχουν πάχοσ 21 mm και ςυνδζονται με βίδεσ
Μ8 × 90 mm ςτουσ ςιδθροδοκοφσ.
Η ςκάφθ τθσ τςουλικρασ είναι από λαμαρίνα INOX πάχουσ 1,50 mm και πλάτοσ 460 mm. Η
λαμαρίνα αυτι τοποκετείτε κατάλλθλα πάνω ςε ζνα πλαίςιο από μορφοςωλινα 20×30 mm με
πλάτοσ 460 mm και μικοσ 2900 mm, αποτρζποντασ ζτςι, μελλοντικά να δθμιουργθκεί κοιλότθτα
επικίνδυνθ για τον τραυματιςμό των δαχτφλων των παιδιϊν. Σα πλαϊνά τθσ τςουλικρασ είναι
από κόντρα πλακζ καλάςςθσ, πάχουσ 21 mm, τα οποία βιδϊνονται ςτα πλαϊνά του πλαιςίου με 7
καρόβιδεσ Μ8 ςτθν κάκε πλευρά.
H γωνία κλίςθσ τθσ τςουλικρασ προσ το ζδαφοσ δεν υπερβαίνει τισ 40 ° .

Για τθν κεμελίωςθ τθσ ςκάλασ ανοίγουμε λάκκο διαςτάςεων 300mm, μικουσ 1000mm και
βάκουσ 400 mm. Ενϊ για τθν κεμελίωςθ τθσ ςκάφθσ χρειάηεται λάκκοσ 300×600mm και βάκοσ
400mm. Σα ςτοιχεία ςτερζωςθσ του εξοπλιςμοφ να βρίςκονται τουλάχιςτον 400 mm κάτω από
τθν επιφάνεια παιχνιδιοφ και οι κορυφζσ τθσ κεμελίωςθσ τουλάχιςτον 200 mm να είναι
χαμθλότερα τθσ επιφάνειασ παιχνιδιοφ (άρκρο 4.2.14 του ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1-2008) .

Η όλθ καταςκευι κα γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για παιδικζσ χαρζσ, τθν μελζτθ και τισ
οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και κα φζρουν πιςτοποίθςθ για κάκε υλικό. Προμικεια, μεταφορά,
τοποκζτθςθ, ςτερζωςθ, υλικά και μικροχλικά βαμμζνο, επί τόπου του ζργου.

Σιμι ενόσ τεμαχίου : Πεντακόςια ευρϊ (500 € )
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1.5. Σςουλικρα νθπίων

Αξονομετπικό

Πλάγια όψη

Διαςτάςεισ οργάνου πριν τθν
πάκτωςθ
Πλάτοσ
750 mm
Μικοσ
2400 mm
Υψοσ
1950 mm

Μπποστινή όψη

Απαιτιςεισ αςφαλείασ
Απαιτοφμενοσ χϊροσ 5750 × 3750 mm
Μζγιςτο φψοσ
980 mm
πτϊςθσ
Ηλικία χριςτθ
1,5 +

Γενικι τεχνικι περιγραφι:
Σο όργανο κα είναι ενδεικτικοφ τφπου όπωσ απεικονίηεται ςτο ανωτζρω ςχζδιο και κα
περιλαμβάνει:

Σθν ςκάλα ανάβαςθσ μαηί με το πατάρι
Ανοξείδωτθ ςκάφθ μικουσ 1,90 m
Η ςκάλα ανάβαςθσ αποτελείται από τζςςερισ ςιδθροδοκοφσ 60×80 mm πάχουσ 2 mm, οι δφο
ζχουν μικοσ 2.500 mm και οι άλλοι δφο 2.000 mm ςτουσ οποίουσ ςυγκολλοφνται τα τρία
ςκαλοπάτια από ςιδθροςωλινα οβάλ διαςτάςεων 20×45 mm πάχουσ 2 mm και μικουσ 630 mm.
το άνω μζροσ των δφο μεγαλφτερων ςιδθροδοκϊν και ςε φψοσ 800 mm από το πατάρι
ςυγκολλάτε μπάρα κρατιματοσ από ςιδθροςωλινα Φ 26 πάχουσ 2 mm, οφτωσ ϊςτε να
αναγκαςτεί ο χριςτθσ να βρεκεί ςε κακιςτι κζςθ προκειμζνου να ολιςκιςει προσ το ζδαφοσ.

