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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Γενικά στοιχεία 
Η παρούσα μελέτη αφορά επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών του 

Δήμου Χίου, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες ενέργειες τόσο στα όργανα 

όσο και στο περιβάλλοντα χώρο ώστε να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 
των Υ.Α 28492/2009 (Β 931) Υ.Α., 27934/2014 (Β 2029) Υ.Α. και της 

Εγκύκλιου 44/07-08-2014 του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια, για την κατασκευή και λειτουργία του. Σκοπός της 

μελέτης αυτής είναι μέσω των παρεμβάσεων που προτείνονται, η αναβάθμιση 
και η λειτουργική αποκατάσταση των χώρων αυτών, με την αντικατάσταση 

και επισκευή του υπάρχοντος εξοπλισμού (παιχνίδια, καθιστικά, κάδοι 

απορριμμάτων κ.λπ.) αλλά και της τοποθέτησης νέου, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί με τις ανωτέρω Υ.Α., 

προκειμένου να πιστοποιηθούν και να διαθέτουν Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Λειτουργίας και το Ειδικό Σήμα του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Η πιστοποίηση των παιδικών χαρών θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια 

εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
2015» που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του δήμου Χίου με ΚΑ 

30-7332.043, και αφορά την αναβάθμιση 17 υφιστάμενων παιδικών χαρών 

του Δήμου Χίου.  

 
Συνοπτικά η μελέτη, αφορά δέκα επτά (17) υφιστάμενες παιδικές χαρές του 

Δήμου Χίου που είναι οι εξής: 

 α/

α 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜ./ΤΟΠ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΗ / ΤΟΠΟΝΥΜΙΟ 

ΑΡΙΘ
Μ. 

ΣΧΕΔ
. 

Εμβαδ.  
(περίπο

υ τ.μ.) 

1 ΑΜΑΝΗΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΒΟΛΙΣΣΟΣ 1 370,00  

2 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΣΥΡΙΚΑΡΙ 2 318,00  

3 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 3 300,00  

4 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΓΛΥΦΟΣ 4 120,00  

5 ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ 11 160,00 

6 ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΑ ΜΕΓΑ ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ 12 120,00 

7 ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ Π. ΣΤΑΘΜΟΣ 13 240,00  

8 ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΔΑΦΝΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 14 131,00 

9 ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ-ΠΥΡΓΟΣ 15 715,00  

10 ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 
ΝΕΝΗΤΑ - 

ΠΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟ 
16 

517,00  

11 ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΑΡΜΟΛΙΩΝ ΑΡΜΟΛΙΑ 17 224,00  

12 ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΩΜΗΣ ΚΩΜΗ-ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ 18 503,00  
Πίνακας 1: Υφιστάμενες Παιδικές Χαρές του Δήμου, στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις 
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Υφιστάμενη Κατάσταση 

Οι υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Χίου είναι εγκατεστημένες σε 
κοινόχρηστους χώρους, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας 

προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), και ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 και τις προαναφερόμενες Υ.Α. 

 

Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν τον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος 

είναι παλαιός, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα εξ αιτίας της κακής 
χρήσης ή και της έλλειψης συντήρησης αυτού, αλλά και των βανδαλισμών 

που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια τα όργανα και ο αστικός εξοπλισμός. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης μέρους του 

υφιστάμενου εξοπλισμού και η τοποθέτηση νέου ασφαλούς, πιστοποιημένου. 

Συγχρόνως, κρίνεται εφικτή η διατήρηση μέρους του υφιστάμενου 
εξοπλισμού, που είναι ικανός να παραμείνει σε χρήση, με την προμήθεια και 

αντικατάσταση ανταλλακτικών μερών και με εργασίες συντήρησης. 

 
Προτεινόμενη Διαμόρφωση των Υφιστάμενων Παιδικών  Χαρών 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44/07-08-2014 του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ το πρώτο 

στάδιο της πρότασης ανακατασκευής μιας υφιστάμενης παιδικής χαράς είναι 

η αξιολόγηση του τόπου στον οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί. Η αξιολόγηση 
αυτή γίνεται μέσω τεχνικής έκθεσης στην οποία πρέπει να αποδεικνύεται η 

τήρηση ή μη όλων των κριτηρίων του άρθρου 2 της νέας απόφασης. Η 

ανωτέρω Τεχνική έκθεση έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Χίου για κάθε υφιστάμενη Παιδική Χαρά.  

 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο ο ΟΤΑ εκπονεί τη 
μελέτη ανακατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς η οποία πρέπει 

να περιέχει κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

1. Σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα το οποίο θα συντάσσεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της νέας απόφασης. Το στάδιο αυτό 

παρουσιάζεται στα σχέδια Αρ. Σχ. 1 έως 18 που ακολουθούν και είναι 

αναπόσπαστο μέρος της μελέτης. 

2. Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου 
εξοπλισμού που εγκαθίσταται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-

1:2008 (πιστοποιητικά συμμόρφωσης εξοπλισμού, προκαταρκτικές 

πληροφορίες κατασκευαστή/προμηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης, 
πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση, κ.λπ.). 

3. Αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου διαπιστευμένου φορέα, από την οποία 

να προκύπτει η συμμόρφωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού που θα 
διατηρηθεί προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της 

επιστήμης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών. 

 
Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή 

πραγματοποιήθηκε από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης,  

και παρέδωσε στο Δήμο τις εκθέσεις ελέγχου για κάθε παιδική χαρά. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής 

εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της 
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επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα 
 

Ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς έλαβε υπόψη την κάτοψη του χώρου, ότι 

δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών, ο 
εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό 

παιχνίδι, τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Προτύπων που υιοθετήθηκαν 

από την χώρα μας, και τις Υ.Α. βάση των οποίων είναι πλέον απαραίτητη η 

έκδοση Άδειας Λειτουργίας Παιδικών Χαρών και Ειδικού Σήματος για την 
εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και πρόσβασης στους χώρους παιδικής 

αναψυχής. 

 
Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 

1176). Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της 
σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ 

ΕΝ 71−3. 

 
Προτείνεται λοιπόν, αφενός ο σχεδιασμός της Παιδικής Χαράς να γίνει βάσει 

των προϋποθέσεων που ισχύουν για την πιστοποίησή της και αφετέρου η 

κατάλληλη σχεδίαση της Παιδικής Χαράς να έχει ως στόχο την βέλτιστη 

σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών διαφορετικών ηλικιακών 
ομάδων και διαφορετικών κινητικών ικανοτήτων, την κοινωνικοποίησή τους, 

αλλά και την δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου αναμονής και ξεκούρασης 

για τους ενήλικες συνοδούς. 
 

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά για κάθε παιδική χαρά γενικά στοιχεία, η 

υφιστάμενή τους κατάσταση, η επέμβαση που προτείνεται στην σημερινή 
υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και οι γενικές εργασίες διαμόρφωσης, οι 

αναγκαίες εργασίες προμήθειας, συντήρησης, και πλήρης εγκατάστασης 

οργάνων. 
 

Όπου αναφέρονται «Γενικές Εργασίες Συντήρησης» περιλαμβάνουν κάθε 

εργασία επισκευής, γενικότερης συντήρησης, απεγκατάστασης, μεταφοράς 

και επανατοποθέτησης οργάνων, μαζί με την αξία των αναγκαίων 
ανταλλακτικών και μικροϋλικών και κάθε άλλης εργασίας μετά της 

προμήθειας των αναγκαίων υλικών, ώστε με την περάτωσή τους να 

πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των παιδικών χαρών. Επίσης 
περιλαμβάνονται εργασίες απομάκρυνσης και μεταφοράς των οργάνων και 

του εξοπλισμού που δεν τηρεί τις προδιαγραφές, που σύμφωνα με τον έλεγχο 

εγκυμονούν κινδύνους, και κάθε άλλου εξοπλισμού που θα αποξηλωθεί και 
δεν θα επαναχρησιμοποιηθεί. 
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1.1 Παιδική Χαρά Βολισσού 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται στην Βολισσό εντός του οικισμού συνορεύει 

βόρεια-δυτικά-νότια με ιδιοκτησίες και ανατολικά με δημοτικό δρόμο, έχει 

εμβαδόν περίπου 370 τ.μ.  

 
Χάρτης 1: Παιδική Χαρά Βολισσού, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Βόρεια και ανατολικά της παιδικής χαράς υπάρχει περίφραξη και ανατολικά 

ένα άνοιγμα περίπου ένα μέτρο. Ο εξοπλισμό της παιδικής χαράς 

αποτελείται από μία μεταλλική τσουλήθρα, δύο τραμπάλες, ένα σύνθετο μία 

διπλή και μία τετραπλή κούνια. Επίσης υπάρχουν τρία παγκάκια και τρία 
καλάθια απορριμμάτων. Η επιφάνεια πτώσης έχει καλυφθεί με 

αντικραδασμικές πλάκες ασφαλείας 50x50x4εκ. 

 
Εικόνα 1: Παιδική Χαρά Βολισσού, Ιδία λήψη, 09-2014. 
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Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 
νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 

 
Προτείνεται να τοποθετηθεί μία μεταλλική πόρτα στην ανατολική είσοδο με 

ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ. σύμφωνα (Αρ. Σχ. Λ1), για την αποτροπή των 

παιδιών στο δρόμο.  

