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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 
 

Προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων – αστικού 
εξοπλισμού πέντε παιδικών χαρών Δήμου Σκύδρας» 

 
 

Προϋπολογισμού:  274.198,72   € 
 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
 

 
 

Εκτέλεση:  Ανοιχτός διαγωνισμός 
  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 
Ο Δήμος μας διαθέτει 3 πιστοποιημένες παιδικές χαρές, στις Τ.Κ. του Δήμου. Σε όλες τις  

υπόλοιπες παιδικές χαρές δεν πληρούνται οι βασικές προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας, 

όπως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις και έχουν καταργηθεί.. 

Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση και η ανακατασκευή πέντε 

παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Μανδάλου, Σεβαστειανών, Νέας Ζωής, Άσπρου και στην Τ.Κ. 

Πετριάς οικισμός Λουτροχωρίου. Οι επεμβάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και 

τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’αρίθμ. 28492/11-05-

2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 

καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και 

ΕΝ1177:2008. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη τοποθέτησης νέου ασφαλούς, 

πιστοποιημένου εξοπλισμού, που να περιλαμβάνει δραστηριότητες για όλες τις ηλικιακές 

ομάδες. 

Η μελέτη για την αναβάθμιση, ανακατασκευή και εξ αρχής κατασκευή των εν λόγω παιδικών 
χαρών έχει λαβει υπόψη της τις εξής παραμέτρους: 
 
α) Οι εξοπλισμοί να είναι ειδικά σχεδιασμένοι για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι και η 

τοποθέτηση τους να εξυπηρετεί τον διαχωρισμό των ηλικιακών ομάδων. 

β) Τα υλικά των εξοπλισμών να είναι ελεγμένα και ασφαλή για τους χρήστες.  

γ) Ο εξοπλισμός να πληρεί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 

1176:2008.  

δ) Οι επιφάνειες πτώσης να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1177:2008. 

 
Οι παιδικές χαρές παραδίδονται  σε κατάσταση πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας, 

πιστοποιημένες με τον εξοπλισμό πλήρως τοποθετημένο και έτοιμο προς χρήση.  

 

Οι επιλεχθέντες χώροι τηρούν τα προαπαιτούμενα κριτήρια ώστε να πιστοποιείται η 

καταλληλότητα τους, ενώ ο σχεδιασμός τους ακολουθεί τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης 

και της ασφάλειας του χώρου, καθώς επίσης έχουν ληφθεί υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

ασφάλειας αναφορικά με τα όργανα/εξοπλισμό, την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια 

πτώσης, τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο μεταξύ των οργάνων, την προστασία των παιδιών 



Σελίδα 2 από 2 

και την καταλληλότητα των προσβάσεων όλων των χρηστών και επισκεπτών.  

Παράλληλα έχουν προδιαγραφεί όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται ώστε 

να πληρείται η ασφαλής λειτουργία της παιδικής χαράς  όπως αυτή περιγράφεται στα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και στον Κανονισμό των προϋποθέσεων για την κατασκευή 

και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων με την Υπ. Αποφ 28492/2009 (ΦΕΚ Β’931) 

όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Με την παρούσα μελέτη λοιπόν προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων 

παιδικής χαράς, ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού, συνολικής 

δαπάνης 274.198,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

 

 
  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Σκύδρα 21-05-2018 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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