Οι χειρολαβζσ ανάβαςθσ είναι από ςιδθροςωλινα Φ26 πάχουσ 2 mm και μικουσ 1050 mm,
οι χειρολαβζσ αυτζσ ςυγκολλοφνται κατάλλθλα ςτουσ δφο μεγαλφτερουσ ςιδθροδοκοφσ με
διάκενο όχι μεγαλφτερο των 80 mm. Σο πατάρι καταςκευάηεται από αντιολιςκθτικι μεταλλικι
λαμαρίνα που ζχει πάχοσ 2,5 mm. το πάνω μζροσ αυτοφ του παταριοφ βιδϊνονται δφο
προςτατευτικά πάνελ, θμικυκλικοφ ςχιματοσ που ζχουν πάχοσ 21 mm και ςυνδζονται με βίδεσ
Μ8×90 mm ςτουσ ςιδθροδοκοφσ.
Η ςκάφθ τθσ τςουλικρασ είναι από λαμαρίνα INOX πάχουσ 1,50 mm και πλάτοσ 460 mm.
Η λαμαρίνα αυτι τοποκετείτε κατάλλθλα πάνω ςε ζνα πλαίςιο από μορφοςωλινα 20×30 mm με
πλάτοσ 460 mm και μικοσ 2000 mm, αποτρζποντασ ζτςι, μελλοντικά να δθμιουργθκεί κοιλότθτα
επικίνδυνθ για τον τραυματιςμό των δαχτφλων των παιδιϊν. Σα πλαϊνά τθσ τςουλικρασ είναι
από κόντρα πλακζ καλάςςθσ, πάχουσ 21 mm, τα οποία βιδϊνονται ςτα πλαϊνά του πλαιςίου με 5
καρόβιδεσ Μ6 ςτθν κάκε πλευρά.
Η γωνία κλίςθσ τθσ τςουλικρασ προσ το ζδαφοσ δεν υπερβαίνει τισ 40°.

Για τθν κεμελίωςθ τθσ ςκάλασ ανοίγουμε λάκκο πλάτουσ 300 mm, μικουσ 1000 mm και βάκουσ
400 mm. Ενϊ για τθν κεμελίωςθ τθσ ςκάφθσ χρειάηεται λάκκοσ 300×600 mm και βάκοσ 400 mm.
Σα ςτοιχεία ςτερζωςθσ του εξοπλιςμοφ να βρίςκονται τουλάχιςτον 400 mm κάτω από τθν
επιφάνεια παιχνιδιοφ και οι κορυφζσ τθσ κεμελίωςθσ τουλάχιςτον 200 mm να είναι χαμθλότερα
τθσ επιφάνειασ παιχνιδιοφ (άρκρο 4.2.14 του ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1-2008) .

Η όλθ καταςκευι κα γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για παιδικζσ χαρζσ, τθν μελζτθ και τισ
οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και κα φζρουν πιςτοποίθςθ για κάκε υλικό. Προμικεια, μεταφορά,
τοποκζτθςθ, ςτερζωςθ, υλικά και μικροχλικά βαμμζνο, επί τόπου του ζργου.