 
Στην νότια πλευρά, πίσω από τις κούνιες θα τοποθετηθούν πλάκες ασφαλείας  

πλάτους περίπου 1,2 μ. και μήκος περίπου 12μ, καθώς και δυτικά τμήμα 

επιφάνειας 8,00μ*2,00 σε συνέχεια του υφισταμένου δαπέδου ασφαλείας και 
πάχους 4εκ.(Αρ. Σχ. 1). Για τον εγκιβωτισμό του νέου δαπέδου περιμετρικά 

θα κατασκευαστεί κράσπεδο ανάποδο Τ διαστάσεων 30*10εκ. και 10*30εκ.. 

 
Προτείνεται να διατηρηθούν οι υπάρχουσες κούνιες, και να  τοποθετηθούν 

δύο νέα όργανα, μία τσουλήθρα με ύψος πτώσης περίπου 1,5μ., και μία 

τραμπάλα, όλα τα όργανα να έχουν ως κύριο υλικό το ξύλο. Η διάταξη των 
οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 1). 

 

Επίσης θα τοποθετηθεί μια πληροφοριακή πινακίδα. 

 
Γενικές Εργασίες. 
Τα υφιστάμενα όργανα (σύνθετο, τραμπάλες και μεταλλική τσουλήθρα) που 

παρουσιάζουν πολλές φθορές σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ., θα 
πρέπει να αποξηλωθούν και να απομακρυνθούν. 

 
Εργασίες Συντήρησης 
Οι υφιστάμενες κούνιες που θα παραμείνουν θα συντηρηθούν και 

επισκευαστούν σύμφωνα με τις εκθέσεις ελέγχου του Δ.Φ. και υποδείξεις της 

υπηρεσίας. 
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1.2 Παιδική Χαρά Σιρικάρι – Καρδάμυλα 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται στην θέση «Συρικάρι» της ΔΕ Καρδαμύλων, της 

Δ.Κ. Καρδαμύλων, συνορεύει βόρεια με οδό, νότια με κοινόχρηστο χώρο, 

δυτικά με ιδιοκτησία, και ανατολικά με οδό, έχει εμβαδόν περίπου 318 τ.μ. 

 
Χάρτης 2: Παιδική Χαρά «Σιρικάρι», Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Περιμετρικά της παιδικής χαράς υπάρχει ξύλινη περίφραξη με μία είσοδο 

νότια με άνοιγμα περίπου ένα μέτρο. Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς 

αποτελείται από ένα σύνθετο καράβι, μία κούνια βρεφών, μία κούνια παίδων 
και μία τραμπάλα. 

 
Εικόνα 2: Παιδική Χαρά Συρικάρι, Ιδία λήψη, 09/2014 
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Εικόνα 3: Παιδική Χαρά Συρικάρι, Ιδία λήψη, 09/2014 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 

νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 

 
Προτείνεται να καθαιρεθούν τα υφιστάμενα όργανα πλην του σύνθετου 

καραβιού που θα επισκευασθεί σε σημεία όπου έχουν κριθεί επικίνδυνα ως 

προς πτώση, παγίδευση δαχτύλων, ρούχων κτλ και επιπλέον η τοποθέτηση 
νέας κούνιας. Η διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 2). 

 

Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα το υφιστάμενο 
ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 4εκ. θα αφαιρεθεί (περίπου 140τ.μ.) και 

θα τοποθετηθεί νέο πάχους 6εκ., για να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφαλείας 

από τα διάφορα ύψη πτώσεις του σύνθετου οργάνου (σύμφωνα με την έκθεση 
ελέγχου του Δ.Φ.Π. ύψος πτώσης σε σύνθετο σε κάποιες πλατφόρμες 1,83, 

1,6, 1,4 και 1,2 μέτρα).  

 

Επίσης θα διατηρηθούν τα δύο καθιστικά παγκάκια για την εξυπηρέτηση των 
χρηστών τις παιδικής χαράς και θα τοποθετηθεί μια πληροφοριακή 

πινακίδα. 

 
Γενικές Εργασίες. 
Τα υφιστάμενα όργανα (τραμπάλα, 1 κούνια παίδων και μία κούνια βρεφών) 

παρουσιάζουν πολλές φθορές σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ., θα 
πρέπει να αποξηλωθούν και να απομακρυνθούν. 

 
Εργασίες Συντήρησης 
Τα σύνθετο που θα διατηρηθεί θα επισκευασθεί ώστε να μην είναι πλέον 

επικίνδυνο αλλά λειτουργικό. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, θα γίνουν 

επιδιορθώσεις σε σημεία όπου έχουν κριθεί επικίνδυνα από τον φορέα ως 

προς πτώση, παγίδευση κεφαλής, δαχτύλων, ρούχων κτλ. Για το λόγο αυτό 
θα τοποθετηθούν ειδικά φράγματα, και θα γίνουν επισκευές όπου υπάρχουν 

προεξέχουσες βίδες, σκουριασμένα στοιχεία κτλ.  
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1.3 Παιδική Χαρά Αγ. Κύρικος – Βροντάδος 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται πλησίον Ιερού Ναού Αγ. Κηρύκου της ΔΕ 

Ομηρούπολης, της Δ.Κ. Βροντάδου συνορεύει βόρεια με δημοτικό δρόμο, 

νότια με ιδιωτική ιδιοκτησία, ανατολικά με δημοτικό χώρο στάθμευσης, 
δυτικά με ιδιωτική ιδιοκτησία και έχει εμβαδόν περίπου 300 τ.μ.. 

 
Χάρτης 3: Παιδική Χαρά Αγ. Κύρικος – Βροντάδος, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από μία μεταλλική διπλή 
κούνια, μία τσουλήθρα, μία τραμπάλα και δύο αλογάκια. Επίσης υπάρχει 

ένα παγκάκι. Η επιφάνεια πτώσης έχει καλυφθεί με πλαστικό τάπητα.     

 
Εικόνα 4: Παιδική Χαρά Αγ. Κύρικος – Βροντάδος, Ιδία λήψη, 07-2014 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την 

σχετική νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την 
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ανακατασκευή της παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για 

λειτουργία. 
 

Προτείνεται να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα βόρεια, επί της υφισταμένης 

βάσεως οπλισμένου σκυροδέματος συνολικού μήκους περίπου 12,00μ. 
σύμφωνα με τα σχέδια (Αρ. Σχ. 3) και μία  πόρτα, βόρεια με ελάχιστο 

άνοιγμα 1,20μ. σύμφωνα (Αρ. Σχ. 3), για την αποτροπή των παιδιών στο 

δρόμο.  

 
Νότια θα κατασκευαστεί παρτέρι με πλάτος περίπου 1,50-3,50μ., θα 

φυτευτούν θάμνοι για δημιουργία φυσικού φράχτη και δύο δένδρα για 

να χρησιμεύσουν ως χώρος σκίασης.  
 

Προτείνεται να καθαιρεθούν τα υφιστάμενα όργανα και να τοποθετηθούν 

τρία νέα όργανα, μία κούνια δύο θέσεων, μία τσουλήθρα με ύψος 
πτώσης περίπου 1,5μ., και μία τραμπάλα, όλα τα όργανα να έχουν ως 

κύριο υλικό το ξύλο. Η διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο 

(Αρ. Σχ. 3). 
 

Για τις επιφάνειες πτώσεις από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 

τοποθετηθεί στρώση από βοτσαλάκι μεταβλητού πάχους (μέγεθος 

κόκκων 2-8 mm), περίπου 146,00τ.μ. για την απορρόφηση των 
κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ (Αρ. Σχ. 3). Για τον 

εγκιβωτισμό των σκύρων περιμετρικά του θα κατασκευαστεί κράσπεδο 

διαστάσεων 10*30εκ.  
 

Επίσης θα τοποθετηθούν δύο καθιστικά παγκάκια στη δυτική και 

ανατολική πλευρά για την εξυπηρέτηση των χρηστών τις παιδικής χαράς, 
ένας κάδος απορριμμάτων και μια πληροφοριακή πινακίδα. Στα 

περιμετρικά παρτέρια θα γίνει φύτευση νει  

 
Γενικές Εργασίες. 

Τα υφιστάμενα όργανα που έχουν πολλές φθορές και ελλέιψεις σύμφωνα 

με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα, θα πρέπει να 

αποξηλωθούν και απομακρυνθούν καθώς και ο πλαστικός χλοτάπιτας.  
 
Εργασίες Συντήρησης. 
Επίσης θα πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης στην περίφραξη που 
υπάρχει νότια σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.  

 

 
 



ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 13 

1.4 Παιδική Χαρά Λαγκάδας - Γλύφος 

 
Η παιδική χαρά βρίσκεται στη θέση «Γλυφός» της ΔΕ Ομηρούπολης, της Τ.Κ. 

Λαγκάδας, συνορεύει βορειανατολικά με δημοτικό χώρο, νοτιοδυτικά και 

βορειοδυτικά με πεζόδρομο, νοτιοανατολικά με υπερκείμενο δρόμο μεγάλης 
υψομετρικής διαφοράς, έχει εμβαδόν περίπου 120 τ.μ.. 

 

 
Χάρτης 4: Παιδική Χαρά Λαγκάδας - Γλυφός, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από ένα σύνθετο με 

τσουλήθρα, μία τραμπάλα, δύο αλογάκια και μία κούνια παίδων. Η 
επιφάνεια πτώσης έχει καλυφθεί με πλαστικό τάπητα. 

