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ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών &
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά    

Το παρόν τεύχος αφορά την  προμήθεια ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΑΜΕΑ) για τον αύλειο 

χώρο του 3ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου του Δήμου μας από το έργο αυτεπιστασίας με τίτλο : 

«Συντήρηση Σχολικών  κτιρίων Α/θμιας & B/θμιας εκπαίδευσης». 

Τα  προς  προμήθεια  όργανα  παιδικής  χαράς  θα  είναι  άριστης  ποιότητας  σύμφωνα   με  τις 

απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176 και ΕΛΟΤ EN 1177 όσο αφορά  τα 

όργανα και  τις  κατασκευές καθώς και  τις  επιφάνειες πτώσης και σύμφωνα  με τις απαιτήσεις 

ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ EN 71 όσο αφορά τα υλικά εξοπλισμού (π.χ. οι γωνίες να 

είναι  στρογγυλευμένες,  να  μη  γίνεται  χρήση αμιάντου,  τοξικών  χρωμάτων,  εύφλεκτων  υλικών 

κλπ.) (άρθρο 5 της με αρ. 28492/11-5-2009 υπουργικής απόφασης) 

Η  τήρηση  των  απαιτήσεων  των  προαναφερόμενων  προτύπων  ή  προδιαγραφών  ασφαλείας 

πιστοποιείται από τους αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11, μέσω διενέργειας περιοδικών, 

ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου.

Τα προς  προμήθεια υλικά είναι αυτά που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
Μονάδα 

Μέτρησης

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

1
ΞΥΛΙΝΟ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΜΕΑ ΤΕΜ.  

   2 ΚΟΥΝΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΑΜΕΑ              ΤΕΜ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΞΥΛΙΝΟ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΜΕΑ

Ξύλινο πολυσύνθετο όργανο με τσουλήθρα  για ΑΜΕΑ ,αποτελούμενο από (3)  πατάρια – (2) 

τσουλήθρες  με κατάλληλη αντοχή για την χρήση από τα παιδιά ,λεία για εύκολο καθάρισμα χωρίς 

αιχμηρές ακμές και προεξοχές –(1)  σκάλα ανάβασης – (2) στέγες από ξύλινη κατασκευή και με 

γωνίες κατασκευασμένες από ξύλο και αλουμίνιο , με αντοχή στο φορτίο των καιρικών συνθηκών 

(χιονιού, ανέμου) και (1) πλέγμα δραστηριοτήτων, με απαιτούμενο χώρο τοποθέτησης 50τ.μ. 

 Διαστάσεις οργάνου να είναι έως 640χ650εκατ. , το μέγιστο ύψος του  οργάνου να είναι έως 

254εκατ.με χώρο ασφαλείας του οργάνου έως 784χ863εκατ. και με μέγιστο ύψος πτώσης έως 

85εκατ. 

Όλα τα μέρη του πολυσύνθετου οργάνου πρέπει να είναι στρογγυλά, γυαλισμένα και βερνικωμένα 

βερνίκι κατάλληλο στις καιρικές συνθήκες .

Επίσης τα μεταλλικά εξαρτήματα του οργάνου και  τα στοιχεία εξοπλισμού θα πρέπει  να είναι  

καλυμμένα από μη τοξικές επιστρώσεις για να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. 

ΚΟΥΝΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΑΜΕΑ

Κούνια από αλουμίνιο για ένα (1) αναπηρικό καροτσάκι  (αμαξίδιο) ΑΜΕΑ με ράμπα ,με ζώνη 

ασφαλείας για ηλικίες παιδιών 3-12 ετών .

 Διαστάσεις οργάνου να είναι έως  320χ175χ260εκατ.  με   χώρο ασφαλείας του οργάνου έως 

620χ975εκατ. και το μέγιστο ύψος πτώσης έως 117εκατ. 

Όλα τα μέρη του οργάνου πρέπει να είναι στρογγυλά, γυαλισμένα και βερνικωμένα με  βερνίκι 

κατάλληλο στις καιρικές συνθήκες. Επίσης τα μεταλλικά εξαρτήματα του οργάνου και τα στοιχεία 

εξοπλισμού θα πρέπει να είναι καλυμμένα από μη τοξικές επιστρώσεις για να προστατεύονται και  

αυτά από τις καιρικές συνθήκες. 

Ηράκλειο,   07 / 07 / 2017
 

      Συντάχθηκε                                          Η προϊσταμένη του τμήματος        

 Αχλαδιανάκη Σοφία                                                                Σπανουδάκη Παρασκευή                               
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                                      Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
                                                                 

                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

      Ο  Προϊστάμενος 
       της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

   
                                                    Ζαχαριουδάκη Δέσποινα  
                                           Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Β βαθμό
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