Σιμι ενόσ τεμαχίου : Σετρακόςια ογδόντα ευρϊ (480 € )
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1.6. Σραμπάλα 2 κζςεων μεταλλικι

Αξονομετπικό

2500
950
550
Πλάγια όψη

Διαςτάςεισ οργάνου πριν τθν
πάκτωςθ
Πλάτοσ
250 mm
Μικοσ
2500 mm
Υψοσ
950 mm

250

Μπποστινή όψη

Απαιτιςεισ αςφαλείασ
Απαιτοφμενοσ χϊροσ 4500×2300 mm
Μζγιςτο φψοσ
950 mm
πτϊςθσ
Ηλικία χριςτθ
3+

Γενικι τεχνικι περιγραφι:
Σο όργανο κα είναι ενδεικτικοφ τφπου όπωσ απεικονίηεται ςτο ανωτζρω ςχζδιο και κα
περιλαμβάνει:
Σθν οριηόντια δοκό
Σθν βάςθ ταλάντευςθσ

Σεχνικι περιγραφι επιμζρουσ ςτοιχείων:
Η οριηόντια δοκόσ είναι από ςιδεροςωλινα 60× 80×2500 mm και πάχοσ 2 mm.
τα δφο άκρα τοποκετοφνται τα δφο κακίςματα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ επενδυμζνο με
φιλμ πάχουσ 21 mm και οι δφο μεταλλικζσ χειρολαβζσ από ςιδθροςωλινα φ26 με πάχοσ 2 mm.
τα κάτω άκρα αυτισ τθσ δοκοφ, τοποκετοφνται κατάλλθλα οι ελαςτικοί αποςβεςτιρεσ.
Η βάςθ ταλάντευςθσ είναι από ςιδθροςωλινα 60 ×80×90 mm, πριν τθν πάκτωςθ.
Πάνω ςε αυτι τθν βάςθ προςαρμόηεται θ οριηόντια δοκόσ, επιτυγχάνοντασ με τθν βοικεια
πείρου τθν ταλάντευςθ.

Για τθν κεμελίωςθ τθσ τραμπάλασ ανοίγουμε δφο λάκκουσ διαςτάςεων 400 mm , μικουσ 400
mm και βάκουσ 450 mm. Σα ςτοιχεία ςτερζωςθσ του εξοπλιςμοφ να βρίςκονται τουλάχιςτον 400
mm κάτω από τθν επιφάνεια παιχνιδιοφ και οι κορυφζσ τθσ κεμελίωςθσ τουλάχιςτον 200 mm να
είναι χαμθλότερα τθσ επιφάνειασ παιχνιδιοφ (άρκρο 4.2.14 του ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1-2008) .

Η όλθ καταςκευι κα γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για παιδικζσ χαρζσ, τθν μελζτθ και τισ
οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και κα φζρουν πιςτοποίθςθ για κάκε υλικό. Προμικεια, μεταφορά,
τοποκζτθςθ, ςτερζωςθ, υλικά και μικροχλικά βαμμζνο, επί τόπου του ζργου.

Σιμι ενόσ τεμαχίου : Εκατόν πενιντα ευρϊ (150 € )

1.7 Άλογο παλινδρομικό

Αξονομετπικό

500

Πλάγια όψη

Διαςτάςεισ οργάνου πριν τθν
πάκτωςθ
Πλάτοσ
500 mm
Μικοσ
1050 mm
Υψοσ
1100 mm

Μπποστινή όψη

Απαιτιςεισ αςφαλείασ
Απαιτοφμενοσ χϊροσ 3050 ×2500 mm
Μζγιςτο φψοσ
700 mm
πτϊςθσ
Ηλικία χριςτθ
1,5 +