 
Εικόνα 5: Παιδική Χαρά Γλυφός Λαγκάδα, Ιδία λήψη, 07-2014 

 

Mελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 

νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την συντήρηση της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 
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Προτείνεται τα υφιστάμενα κιγκλίδωμα περιμετρικά να συντηρηθούν και να 

τοποθετηθεί μία πόρτα βορειανατολικά, με άνοιγμα 1,10μ. σύμφωνα (Αρ. Σχ. 
Λ1).  

 

Προτείνεται να καθαιρεθούν η τραμπάλα και τα δυο αλογάκια και το 
σύνθετο, να παραμείνει η κούνια παίδων και να συντηρηθεί σύμφωνα με την 

έκθεση ελέγχου του Δ.Φ. και να τοποθετηθεί με ύψος πτώσης περίπου 1,5μ., 

και μία τραμπάλα, όλα τα όργανα να έχουν ως κύριο υλικό το ξύλο. Η 

διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 4). 
 

Για τις επιφάνειες πτώσεις από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 

τοποθετηθεί στρώση από βοτσαλάκι πάχους 30,00εκ. (μέγεθος κόκκων 2-8 
mm), συνολικής επιφάνειας περίπου 118 τ.μ. για την απορρόφηση των 

κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ (Αρ. Σχ. 4).  

 
Επίσης θα διατηρηθούν τα δύο καθιστικά παγκάκια για την εξυπηρέτηση των 

χρηστών τις παιδικής χαρά και θα τοποθετηθεί ένας κάδος απορριμμάτων 

μια πληροφοριακή πινακίδα. 
 

Γενικές Εργασίες. 
Θα πρέπει να αποξηλωθούν τα υφιστάμενα όργανα (τραμπάλα, δυο 

αλογάκια) και το σύνθετο διότι παρουσιάζουν πολλές φθορές σύμφωνα με την 
έκθεση ελέγχου του Δ.Φ., θα απομακρυνθεί ο πλαστικός χλοοτάπητας. 

 
Εργασίες Συντήρησης. 
Θα πραγματοποιηθεί συντήρηση και επισκευή στα υφιστάμενα κιγκλιδώματα 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Επίσης θα πραγματοποιηθούν 

εργασίες συντήρησης στην κούνια νηπίων σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου 
του Δ.Φ.. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Εικόνα 6: Υφιστάμενα κιγκλιδώματα Π.Χ. Λαγκάδας, Ιδία λήψη, 07-2014 
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1.5  Παιδική Χαρά Πλατείας Καρουλίου – Θυμιανά 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται Στην πλατεία Καρουλίου, της Δ.Κ. Θυμιανών, ΔΕ 

Αγ. Μηνά υπάρχει παιδική χαρά, συνορεύει βόρεια με δημοτική οδό, νότια 

και δυτικά με Πλατεία, και ανατολικά με ιδιοκτησία,  έχει εμβαδόν περίπου 
160,05 τ.μ.. 

 
Χάρτης 5: Παιδική Χαρά Πλατείας Καρουλίου, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμό της παιδικής χαράς περιλαμβάνει δύο μεταλλικά μονόζυγα, μία 
μεταλλική τσουλήθρα, μια ξύλινη τραμπάλα που αποτελείται από κούνια, 

μονόζυγο και πύργο. Η επιφάνεια πτώσης έχει καλυφθεί από 

αντικραδασμικές πλάκες ασφαλείας 50x50χ4 εκ..  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Εικόνα 7: Παιδική Χαρά Πλατείας Καρουλίου, Google Maps, 10-2014 
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Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 

Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 
νομοθεσία (Υ.Α. 28492/2009 (Β 931), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 27934/2014 (Β 2029) Υ.Α και την υπ 

αριθμ. Εγκύκλιο 44/07-08-2014, ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) προτείνονται οι 
παρακάτω παρεμβάσεις για την συντήρηση και επισκευή της παιδικής χαράς 

ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 

 

Προτείνεται να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα (Σχέδιο Λ 1) βόρεια, δυτικά και νότια 
πάνω στο υφιστάμενο κράσπεδο συνολικού μήκους περίπου 40,00μ. και μία 

πόρτα (Σχέδιο Λ 1) νοτιοδυτικά ανοίγματος περίπου 1,00μ., ώστε να είναι 

λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους 
και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματός τους. 

 

Προτείνεται να τοποθετηθούν τρία όργανα μία κούνια δύο θέσεων, μία 
τσουλήθρα με ύψος πτώσης περίπου 1,3μ., και μία τραμπάλα, όλα τα 

όργανα να έχουν ως κύριο υλικό το ξύλο και θα συμμορφώνονται στα 

πρότυπα του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Η διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο 
σχέδιο (Αρ. Σχ. 05). 

 

Για τις επιφάνειες πτώσεις από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 

παραμείνει το υφιστάμενο δάπεδο, συνολικής επιφάνειας περίπου 
160,00τ.μ. για την απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 (Αρ. Σχ. 11). Το 

υφιστάμενο δάπεδο θα απομακρυνθεί με προσοχή όπου χρειάζεται για να 
τοποθετηθούν τα όργανα και θα επανατοποθετηθεί. 

 

Επίσης θα τοποθετηθεί ένα κάδος απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των 
χρηστών τις παιδικής χαράς και μια πληροφοριακή πινακίδα. 

 

Γενικές Εργασίες. 
Θα πρέπει να αποξηλωθούν τα υφιστάμενα όργανα (2 μονόζυγα, 1 τραμπάλα, 

1 τσουλήθρα και μία κούνια βρεφών/παίδων) διότι παρουσιάζουν πολλές 

φθορές σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ. 
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1.6  Παιδική Χαρά Μέγα Λιμιώνα 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται Στην περιοχή Μέγα Λιμιώνα της Δ.Κ. Θυμιανών, 

ΔΕ Αγ. Μηνά υπάρχει παιδική χαρά, συνορεύει βόρεια με δημοτική οδό, 

νότια, ανατολικά και δυτικά με υπόλοιπο τμήμα πλατείας Μέγα Λιμιώνα, 
έχει εμβαδόν περίπου 120,00 τ.μ..  

 
Χάρτης 6: Παιδική Χαρά Μέγα Λιμιώνα, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμό της παιδικής χαράς περιλαμβάνει ένα ξύλινο πολυόργανο που 

αποτελείται από κούνια, μονόζυγο και πύργο. Η επιφάνεια πτώσης έχει 
καλυφθεί από αντικραδασμικές πλάκες ασφαλείας 50x50χ4 εκ..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 8: Παιδική Χαρά Αγ. Ισιδώρου, Google Maps, 10-2014. 

 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 
νομοθεσία (Υ.Α. 28492/2009 (Β 931), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 27934/2014 (Β 2029) Υ.Α και την υπ 

αριθμ. Εγκύκλιο 44/07-08-2014, ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) προτείνονται οι 
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παρακάτω παρεμβάσεις για την συντήρηση και επισκευή της παιδικής χαράς 

ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 
 

Προτείνεται να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα (Σχέδιο Λ 1) βόρεια, νότια και δυτικά 

πάνω στο υφιστάμενο κράσπεδο, συνολικού μήκους περίπου 40,00μ. και μία 
πόρτα (Σχέδιο Λ 1) νοτιοδυτικά ανοίγματος περίπου 1,00μ. σύμφωνα, ώστε 

να είναι λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας 

κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματός 

τους. 
 

Προτείνεται να τοποθετηθούν τρία όργανα μία κούνια δύο θέσεων, μία 

τσουλήθρα με ύψος πτώσης περίπου 1,3μ., και μία τραμπάλα, όλα τα 
όργανα να έχουν ως κύριο υλικό το ξύλο και θα συμμορφώνονται στα 

πρότυπα του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Η διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο 

σχέδιο (Αρ. Σχ. 06). 
 

Για τις επιφάνειες πτώσεις από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 

παραμείνει το υφιστάμενο δάπεδο, συνολικής επιφάνειας περίπου 
120,00τ.μ. για την απορρόφηση των κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 (Αρ. Σχ. 1). Το 

υφιστάμενο δάπεδο θα απομακρυνθεί με προσοχή όπου χρειάζεται για να 

τοποθετηθούν τα όργανα και θα επανατοποθετηθεί. 
 

Επίσης θα τοποθετηθεί ένα καθιστικό παγκάκι για την εξυπηρέτηση των 

χρηστών τις παιδικής χαρά, ένας κάδος απορριμμάτων και μια 
πληροφοριακή πινακίδα. 

 

Γενικές Εργασίες. 
Θα πρέπει να αποξηλωθούν τα υφιστάμενα όργανα (σύνθετο εξοπλισμό με 

μονόζυγο, και τρεις κούνιες) διότι παρουσιάζουν πολλές φθορές σύμφωνα με 

την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ. 
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1.7  Παιδική Χαρά Π. Σταθμός - Βερβεράτο 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Βερβεράτου της ΔΕ 

Καμποχώρων, συνορεύει βόρεια, νότια και ανατολικά με προαύλιο Παιδικού 

Σταθμού Δ.Ε. Καμποχώρων και δυτικά με δημοτική οδός, έχει εμβαδόν 
περίπου 240 τ.μ..   

 
Χάρτης 7: Παιδική Χαρά Βερβεράτο, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Η παιδική χαρά οριοθετείται με περίφραξη από συρματόπλεγμα. Ο 

εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από συγκρότημα δύο μεταλλικών 

τραμπάλων δύο (2) θέσεων, μια κούνια μεταλλική τεσσάρων θέσεων νηπίων, 
ένα αναρριχητικό μονόζυγο, μία κούνια μεταλλική τεσσάρων θέσεων νηπίων 

με διαχωριστικό κατασκευαστικό στοιχείο, μία τσουλήθρα αυτοτελή (μικρή), 

μία τσουλήθρα αυτοτελή (μεγάλη), ένα μύλο κλασσικό, μία κούνια μεταλλική 
τεσσάρων (4) θέσεων νηπίων, και μία μεταλλική αξονική τραμπάλα δύο (2) 

θέσεων. Επίσης υπάρχουν δύο παγκάκια και ένας κάδος απορριμμάτων. Η 

επιφάνεια πτώσης έχει καλυφθεί με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας.     

 
Εικόνα 9: Παιδική Χαρά Βερβεράτου, Ιδία λήψη, 09-2014.  
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Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 
νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 

 
Προτείνεται να καθαιρεθούν τα υφιστάμενα όργανα διότι παρουσιάζουν 

πολλές φθορές, δεν πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας που χρειάζονται για 

τον απαιτούμενο χώρο πτώσης και δεν διατίθεται το απαιτούμενο δάπεδο 

ασφαλείας σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ. Δεν θα απομακρυνθεί η 
μεταλλική κούνια τεσσάρων (4) θέσεων νηπίων με διαχωριστικό 

κατασκευαστικό στοιχείο η οποία θα επισκευασθεί και να τοποθετηθούν (2) 

νέα όργανα, μία τσουλήθρα με ύψος πτώσης περίπου 1,5μ., και μία 
τραμπάλα, όλα τα όργανα να έχουν ως κύριο υλικό το ξύλο. Η διάταξη των 

οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 07). 

 
Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα θα διατηρηθεί το 

υφιστάμενο ελαστικό δάπεδο ασφαλείας. 

 
Επίσης θα τοποθετηθεί μία πόρτα ανατολικά που συνορεύει με το παιδικό 

σταθμό και μία πληροφοριακή πινακίδα. 

 
Γενικές Εργασίες. 
Τα υφιστάμενα όργανα (θα απομακρυνθούν όλα εκτός από την 4τραπλή 

κούνια με Διαχωριστικό Κατασκευαστικό Στοιχείο) που παρουσιάζουν πολλές 

φθορές σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ., θα πρέπει να 
αποξηλωθούν. 

 
Εργασίες Συντήρησης 
Η μεταλλική κούνια που θα διατηρηθεί, θα επισκευασθεί ώστε να μην είναι 

πλέον επικίνδυνη αλλά λειτουργική. Αναλυτικότερα, θα αφαιρεθούν τα 

κρεμαστά στοιχεία, ήτοι οι αλυσίδες και τα καθίσματα τα οποία είναι 
σκουριασμένα και σε κακή κατάσταση και θα αντικασταθούν από νέα. Η 

συρμάτινη περίφραξη σε αρκετά σημεία παρουσιάζει ανοίγματα και 

χρειάζεται να επισκευαστεί.  
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1.8  Παιδική Χαρά Σχολείο - Δαφνώνα 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται στην ΔΕ Καμποχώρων εντός του οικισμού του 

Δαφνώνα και εντός του προαύλιου χώρου του 2ου Νηπιαγωγείου.  

 
Χάρτης 8: Παιδική Χαρά Δαφνώνα, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Η παιδική χαρά συνορεύει βόρεια, νότια και δυτικά με προαύλιο χώρο του 
νηπιαγωγείου χωρίς να διαχωρίζεται από κάποια περίφραξη, ανατολικά με 

δημοτική οδό, και έχει εμβαδόν περίπου 130,75 τ.μ.. Ο εξοπλισμό της 

παιδικής χαράς αποτελείται από μία μεταλλική τετραπλή κούνια, μία 
μεταλλική τσουλήθρα, ένα μύλο και ένα όργανο αναρρίχησης. Η επιφάνεια 

πτώσης είναι από χώμα παρουσιάζοντας αρκετές ανωμαλίες.     

 
Εικόνα 10: Παιδική Χαρά Δαφνώνα, Ιδία λήψη, 09-2014. 
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Mελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 
νομοθεσία (Υ.Α. 28492/2009 (Β 931), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 27934/2014 (Β 2029) Υ.Α και την υπ 

αριθμ. Εγκύκλιο 44/07-08-2014, ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) προτείνονται οι 
παρακάτω παρεμβάσεις για την συντήρηση και επισκευή της παιδικής χαράς 

ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 

 

Προτείνεται να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα περιμετρικά της παιδικής χαράς 
πάνω στο υφιστάμενο κράσπεδο, συνολικού μήκους περίπου 30,00μ. 

σύμφωνα με τα σχέδια (Λ 1) και μία πόρτα δυτικά με άνοιγμα 1,10μ. 

σύμφωνα (Λ 1), ώστε να είναι λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στα 
παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση 

μερών του σώματός τους. 

 
Προτείνεται να τοποθετηθούν τρία όργανα μία κούνια δύο θέσεων, μία 

τσουλήθρα με ύψος πτώσης περίπου 1,3μ., και μία τραμπάλα, όλα τα 

όργανα να έχουν ως κύριο υλικό το ξύλο. Η διάταξη των οργάνων 
παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. Α12). 

 

Για τις επιφάνειες πτώσεις από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 

τοποθετηθεί στρώση από βοτσαλάκι πάχους 30,00εκ. (μέγεθος κόκκων 2-8 
mm), συνολικής επιφάνειας περίπου 130 τ.μ. για την απορρόφηση των 

κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ (Αρ. Σχ. 4).  

 
Επίσης θα τοποθετηθεί ένα καθιστικό παγκάκι για την εξυπηρέτηση των 

χρηστών τις παιδικής χαρά, ένας κάδος απορριμμάτων και μια 

πληροφοριακή πινακίδα. 
 

Γενικές Εργασίες. 
Τα υφιστάμενα όργανα (μία μεταλλική τετραπλή κούνια, μία μεταλλική 
τσουλήθρα, ένα μύλο και ένα όργανο αναρρίχησης) που παρουσιάζουν 

πολλές φθορές σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ., θα πρέπει να 

αποξηλωθούν. 

 
 

 



ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 23 

1.9  Παιδική Χαρά Πύργος - Καλλιμασιά 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
H παιδική χαρά βρίσκεται στην θέση «Πύργος» της ΔΕ Ιωνίας, της Δ.Κ. 

Καλλιμασιάς  διαπιστώσανε ότι, η παιδική χαρά συνορεύει βόρεια με 

δημοτική οδό, κοινόχρηστο χώρο και ιδιωτική ιδιοκτησία, νότια με δημοτική 
οδό, δυτικά με δημοτική οδό, και ανατολικά με δημοτική οδό, έχει εμβαδόν 

περίπου 715 τ.μ. και η διαμόρφωση του εδάφους είναι ομαλή χωρίς 

υψομετρικές διαφορές και λοιπές ανομοιομορφίες. 

 
Χάρτης 9: Παιδική Χαρά Πύργος - Καλλιμασιά, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007.  

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από δύο ξύλινες τραμπάλες 

δύο θέσεων, δύο αλογάκια (Μπλε και Κόκκινο) μιας θέσης, κούνια ξύλινη 
δυο θέσεων νηπίων, κούνια ξύλινη δυο θέσεων παίδων, κούνια ξύλινη δυο 

θέσεων παίδων, σύνθετο ξύλινο με μια τσουλήθρα και τούνελ, σύνθετο ξύλινο 

με δύο πλατφόρμες, δύο τσουλήθρες, μονόζυγο και σχοινιά αναρρίχησης, 

μύλος κλασσικός, τσουλήθρα αυτοτελής μεταλλική, δύο τριπλά μονόζυγα και 
μονόζυγο.  

 
Εικόνα 11: Παιδική Χαρά Πύργος - Καλλιμασιά, Ιδία λήψη, 09-2014 
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Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 

νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 
 

Προτείνεται να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα περιμετρικά, επί του υφισταμένου 

πετροντούβαρου, συνολικού μήκους περίπου 90μ. και δυο πόρτες μία βόρεια 

και μία νοτιοδυτικά με άνοιγμα περίπου 1,10μ. σύμφωνα με τα σχέδια (Αρ. 
Σχ. 15), για την αποτροπή των παιδιών στο δρόμο.  

 

Προτείνεται να καθαιρεθούν τα παλαιά υφιστάμενα όργανα διότι 
παρουσιάζουν πολλές φθορές, δεν πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας που 

χρειάζονται για τον απαιτούμενο χώρο πτώσης και σύμφωνα με την έκθεση 

ελέγχου του Δ.Φ πλην των τριών ξύλινων κούνιων, της μίας ξύλινης 
τραμπάλας, το σύνθετο ξύλινο με μια τσουλήθρα και τούνελ και σύνθετο 

ξύλινο με δύο πλατφόρμες, Η διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο 

(Αρ. Σχ. 09). 
 

Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 

διατηρηθεί το υφιστάμενο ελαστικό δάπεδο ασφαλείας. Επίσης θα 

διατηρηθούν πέτρινα καθιστικά επί των περιμετρικών πετροντούβαρων για την 
εξυπηρέτηση των χρηστών τις παιδικής χαράς και θα τοποθετηθούν δύο κάδοι 

απορριμμάτων και μια πληροφοριακή πινακίδα. 