Γενικι τεχνικι περιγραφι:
Σο όργανο κα είναι ενδεικτικοφ τφπου όπωσ απεικονίηεται ςτο ανωτζρω ςχζδιο και κα
περιλαμβάνει:
Δφο βάςεισ ςτιριξθσ
Σθ βάςθ κίνθςθσ
Σο αλογάκι με το κάκιςμα και τισ χειρολαβζσ
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Σεχνικι περιγραφι επιμζρουσ ςτοιχείων:
Οι βάςεισ ςτιριξθσ είναι καταςκευαςμζνεσ από δφο κοιλοδοκοφσ, 50×80×950 mm, ενωμζνεσ
με ςιδεροςωλινα φ33, μικουσ 900 mm.
H βάςθ κίνθςθσ αποτελείται από ζνα μεταλλικό τελάρο, διαςτάςεων 650×260 mm και από
κοιλοδοκό 20×30 mm, το οποίο ςτισ άκρεσ του ζχει βραχίονεσ περιςτροφισ για τθν κίνθςθ του
οργάνου.
το τελάρο τοποκετείτε το ομοίωμα από αλογάκι, από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 42
mm. τα πλαϊνά μζρθ του ςϊματοσ προςαρμόηονται δφο χειρολαβζσ καταςκευαςμζνεσ από μθ
τοξικό πλαςτικό υψθλισ αντοχισ, διαςτάςεων Φ33×90 mm, για τθν ςτακερότθτα του χριςτθ.

Η κεμελίωςθ γίνεται ςκάβοντασ τζςςερισ λάκκουσ διαςτάςεων 400Χ400 mm και βάκουσ 450
mm. Σα ςτοιχεία ςτερζωςθσ του εξοπλιςμοφ να βρίςκονται τουλάχιςτον 400 mm κάτω από τθν
επιφάνεια παιχνιδιοφ και οι κορυφζσ τθσ κεμελίωςθσ τουλάχιςτον 200 mm να είναι χαμθλότερα
τθσ επιφάνειασ παιχνιδιοφ (άρκρο 4.2.14 του ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1-2008) .

Η όλθ καταςκευι κα γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για παιδικζσ χαρζσ, τθν μελζτθ και τισ
οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και κα φζρουν πιςτοποίθςθ για κάκε υλικό. Προμικεια, μεταφορά,
τοποκζτθςθ, ςτερζωςθ, υλικά και μικροχλικά βαμμζνο, επί τόπου του ζργου.

Σιμι ενόσ τεμαχίου : Σετρακόςια πζντε ευρϊ (405 € )

1.8. Οριηόντια κλίμακα

Αξονομετπικό

3200

2050

2050

Μπποστινή όψη

Διαςτάςεισ οργάνου πριν τθν
πάκτωςθ
Πλάτοσ
590 mm
Μικοσ
3200 mm
Υψοσ
2050 mm

590

Πλάγια όψη

Απαιτιςεισ αςφαλείασ
Απαιτοφμενοσ χϊροσ 6900 × 4290 mm
Μζγιςτο φψοσ
2000 mm
πτϊςθσ
Ηλικία χριςτθ
3+

Γενικι τεχνικι περιγραφι:
Σο όργανο κα είναι ενδεικτικοφ τφπου όπωσ απεικονίηεται ςτο ανωτζρω ςχζδιο και κα
περιλαμβάνει:
Σα τζςςερα κάκετα ςτθρίγματα
Σθν οριηόντια κλίμακα

Σεχνικι περιγραφι επιμζρουσ ςτοιχείων:
Σα τζςςερα κάκετα ςτθρίγματα είναι ςιδθροςωλινεσ φ70 με πάχοσ 2 mm, τα οποία
ςυνδζονται μεταξφ τουσ ανά δφο, με τρεισ ςιδεροςωλινεσ φ26 μικουσ 450 mm, δθμιουργϊντασ
ζτςι, τα πόδια ςτθρίγματοσ.
Η οριηόντια κλίμακα αποτελείται από δφο δοκοφσ φ70 με μικοσ 3000 mm και πάχοσ 2 mm, οι
οποίεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με εννιά ςιδθροςωλινεσ φ26 με μικοσ 450 mm.
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Η κεμελίωςθ γίνεται ςκάβοντασ τζςςερισ λάκκουσ διαςτάςεων 400Χ400 mm και βάκουσ 450
mm. Σα ςτοιχεία ςτερζωςθσ του εξοπλιςμοφ να βρίςκονται τουλάχιςτον 400 mm κάτω από τθν
επιφάνεια παιχνιδιοφ και οι κορυφζσ τθσ κεμελίωςθσ τουλάχιςτον 200 mm να είναι χαμθλότερα
τθσ επιφάνειασ παιχνιδιοφ (άρκρο 4.2.14 του ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1-2008).