 
Γενικές Εργασίες. 
Τα υφιστάμενα όργανα (μία ξύλινη τραμπάλα δύο θέσεων, δύο αλογάκια 

(Μπλε και Κόκκινο) μιας θέσης, δύο τσουλήθρες, μονόζυγο και σχοινιά 
αναρρίχησης, μύλος κλασσικός, τσουλήθρα αυτοτελής μεταλλική, δύο τριπλά 

μονόζυγα και μονόζυγο) που παρουσιάζουν πολλές ελλείψεις και χρήζουν 

πολλών επισκευών σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ, θα πρέπει να 
αποξηλωθούν και να μεταφερθούν εκτός του χώρου της παιδικής χαράς.  

 

Εργασίες Συντήρησης. 
Τα υφιστάμενα όργανα (των τριών ξύλινων κούνιων, της μίας ξύλινης 
τραμπάλας, το σύνθετο ξύλινο με μια τσουλήθρα και τούνελ και σύνθετο 

ξύλινο με δύο πλατφόρμες) που θα παραμείνουν θα επισκευασθούν ώστε να 

είναι ξανά λειτουργικά και όχι επικίνδυνα. Όλες οι επισκευές θα γίνουν 
λαμβάνοντας υπόψη της εκθέσεις ελέγχου του Φ.Δ..  
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1.10  Παιδική Χαρά Πυργιόπουλο - Νένητα 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
H παιδική χαρά βρίσκεται στην θέση «Προκόπης» της ΔΕ Ιωνίας, της Δ.Κ. 

Νενήτων, συνορεύει ανατολικά με δημοτική οδό, νότια με ιδιωτική ιδιοκτησία, 

δυτικά με ιδιωτική ιδιοκτησία και βόρεια με δημοτική οδό, έχει εμβαδόν 
περίπου 517 τ.μ.. 

 
Χάρτης 10: Παιδική Χαρά Πυργιόπουλο – Νένητα, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από ένα συγκρότημα δύο (2) 

Μεταλλικών Αξονικών Τραμπάλων δύο (2) Θέσεων, ένα Μύλο Κλασσικό, μία 

ξύλινη αξονική τραμπάλα δύο (2) Θέσεων, ένα μονόζυγο, μία κούνια 
μεταλλική τεσσάρων (4) Θέσεων Νηπίων, μία κούνια ξύλινη δυο (2) Θέσεων 

Παίδων, ένα αναρριχητικό και μία τσουλήθρα Αυτοτελή. 

Επίσης υπάρχουν τρία παγκάκια. Η επιφάνεια πτώσης έχει καλυφθεί με 

ελαστικό δάπεδο ασφαλείας. 

 
Εικόνα 12: Παιδική Χαρά Πυργιόπουλο – Νένητα, GoogleMap, 10-2014  
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Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 
νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 

 
Προτείνεται να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα περιμετρικά, επί του υφισταμένου 

πετροντούβαρου, συνολικού μήκους περίπου 74 τ.μ. και μία  πόρτα 

ανατολικά  με άνοιγμα περίπου 2,00μ. σύμφωνα με τα σχέδια (Αρ. Σχ. 16), 

για την αποτροπή των παιδιών στο δρόμο. Επίσης θα διαμορφωθεί κατάλληλα 
ο χώρος της εισόδου ώστε να κατασκευαστει ράμπα ΑΜΕΑ σύμφωνα με τα 

σχέδια (Αρ. Σχ. 16). 

 
Προτείνεται να καθαιρεθούν τα υφιστάμενα όργανα λόγω επικινδυνότητας 

πλην της ξύλινης κούνιας και της ξύλινης τραμπάλας και να τοποθετηθεί μία 

νέα τσουλήθρα με ύψος πτώσης περίπου 1,5, που θα έχει ως κύριο υλικό το 
ξύλο. Η διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 10). 

 

Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 
διατηρηθεί το υφιστάμενο ελαστικό δάπεδο ασφαλείας. Επίσης θα 

διατηρηθούν τα τρία καθιστικά παγκάκια στη βόρεια και βορειοανατολική 

πλευρά για την εξυπηρέτηση των χρηστών τις παιδικής χαράς και θα 

τοποθετηθεί ένας κάδος απορριμμάτων και μια πληροφοριακή πινακίδα. 
 

Γενικές Εργασίες. 
Τα υφιστάμενα όργανα (μονόζυγο, τραμπάλα μεταλλική, μύλος, τσουλήθρα, 
κούνια μεταλλική και όργανο αναρρίχησης) που παρουσιάζουν πολλές 

ελλείψεις και χρήζουν πολλών επισκευών σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του 

Δ.Φ, θα πρέπει να αποξηλωθούν και να μεταφερθούν εκτός του χώρου της 
παιδικής χαράς.  

 

Γενικές Εργασίες Συντήρησης. 
Τα υφιστάμενα όργανα (κούνια και τραμπάλα ξύλινη) που θα παραμείνουν θα 

επισκευασθούν ώστε να είναι ξανά λειτουργικά και όχι επικίνδυνα. 

Αναλυτικότερα, στην ξύλινη κούνια θα αντικατασταθούν τα κρεμαστά μέρη 

ενώ στην τραμπάλα θα αντικατασταθούν οι αποσβεστήρες και οι χειρολαβές. 
Επίσης θα αποξηλωθούν τα κιγκλιδώματα, και θα πραγματοποιηθούν 

επισκευαστικές εργασίες σε διάφορα σημεία (π.χ. να κοπούν σίδερα που 

προεξέχουν και είναι σκουριασμένα στα τοιχία της εισόδου της παιδικής 
χαράς) σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Όλες οι επισκευές θα γίνουν 

λαμβάνοντας υπόψη της εκθέσεις ελέγχου του Φ.Δ..  
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1.11  Παιδική Χαρά Αρμόλια 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
H παιδική χαρά βρίσκεται εντός του οικισμού Αρμολίων στην τοπική κοινότητα 

Αρμολίων, της ΔΕ Μαστιχοχωρίων, συνορεύει βόρεια με δημοτικό δρόμο, νότια 

με ιδιοκτησία, δυτικά με δημοτικό δρόμο και ανατολικά με ιδιοκτησία, έχει 
εμβαδόν περίπου 223,77 τ.μ.. 

 
Χάρτης 11: Παιδική Χαρά Αρμόλιων, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007.  

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από ένα αλογάκι, δύο μεταλλικές 

τραμπάλες, μία κούνια ξύλινη δύο θέσεων παίδων, μία κούνια μεταλλική τριών 
θέσεων νηπίων, μία τσουλήθρα και ένα σύνθετο ξύλινο με δύο πλατφόρμες, 

τούνελ και μία τσουλήθρα, επίσης διαθέτει δύο κάδους απορριμμάτων και τρία 

παγκάκι. 

 
Εικόνα 13: Παιδική Χαρά Αρμολίων, Ιδία λήψη, 07-2014 
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Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την σχετική 
νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανακατασκευή της 

παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για λειτουργία. 

 
Προτείνεται να καθαιρεθούν τα υφιστάμενα όργανα διότι παρουσιάζουν πολλές 

ελλείψεις και φθορές και δεν τηρούνται τα πρότυπα του ΕΛΟΤ συμφώνα και με 

τις εκθέσεις ελέγχου του Δ.Φ. πλην του ξύλινου σύνθετου στο οποίο θα γίνουν 

μικροεπεμβάσεις  και να τοποθετηθούν δύο νέα όργανα, μία κούνια δύο θέσεων 
και μία τραμπάλα, όλα τα όργανα να έχουν ως κύριο υλικό το ξύλο. Η διάταξη 

των οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 17). 

 
Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 

τοποθετηθεί στρώση από βοτσαλάκι μεταβλητού πάχους (μέγεθος κόκκων 2-8 

mm), συνολικής επιφάνειας περίπου 138 τ.μ. για την απορρόφηση των 
κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ (ΕΝ 1176-1) (Αρ. Σχ. 17). Θα 

πραγματοποιηθεί εκσκαφή πάχους 30-40εκ. για να τοποθετηθεί στην συνέχεια 

το βοτσαλάκι πάχους 30εκ. που απαιτείται για την απορρόφηση των κρούσεων  
από πτώσεις σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. Θα κατασκευαστεί κράσπεδο 

30*10εκ. μήκους 13,00μ. για τον διαχωρισμό του βοτσάλου από την άμμο. 

Επίσης θα κατασκευαστεί κράσπεδο 30*10εκ. μήκους περίπου 7,00μ. 

περιμετρικά των δύο δένδρων βορειοδυτικά, για τον διαχωρισμό του βοτσάλου 
από την το κηπευτικό χώμα (Αρ. Σχ. 11).  

 

Επίσης θα διατηρηθούν τα τρία καθιστικά παγκάκια  και οι δυο κάδοι 
απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των χρηστών της παιδικής χαράς και θα 

τοποθετηθεί μια πληροφοριακή πινακίδα. 

 
Γενικές Εργασίες. 
Τα υφιστάμενα όργανα (αλογάκι, δύο μεταλλικές τραμπάλες, μία κούνια ξύλινη 

δύο θέσεων παίδων, μία κούνια μεταλλική τριών θέσεων νηπίων, μία 
τσουλήθρα) που παρουσιάζουν πολλές ελλείψεις και χρήζουν πολλών 

επισκευών και επίσης δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας 

σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ. θα πρέπει να αποξηλωθούν και να 

μεταφερθούν εκτός του χώρου της παιδικής χαράς. 
 