Η όλθ καταςκευι κα γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για παιδικζσ χαρζσ, τθν μελζτθ και τισ
οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και κα φζρουν πιςτοποίθςθ για κάκε υλικό. Προμικεια, μεταφορά,
τοποκζτθςθ, ςτερζωςθ, υλικά και μικροχλικά βαμμζνο, επί τόπου του ζργου.

Σιμι ενόσ τεμαχίου : Σριακόςια είκοςι πζντε ευρϊ (325 € )

1.9 Αναρρίχθςθ δζντρο

Κάτοψθ

Αξονομετπικό

Σομζσ

Αναρρίχθςθ δζντρο.
Γενικζσ διαςτάςεισ :
Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ :
Μικοσ :
450 cm
Μικοσ :
750 cm
Πλάτοσ :
450 cm
Πλάτοσ :
750 cm
Υψοσ :
300 cm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ :
150 cm
Ηλικιακι ομάδα :
3+
υνολικό βάροσ :
70 kg
Δραςτθριότθτεσ :
Παρατθρθτιριο, Αναρρίχθςθ, Ιςορροπία.
Αποτελείται από ζναν μεταλλικό κεντρικό ιςτό που πάνω ςε αυτϊν υπάρχει τετράγωνθ
αναρρίχθςθ με ςχοινιά ςε διάταξθ πυραμίδασ.

Σεχνικι περιγραφι επιμζρουσ ςτοιχείων:
Σο «αναρριχθτικό χωροδικτφωμα» απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ από 3 ετϊν. Η ςυγκεκριμζνθ
καταςκευι είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να ικανοποιεί όλεσ τισ προβλεπόμενεσ διεκνείσ
προδιαγραφζσ. Σο χωροδικτφωμα είναι μια εφελκυόμενθ καταςκευι από ατςάλινο καλϊδιο με
επικάλυψθ πλζξεωσ πολυαμιντικι.
Σο καλϊδιο αυτό ςε καταςκευι (μορφολογία) οκταζδρων ςτο χϊρο, ςτθρίηεται ςε πυλϊνα από
ςιδθροςωλινα γαλβανιςμζνο εν κερμό με διάμετρο περίπου 200 mm και πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ
ςε βάκοσ 800 mm. Ακόμα τα περιμετρικά ατςάλινα καλϊδια πακτϊνονται με άγκιςτρα
ακυρϊςεωσ.
Σο χωροδικτφωμα αποτελείται από ςυνδεδεμζνουσ δακτυλίουσ από καλϊδιο, ϊςτε ςε περίπτωςθ
βανδαλιςτικισ καταςτροφισ να είναι δυνατι θ μεμονωμζνθ επί τόπου αντικατάςταςθ ςε
ςυνδυαςμό με τθ δυνατότθτα λφςθσ των ςυνδετικϊν ςτοιχείων επί τόπου τθσ εγκατάςταςθσ.
Σα καλϊδια είναι από ειδικό ςυρματόςχοινο, ζτςι ϊςτε να εγγυάται αφενόσ μεν μεγάλθ αντοχι
ςτθ φκορά από τριβι, αφετζρου δε βελτιςτοποιθμζνθ προςταςία από διάβρωςθ. Σα άκρα των
καλωδίων ςυνδζονται με κικεσ αλουμινίου υπό πίεςθ. Οι ελκυςτιρεσ είναι με χειριςμό
αςφαλείασ πλιρεισ ςϊματοσ επιψευδαργυρωμζνοι. Σα άγκιςτρα (ςυνδετικά ςτοιχεία – κόμβοι)
είναι τριςδιάςτατθσ ςφνδεςθσ από ανοξείδωτο ατςάλι.
Η βάςθ του πυλϊνα και τα κεμζλια αγκυρϊςεων είναι από ςκυρόδεμα. Η καταςκευι αποτελείται
από το χωροδικτφωμα, τον κεντρικό πυλϊνα, ελκυςτιρεσ, αγκυρϊςεισ και βάςεισ αγκυρϊςεωσ.
Σα άκρα των καλωδίων (δακτφλιοι) ςυνδζονται με κικεσ αλουμινίου υπό πίεςθ.
Σο χωροδικτφωμα είναι καταςκευαςμζνο από εξάκλωνο ατςάλινο καλϊδιo.
Κάκε κλϊνοσ περιλαμβάνει ατςάλινα καλϊδια (ςυρματόςχοινα).
Κάκε επί μζρουσ κλϊνοσ περιβάλλεται από πλζξθ πολυαμυντικοφ νιματοσ ι άλλο ιςοδφναμο
υλικό. Σο καλϊδιο είναι ειδικισ καταςκευισ με θλεκτροςτατικι επαγωγι τθσ πολυαμυντικισ
πλζξθσ επί του ςυρματόςχοινου για τθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ τριβισ.
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Η κεφαλι του πυλϊνα είναι από αλουμίνιο, με μπουλόνια. Η βάςθ του πυλϊνα είναι από
ςιδθροςωλινα γαλβανιςμζνο εν κερμό.

Η κεμελίωςθ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 4.2.14 του ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1-2008 ςκάβοντασ :
i) Σζςςερισ λάκκουσ διαςτάςεων 500Χ500 mm και βάκουσ 500 mm. για τα περιμετρικά καλϊδια
που πακτϊνονται με άγκιςτρα ακυρϊςεωσ . Σα ςτοιχεία ςτερζωςθσ του εξοπλιςμοφ να
βρίςκονται τουλάχιςτον 400 mm κάτω από τθν επιφάνεια παιχνιδιοφ και οι κορυφζσ τθσ
κεμελίωςθσ τουλάχιςτον 200 mm να είναι χαμθλότερα τθσ επιφάνειασ παιχνιδιοφ .
ii) Και ζνα λάκκο διαςτάςεων 800Χ800 mm για τον κεντρικό πυλϊνα που πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ
ςε βάκοσ 1000 mm. Σα ςτοιχεία ςτερζωςθσ του εξοπλιςμοφ να βρίςκονται τουλάχιςτον 950 mm
κάτω από τθν επιφάνεια παιχνιδιοφ και οι κορυφζσ τθσ κεμελίωςθσ τουλάχιςτον 400 mm να
είναι χαμθλότερα τθσ επιφάνειασ παιχνιδιοφ .

Η όλθ καταςκευι κα γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για παιδικζσ χαρζσ, τθν μελζτθ και τισ
οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και κα φζρουν πιςτοποίθςθ για κάκε υλικό. Προμικεια, μεταφορά,
τοποκζτθςθ, ςτερζωςθ, υλικά και μικροχλικά βαμμζνο, επί τόπου του ζργου.

Σιμι ενόσ τεμαχίου : Σρεισ χιλιάδεσ πενιντα ευρϊ (3.050 € )

Οι περίφραξεισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθν ρυμοτομία τθσ περιοχισ .
Όπου καταςκευάηεται νζα περίφραξθ, θ προτεινόμενθ ςχεδιάςτθκε ϊςτε να πλθροί τισ
προδιαγραφζσ αςφαλείασ όςον αφορά τθν παγίδευςθ κεφαλιοφ ι ποδιοφ (κενά πλάτουσ
μικρότερου των 8χιλ), κακϊσ και να αποτρζπει το ςκαρφάλωμα (αποφυγι οριηόντιων
πατθμάτων). Tο βζλτιςτο φψοσ που κα ζχει θ περίφραξθ κα είναι 1.00 μ (1,07μ. από εδάφουσ) .