Εργασίες Συντήρησης. 
Το σύνθετο που θα διατηρηθεί, αν και σε καλή γενική κατάσταση, θα 
επισκευασθεί μερικώς ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος, κυρίως όσο 

αφορά μικροστοιχεία όπως τις προεξέχουσες βίδες που έχει επισημάνει και ο 

Φ.Π.. Επίσης η πόρτα θα πρέπει να επισκευαστεί. 
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1.12  Παιδική Χαρά Καραβέλλα - Κώμη 

Υφιστάμενη Κατάσταση  
Η παιδική χαρά βρίσκεται στη θέση Καραβέλλα του Οικισμού «Κώμης», της 

τοπικής κοινότητας Καλαμωτής, της ΔΕ Μαστιχοχωρίων, συνορεύει βόρεια με 

δημοτικό δρόμο, νότια με δημοτικό δρόμο, δυτικά με δημοτικό δρόμο και 
ανατολικά με ιδιοκτησία, έχει εμβαδόν περίπου 502,51 τ.μ.  

 
Χάρτης 12: Παιδική Χαρά Καραβέλλα – Κώμη, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007. 

Η παιδική χαρά οριοθετείται με περίφραξη από συρματόπλεγμα. Ο 
εξοπλισμός της παιδικής χαράς αποτελείται από μία ξύλινη τραμπάλα δύο (2) 

θέσεων, μία κούνια ξύλινη δύο (2) θέσεων παίδων, μία κούνια ξύλινη δύο (2) 

θέσεων νηπίων, ένα σύνθετο ξύλινο με ένα (1) πύργο, μια (1) τσουλήθρα και 
στύλο πυροσβέστη, ένα σύνθετο ξύλινο με δύο (2) πύργους, δύο (2) 

τσουλήθρες, στύλο πυροσβέστη και δίχτυ, ένα πολυόργανο με μονόζυγα και 

τροχό και ένα πολυόργανο αναρριχητικό έξι (6) πλευρών.  

 
Εικόνα 14: Παιδική Χαρά Κώμης,googlemaps,2014 
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Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του διαπιστευμένου φορέα και την 
σχετική νομοθεσία προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για την 

ανακατασκευή της παιδικής χαράς ώστε να κριθεί κατάλληλη για 

λειτουργία. 
 

Προτείνεται, να καθαιρεθούν τα υφιστάμενα όργανα πλην των δύο σύνθετων 

και της μίας κούνιας που θα διατηρηθούν και επιπλέον η τοποθέτηση μίας 

νέας κούνιας καθώς και μίας τραμπάλας. Η υφιστάμενη κούνια θα 
μετακινηθεί και θα γίνει αντικατάσταση των καθισμάτων και των αλυσίδων. 

Το ένα σύνθετα θα μετακινηθεί ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες 

αποστάσεις ασφαλείας, θα τοποθετηθούν πλευρικά φράγματα και θα γίνουν 
γενικές επιδιορθώσεις σε σημεία όπου έχουν κριθεί επικίνδυνα ως προς 

παγίδευση δαχτύλων, ρούχων κτλ (σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του 

Δ.Φ.). Η διάταξη των οργάνων παρουσιάζεται στο σχέδιο (Αρ. Σχ. 12). 
 

Δυτικά, βόρεια και ανατολικά θα κατασκευαστούν παρτέρια με πλάτος 

περίπου 1,40 μ., θα φυτευτούν θάμνοι για δημιουργία φυσικού φράχτη και 
εφτά δένδρα για να χρησιμεύσουν ως χώρος σκίασης.  

 

Για τις επιφάνειες πτώσης από τα συγκεκριμένα όργανα προτείνεται να 

τοποθετηθεί στρώση από βοτσαλάκι μεταβλητού πάχους (μέγεθος κόκκων 
2-8 mm), συνολικής επιφάνειας περίπου 280 τ.μ. για την απορρόφηση των 

κρούσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ (ΕΝ 1176-1) (Αρ. Σχ. 12).  

 
Επίσης θα διατηρηθούν τα τρία καθιστικά παγκάκια για την εξυπηρέτηση 

των χρηστών τις παιδικής χαράς και θα τοποθετηθεί ένα κάδος 

απορριμμάτων και μια πληροφοριακή πινακίδα. 
 

Γενικές Εργασίες  
Τα υφιστάμενα όργανα που παρουσιάζουν πολλές ελλείψεις και χρήζουν 
πολλών επισκευών σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Δ.Φ. θα πρέπει να 

αποξηλωθούν και να μεταφερθούν εκτός του χώρου της παιδικής χαράς. 

 
Γενικές Εργασίες Συντήρησης. 
Τα όργανα που θα διατηρηθούν θα επισκευασθούν ώστε να μην είναι πλέον 

επικίνδυνα αλλά λειτουργικά.Η υφιστάμενη κούνια θα μετακινηθεί και θα 

γίνει αντικατάσταση των καθισμάτων και των αλυσίδων. Το σύνθετο θα 
μετακινηθεί θα τοποθετηθούν πλευρικά φράγματα και θα γίνουν γενικές 

επιδιορθώσεις σε σημεία όπου έχουν κριθεί επικίνδυνα ως προς παγίδευση 

δαχτύλων, ρούχων κτλ. Επίσης να επισκευαστούν οι δυο πόρτες και όπου 
χρειάζεται η περίφραξη. 

 



ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 31 

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

2.1 Πινακίδα εισόδου 

Σύμφωνα με τις σχετικές Υ.Α. στην είσοδο κάθε παιδικής χαράς απαιτείται 

η τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου η οποία φέρει το Σήμα Πιστοποίησης 
καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον 

πληροφορίες: 

 Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική 

χαρά 

 Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ 

 Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους − 

συνοδούς ατόμων με αναπηρία, 

 Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας 

 Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς. 

Προτείνεται η πινακίδα να έχει διαστάσεις 41 * 50 εκ, να κατασκευστεί 

αποκλειστικά από κράματα αλουμινίου τύπου AIMg2 ή AIMgSI (alloy 6082) 

κατηγορίας «ανθεκτικά κράματα στο θαλάσσιο νερό» κατά DIN 1725, 
σύμφωνα με τα σχέδια (Αρ. Σχ. Λ1). Η επιγραφή (αυτοκόλλητο) 

τοποθετείται επί της πινακίδας και είναι από μεμβράνη υψηλής 

αντανακλαστικότητας, μικροπρισματικής δομής, με γυάλινα σφαιρίδια 
κατάλληλη για πινακίδες σήμανσης τύπου ΙΙ.   

 
Εικόνα 15: Πινακίδα Εισόδου, Ιδία επεξεργασία, 10-2015 

Η πινακίδα τοποθετείται επί των κιγκλιδωμάτων και στερεώνεται επί αυτών 

με βίδες γαλβανιζέ όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 16: Τοποθέτηση Πινακίδα Εισόδου, Ιδία επεξεργασία, 10-2015 

Το σήμα που τοποθετείται επί της πινακίδας εισόδου αποτελείται από ένα 

μεταλλικό δίσκο διαμέτρου 16 εκ., στο περίγραμμα του οποίου 

αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, το όνομα του Υπουργείου Εσωτερικών 
και η φράση «Σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς». Το ειδικό σήμα 

διατίθεται στην «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών», από το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 
 

2.2 Κιγκλιδώματα Περίφραξης 

Τα κιγκλιδώματα που θα χρησιμοποιηθούν για την περίφραξη των 
παιδικών χαρών έχουν ύψος από το φυσικό έδαφος 1.08 μ., θα 

κατασκευαστούν από ράβδους συνήθων διατομών και λάμες απλού σχεδίου 

και η στήριξη τους γίνεται επί τσιμέντου. 

 
Το κιγκλίδωμα αποτελείται από μεταλλικά πάνελ (πλαίσια) και ορθοστάτες 

(λάμα σύνδεσης), αναλυτικά: 

 
Το μεταλλικό πάνελ (πλαίσιο) είναι διαστάσεων 1000mm x 2000mm (ύψος 

x Μήκος) κατάλληλα κατασκευασμένα ώστε να προσφέρουν την 

απαραίτητη ακαμψία και ασφάλεια που απαιτείται για την περίφραξη του 
χώρου. Τα πάνελ κατασκευάζονται από περιμετρική λάμα 40χ8 mm και με 

ευθύγραμμη κατακόρυφη ράβδο Φ14 mm απόστασης μεταξύ τους 80mm. 

 
Ο κάθε ορθοστάτης (λάμα σύνδεσης) αποτελείται από δοκό ΙΡΕ 80 ύψους 

1,08m με τρύπες για στερέωση με αντικλεπτικά μπουλόνια και η βάση 

στήριξης θα είναι από λαμαρίνα (λαπάτσα) διαστάσεων 100x1800mm 
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πάχους 10mm με 4 τρύπες για στερέωση των βυσμάτων Express Μ10χ100, 

βαρέως τύπου. Οι ορθοστάτες θα στερεώνονται - τοποθετούνται επί 
σκυροδέματος. Σε περίπτωση στερέωσης επί λιθοδομής στην τιμή 

περιλαμβάνεται φωλιά διαστάσεων 20χ25εκ. και βάθους 30εκ. και 

πλήρωσης από σκυρόδεμα C16/20.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (α)             (β) 
Εικόνα 17: Δοκός ΙΡΕ 80 (α), τομή δοκού (β) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    (α)       (β) 

Εικόνα 18, (α), (β): Σημείο σύνδεσης πλαισίου με Ορθοστάτη και βάση σύνθεση 

 

Τα κιγκλιδώματα θα είναι από χάλυβα S 235 JR (EN10025) με 

πιστοποίηση κατά ΕΝ 10204, γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 και 

βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) σε αποχρώσεις RAL που θα 
υποδειχθούν από την επίβλεψη. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Εικόνα 19: Δείγμα βαμμένου και γαλβανισμένου κιγκλιδώματος. 
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Τα πλαίσια θα συνδεθούν μεταξύ τους με θερμογαλβανισμένα μικροϋλικά 

(βίδες, παξιμάδια κ.λ.π.) η τιμή των οποίων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
του κιγκλιδώματος. 

2.3 Πόρτα εισόδου 

Η πόρτα εισόδου έχει πλάτος 1,10μ. και ύψος 1,00μ, θα κατασκευαστεί 
από ράβδους συνήθων διατομών και λάμες απλού σχεδίου και η στήριξη 

τους γίνεται επί τσιμέντου. Αναλυτικότερα η πόρτα αποτελείται:  

-πλαίσιο από κοιλοδοκό 40Χ40Χ3mm.  

-το φύλλο της πόρτας θα είναι με σχέδιο όπως τα κάγκελα της περίφραξης, 
δηλαδή κάθετα στρογγυλά στοιχεία διατομής Φ14 με απόσστασης μεταξύ 

τους 80mm (καθαρό κενό) στεραιωμένες επι του πλαισίου. 

-Η κλειδαριά θα είναι εξωτερική για εύκολη αλλαγή εάν χρειαστεί με το 
πέρασμα του χρόνου.  

-Τα σταθερά στοιχεία της πόρτας θα είναι το μεν ένα μπινί από κοιλοδοκό 

40χ40χ3mm με λάμα 30χ5 για να κλείνει η πόρτα και το δε άλλο θα είναι 
πάλι από κοιλοδοκό 40χ40χ3 με 2 απλούς μεντεσέδες Φ22. 

 

Η πορτα θα είναι από χάλυβα S 235 JR (EN10025) με πιστοποίηση κατά 
ΕΝ 10204,γαλβανισμένη εν θερμώ κατά ISO 1461 και βαμμένη με 

ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) σε αποχρώσεις RAL που θα υποδειχθούν 

από την επίβλεψη. Τα μικροϋλικά (βίδες, παξιμάδια μεντεσέδες κ.λ.π.) θα 

είναι θερμογαλβανισμένα η τιμή των οποίων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
του κιγκλιδώματος. 

 

2.4 Βότσαλα ποταμού, διαμέτρου 2-8 χιλ. 
 

Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση με οποιονδήποτε τρόπο, με προσοχή, 

πλυμένων, διαβαθμισμένων βότσαλων ποταμού, διαμέτρου 2-8 mm, το 
οποίο προστατεύει τα παιδιά από χτυπήματα σε πτώσεις. Στην δαπάνη 

περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε 

απόσταση των υλικών.  
Με την τοποθέτηση διαβαθμισμένων βότσαλων θα επιτυγχάνεται εκτός από 

την απαιτούμενη ασφάλεια από πτώσεις, η παρεμπόδιση της ανάπτυξης των 

αγριόχορτων. 

Ο τρόπος διάστρωσης των διαβαθμισμένων χαλίκων, καθώς και οι 
προδιαγραφές του υλικού οφείλει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2008. 
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3 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 
Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου 

εξοπλισμού που εγκαθίσταται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-

1:2008 (πιστοποιητικά συμμόρφωσης εξοπλισμού, προκαταρκτικές 
πληροφορίες κατασκευαστή/προμηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης, 

πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση, κ.λπ.). 
1. ΞΥΛΟ 

Το ξύλο που θα χρησιμοποιείται στα μέρη των εγκαταστάσεων 
παιχνιδιού, θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στο χρόνο, στους 

ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στα ξυλοφάγα (έντομα και μύκητες) 

ακολουθώντας μία επεξεργασία, με σκοπό να εφαρμόζονται προϊόντα 
εμποτισμού που να προσδίδουν στο ξύλο υδροαπωθητικότητα, προστασία 

ενάντια στις ακτίνες UV (καταστροφική δράση των ηλιακών ακτινών) και 

χρωματισμό στο φινίρισμα. Αντίστοιχα στα εξαρτήματα από ξύλινο 
έλασμα, που χρησιμοποιούνται εκεί όπου είναι σημαντική η 

σταθερότητα του μεγέθους (π.χ. δοκοί στήριξης) και η μείωση των 

φαινομένων σκασίματος, θα χρησιμοποιείται μία συγκολλητική ουσία. 
2. ΛΑΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

Οι λακαρισμένες επιφάνειες να είναι κατασκευασμένες από 

πολυστρωματικό ξύλο θαλάσσης, από σημύδα και φαινολική κόλλα 

κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον. Τα κόντρα πλακέ να 
ανήκουν στην κλάση BFU 100 του Προτύπου DIN 68705 και να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που προβλέπονται από την κλάση 3 

του Προτύπου EN 314-2. Αυτό το υλικό να αποτελείται από ξύλο κατά 

ένα ποσοστό άνω του 95% και να έχει μία εκπομπή φορμαλδεΰδης 
σύμφωνα με την κλάση Ε1 βάσει του EN 712-2. Επίσης, τα κόντρα 

πλακέ να ανταποκρίνονται και στα όρια εκπομπής φορμαλδεΰδης που 

προβλέπονται για την κλάση Α από το ΕΝ 1084. Η επιφανειακή 
επεξεργασία λακαρίσματος να γίνεται κατά ΕΝ 927-1, δηλαδή με κύκλο 

βαφής σε υδάτινη βάση που χρησιμοποιεί πυθμένα εμποτισμένο με νερό 

και 2 χέρια ακρυλικού μονοσυστατικού χρωστικού φινιρίσματος. 
Επίσης, αυτά τα προϊόντα να μην περιέχουν βαρέα μέταλλα (χρώμιο, 

κάδμιο και μόλυβδο) και να έχουν πολύ λιγότερο από 5gr/kg κόντρα 

πλακέ ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες από την Οδηγία 
ΕΟΚ 67/548. 
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

Για τα εξαρτήματα που είναι πιο εκτεθειμένα στη διαβρωτική και 

εκφυλιστική δράση των ατμοσφαιρικών παραγόντων, να χρησιμοποιείτε 
ανοξείδωτος χάλυβα AISI 304. Η συγκόλληση των κατασκευών να 

πραγματοποιείτε με συγκολλητικά μηχανήματα σύμφωνα με το Πρότυπο 

EN 287. 
4. ΣΙΔΗΡΙΚΑ, ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 

Τα σιδηρικά και όλα τα συστήματα ≪στήριξης≫ να έχουν κατασκευαστεί 
με πρέσες ή με 27 καλούπια από ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα 

γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με το Πρότυπο EN 1461. 

Οι βίδες και τα παξιμάδια να διαθέτουν ένα γαλβανισμένο-
επιχρωμιωμένο φινίρισμα προκειμένου να αποτρέπετε τη σκουριά να 

φθείρει τα μέρη που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το ξύλο. 
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Οι βίδες αυτοδιάτρησης που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των 

εξαρτημάτων από ξύλο να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
- αυτοδιευρυνόμενη κεφαλή: το σχήμα της με τα πτερύγια να επιτρέπει 

τη βαθμιαία συμπίεση της ίνας του ξύλου έτσι ώστε να αποφεύγεται το 

σκίσιμο των επιφανειών. 
- αυτοφρεζαριζόμενο σπείρωμα: η παρουσία μίας φρέζας ανάμεσα στο 

τμήμα διάτρησης και τον κορμό να επιτρέπει την εισαγωγή της βίδας 

τρυπώντας την ίνα του ξύλου με μείωση των φαινομένων σχισίματος. 

- επένδυση αυτολίπανσης: το σπείρωμα που έχει επενδυθεί με συνθετικό 
υλικό αυτολίπανσης να επιτρέπει την γρήγορη προώθηση της βίδας στο 

υλικό. 
5. ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

Τα ελατήρια να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό σύρμα χάλυβα 50 

CrV με άξονα διαμέτρου τουλάχιστον 18mm και να έχουν κατασκευαστεί 

σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 17223. Η επιφανειακή σκλήρυνση να 

επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας ≪σφυρηλάτησης≫ προκειμένου να 

επιτευχθεί η βελτίωση της αντοχής στις δυναμικές εντάσεις. Η 
αντιδιαβρωτική προστασία ενάντια στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες να 

επιτυγχάνεται πρώτα μέσω της επεξεργασίας φωσφάτωσης με 

ψευδάργυρο ή αντίστοιχης επεξεργασίας και μετά με την βαφή με σκόνη 
(πολυεστέρα) που προσδίδει στη βάση μεγαλύτερη προστασία. 
6. ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

Οι αλυσίδες να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα γαλβανισμένο εν 
θερμώ κοσκινισμένο έτσι ώστε να αφαιρεθούν οι επιφανειακές 

τραχύτητες. Να φέρουν διαστάσεις: διάμετρος του άξονα: περίπου 6 

χιλιοστά βήμα κρίκου: περίπου 18,5 χιλιοστά πλάτος: περίπου 20 

χιλιοστά Οι αλυσίδες να αντέχουν ένα μέγιστο φορτίο με διαμήκη 
δύναμη έλξης περίπου 700Kg και να έχουν ένα φορτίο θραύσης που 