1.10 Κιγκλίδωμα μεταλλικό περίφραξθσ

Σο μεταλλικό κιγκλίδωμα περίφραξθσ κα ζχει φψοσ 1,00μ (1,07μ. από εδάφουσ) όπωσ το ςχζδιο,
με ςτφλουσ περίφραξθσ από ςτραντηαριςτό ςιδθροςωλινα 0,60×0,60×1,50 μ. και πακτϊνεται
ςτο ζδαφοσ κατά 0,40μ με τάπα pvc ςτο άνω μζροσ ανά 2,30μ περίπου .
Οι ςτφλοι των κιγκλιδωμάτων πακτϊνονται ςε ςκυρόδεμα .
Σο τελάρο βιδϊνεται ςτισ πλευρζσ των ςτφλων με μπουλόνια Μ8×80 χιλ. ςε κάκετθ διάταξθ.

33

34

Σο πλζγμα καταςκευάηεται από μαφρθ ςιδθρόβεργα εμπορίου πάχουσ 8 χιλ. και φζρει ςτο άνω
μζροσ μία εξωτερικι τριγωνικι νεφρωςθ. Οι κάκετεσ ςυρμάτινεσ βζργεσ ςυγκολλοφνται μεταξφ
τουσ ςε απόςταςθ 0,87 χιλ..
το πάνω και κάτω μζροσ του πλζγματοσ ςυγκολλοφνται κατάλλθλα δφο οριηόντιοι δοκοί από
ςιδθροςωλινα τετραγωνικισ μορφισ 0,30×0,30×2,30 μ. πάχουσ 2 χιλ..
Παράλλθλα του πλζγματοσ, ςτο φψοσ του τριγϊνου, ςυγκολλοφνται βζργεσ πάχουσ 8 χιλ.
Όλα τα μεταλλικά μζρθ βάφονται θλεκτροςτατικά ςε φοφρνο με πολυεςτερικι ποφδρα
κατάλλθλθ για εξωτερικό χϊρο.

τθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και θ μεταφορά του ςυνόλου των υλικϊν μικροχλικϊν
επιτόπου του ζργου και εργαςία θλεκτροςυγκολλιςεων, πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ,
ςτερζωςθσ και πλιρουσ χρωματιςμοφ με χρϊματα θλεκτροςτατικά ςφμφωνα με το ςχζδιο και
τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ .

Σιμι ανά τρζχον μζτρο (m) : Σριάντα τρία ευρϊ (33 €)

1.11 Μονι μεταλλικι πόρτα περίφραξθσ

Γενικζσ διαςτάςεισ :
Υψουσ :1,00 m
Μικουσ :1,20 m

Γενικι τεχνικι περιγραφι
Η καταςκευι είναι ιδίων διαςτάςεων και μορφισ με τα κιγκλιδϊματα όπωσ ςτο ςχζδιο και
ςτθρίηεται ςε δφο ςτφλουσ από μαφρθ ςτραντηαριςτι ςιδθροςωλινα 0,60×0,60×1,50 μ. και
πακτϊνεται με ςκυρόδεμα 0,40μ εντόσ εδάφουσ. το άνω μζροσ φζρει τάπα pvc ανά ςτφλο.
Όλα τα μεταλλικά μζρθ βάφονται θλεκτροςτατικά ςε φοφρνο με πολυεςτερικι ποφδρα
κατάλλθλθ για εξωτερικό χϊρο.

τθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και θ μεταφορά τθσ πόρτασ περίφραξθσ επι τόπου του
ζργου και εργαςία θλεκτροςυγκολλιςεων, πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ και
πλιρουσ χρωματιςμοφ με χρϊματα θλεκτροςτατικά ςφμφωνα με τα ςχζδιο τθσ μελζτθσ και τισ
οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ .

Σιμι ανά τεμάχιο : Εκατόν πενιντα (150 €)

Σρίκαλα. 24-03-2017
υντάχκθκε

Γάκθ Κωνςταντίνα
Πολ. Μθχ/κόσ Σ.Ε με Α

Θεωρικθκε
Η Δ/ντρια Σ.Τ.& Π.

Χανι Σςαπάλα-Βαρδοφλθ
Αρχιτζκτων Μθχ/κόσ με Α
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