δηλώθηκε από τον κατασκευαστή περίπου 1.400Kg. 
7. ΔΙΧΤΥΑ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙΑ 

Δίχτυα, γέφυρες με σχοινιά, μεμονωμένα σχοινιά και σχοινιά 

αναρρίχησης να 28 κατασκευάζονται με ίνες που έχουν σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί ειδικά για τα παιχνίδια με σχοινιά έχοντας δοκιμαστεί 

και εγκριθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του Προτύπου 
EN 1176. Επίσης να έχουν επένδυση από πολυαμιδικό υλικό ή 

προπυλένιο υψηλής αντοχής στη φθορά και στους ατμοσφαιρικούς 

παράγοντες. Η συναρμολόγηση των ινών να γίνεται μέσω ενός συνδετήρα 
από πλαστικό ή πρεσαρισμένο αλουμίνιο χωρίς να φθείρει την επένδυση 

και εξασφαλίζοντας πλήρη ασφάλεια στο παιχνίδι προκειμένου να μην 

υπάρχουν κενές γωνίες, προεξοχές και επικίνδυνες σχισμές. 
8. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ 

Εφόσον σε τμήμα των προσφερόμενων οργάνων, χρησιμοποιείται HPL, 

αυτό να είναι κατασκευασμένο από στρώματα κυτταρινούχων ινών με 

συνένωση εμποτισμένου χαρτιού με ρητίνες εκ των οποίων το 
επιφανειακό να έχει ένα διακοσμητικό φύλλο. Το πάνελ κατά την 

διαδικασία της παρασκευής, να υποβάλλεται στη συνδυασμένη δράση 

πίεσης (περίπου 90 kg/cm2) και θερμότητας (περίπου 150o C) σε 
ειδικές πρέσες στις οποίες να γίνεται η πολυσυμπύκνωση των ρητινών. 

Με αυτή την ειδική επεξεργασία της επιφάνειας, να επιτρέπει να διατηρεί 

σχεδόν αναλλοίωτα με το πέρασμα του χρόνου τα φυσικά και αισθητικά 
του χαρακτηριστικά παρόλο που θα είναι εκτεθειμένο στη δράση των 
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ακτινών UV και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (υγρασία, παγετό, 

χαλάζι, όξινες βροχές). Να είναι αυτόνομο και κατάλληλο για χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους (ανθεκτικό στη δράση των ακτινών UV και των 

ατμοσφαιρικών παραγόντων), να πλένεται πολύ εύκολα με νερό και 

σαπούνι και να μην είναι εύφλεκτο. 
Να φέρει τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία: 

- Τεχνητή παλαίωση: καμία εμφανής αλλοίωση 

- Αντοχή στην αλατονέφωση (ASTM B-117): καμία αλλοίωση 

- Αντοχή στη φωτιά (Υ.Δ. 26/6/84): κλάση 2 
- Αντοχή στη συμπίεση (N/mm2): 275 περίπου 

- Αντοχή στη δύναμη έλξης (N/mm2): 135 περίπου 

- Αντοχή στην κάμψη (N/mm2): 155 περίπου 
- Πολυαμίδιο (PΑ-6) 

Με αυτό το υλικό να κατασκευάζονται οι τάπες προστασίας για τις βίδες 

και τα παξιμάδια και τα καπάκια στην κορυφή των δοκών κάτι το οποίο 
εξασφαλίζει μέγιστη ανθεκτικότητα στον χρόνο και αμεταβλητότητα των 

τεχνικών και αισθητικών χαρακτηριστικών του προϊόντος. 
9. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

Ο εμποτισμός του ξύλου να γίνεται μέσω μίας επεξεργασίας υπό πίεση 
(10 bar περίπου) 29 μέσα σε έναν κλίβανο με ηλεκτρονικό χειρισμό 

όπου χρησιμοποιείται ένα συντηρητικό προϊόν. Αυτό το προϊόν να φέρει 

τις πιστοποιήσεις ότι δεν περιέχει χρώμιο, αρσενικό και οργανικούς 
διαλύτες, και έχει δοκιμαστεί στο εργαστήριο ( EN 113) και σε 

πραγματικές συνθήκες ( EN 252) ενάντια στους σηπτικούς μύκητες, τα 

ξυλοφάγα έντομα (EN 47) και τους τερμίτες (EN 117). 
Αυτός ο κύκλος εμποτισμού, να τηρεί τον Πρότυπο DIN 68800-3 και να 

γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί ο εμποτισμός ολόκληρου 

του στόμφου, σύμφωνα με το EN 351-1, με στόχο να χρησιμοποιείτε το 
ξύλο, ανάλογα με την θέση, με κλάση βιολογικού κινδύνου 3 και 4 

σύμφωνα με το EN 335. 

Αφού εμποτιστεί σε αεροστεγείς κλιβάνους, το ξύλο να στεγνώνει 

επαρκώς, με σκοπό να σταθεροποιηθεί το μέγεθός του, να επιτραπεί η 
πλήρης προσκόλληση των προστατευτικών αλάτων, αλλά και για να 

γίνουν οι επόμενες επεξεργασίες (επικόλληση και βερνίκωμα). 
10. ΒΕΡΝΙΚΙΑ 

Οι λακαρισμένες επιφάνειες από πολυστρωματικό θαλάσσης να βάφονται 

σε υδάτινη βάση με μονοσυστατικά βερνίκια πιστοποιημένα κατά ΕΝ 

927-1, που δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα (χρώμιο, κάδμιο και μόλυβδο) 
και να έχουν περίπου λιγότερο από 5gr/kg κόντρα πλακέ ουσίες που 

έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες από την Οδηγία ΕΟΚ 67/548. Τα 

εξαρτήματα από μασίφ ξύλο και ελάσματα πεύκου εμποτισμένου με 

πίεση να δέχονται μία επεξεργασία με χρωστικά προϊόντα εμποτισμού 
πιστοποιημένα βάσει του Προτύπου EN 927-1 τα οποία να περιέχουν σε 

ένα ποσοστό κατά βάρος μικρότερο του 2% περίπου ουσίες που έχουν 

χαρακτηριστεί επιβλαβείς από την Οδηγία της Ε.Ο.Κ. 67/548 και σε ένα 
ποσοστό κατά βάρος μικρότερο του 1 και του 2% περίπου αντίστοιχα 

οργανικούς και αρωματικούς διαλύτες. Αυτή η διαδικασία επιβάλλεται 

να πραγματοποιηθεί προκειμένου να προστατεύσει το ξύλο από την 
εκφυλιστική δράση που οφείλεται στις ακτίνες UV (φωτολυτική δράση 

στην λιγνίνη, αιτία γκριζαρίσματος του ξύλου) επιβραδύνοντας το 

γκριζάρισμα του ξύλου. 
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11. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα εξαρτήματα από ξύλινο έλασμα, να χρησιμοποιούνται εκεί όπου είναι 
σημαντική η σταθερότητα του μεγέθους (π.χ. δοκοί στήριξης) και η 

μείωση των φαινομένων σκασίματος. Να κατασκευάζονται με μία 

συγκολλητική ουσία κατασκευής τύπου Ι (χρήση σε εξωτερικό 

περιβάλλον) σύμφωνη με το EN 301 και δοκιμασμένη βάσει του 
Προτύπου EN 302. Αυτή η συγκολλητική ουσία, να περιέχει λιγότερο 

από 5% περίπου οργανικούς διαλύτες και να είναι πιστοποιημένη για 

την παραγωγή φερουσών κατασκευών από ξύλο σύμφωνα με το DIN 
1052. Γενικότερα στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 αναφέρονται 

αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα 

υλικά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στους παιδότοπους. Τα 
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν οφείλουν 30 αυστηρά να τηρούν τις 

προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1. 

Η υφιστάμενη κατάσταση και η χωροθέτηση των εξοπλισμών, για κάθε 
επιμέρους περίπτωση παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α που 

επισυνάπτεται. Η προτεινόμενη θέση των υπο προμήθεια ειδών, νέων 

αλλά και αυτών που προβλέπεται να μεταφερθούν, παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Β της παρούσας Μελέτης. 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες των επιμέρους 

προϋπολογισμών για τις τρείς (3) περιπτώσεις που αναλύθηκαν 

παραπάνω, οι οποίοι καταλήγουν αθροιστικά στον Συνολικό Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό. Έπειτα παρατίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των 

προσφερόμενων υπο προμήθεια ειδών και των προσφερόμενων εργασιών, 

σε συμφωνία πάντοτε με την παρούσα Τεχνική Έκθεση. 
Τα αναμενόμενα οφέλη από την αποπεράτωση του έργου είναι: 

1. Αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους επισκέπτες των κοινόχρηστων 

χώρων 
2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

3. Παιδικές χαρές πιο προσιτές προς τους χρήστες 

4. Προσέλκυση και εξυπηρέτηση επισκεπτών στους παραπάνω οικισμούς 

5. Καθαρότερο περιβάλλον παιχνιδιού 
6. Δημιουργία χώρων ασφαλείας-πρόβλεψη και αποφυγή κινδύνων 

Η προμήθεια των ειδών που αναλύθηκαν και οι απαραίτητες εργασίες 

που τις συνοδεύουν, στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή έχει τελικό 
προϋπολογισμό 69.881,40 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
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