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1.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 273.459,80€ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%),
αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση δεκαπέντε
(15) παιδικών χαρών του Δήμου Πύλης, με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των
χώρων αυτών του Δήμου.
Ειδικότερα, στόχος της μελέτης αποτελεί ο ορθός, λειτουργικός ανασχεδιασμός των
παιδικών χαρών, πληρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται από
την ισχύουσα νομοθεσία, με απώτερο σκοπό κυρίως τη βέλτιστη σωματική και
πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, όλων των ηλικιακών ομάδων. Γίνεται διεύρυνση της
ηλικιακής ομάδας των χρηστών της παιδικής χαράς και λαμβάνεται μέριμνα, όπου είναι
εφικτό, για τη δημιουργία κατάλληλων χώρων που απευθύνονται και σε εφήβους.
Παράλληλα, μέσα σε αυτόν τον αναζωογονημένο αστικό χώρο ικανοποιούνται πλήρως
οι ανάγκες ξεκούρασης, ψυχαγωγίας, αναψυχής και κοινωνικοποίησης ταυτόχρονα για
τα παιδιά αλλά και για τους συνοδούς αυτών.
Μέσω

των

απαραίτητων

ενεργειών

του

Δήμου

για

την

αναβάθμιση

των

υφιστάμενων παιδικών χαρών και την εναρμόνισή τους στα διεθνή πρότυπα ασφαλείας,
δημιουργούνται σύγχρονοι, λειτουργικοί και ασφαλείς χώροι που συμβάλλουν στην
αύξηση επισκεψιμότητας, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, μόνιμων
κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Αναλυτικότερα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν τους κάτωθι χώρους:
1. Παιδική χαρά Πιαλείας. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς, της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων.
2. Παιδική χαρά Φήκη . Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς, της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων.
3. Παιδική χαρά Λιλή. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων.
4. Παιδική χαρά Φιλύρα.

Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης

παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων.
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5. Παιδική χαρά Αγ. Βησσαρίωνα. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Π ύ λ η ς .
6. Παιδική χαρά Ελευθεροχώρι. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων.
7. Παιδική χαρά Κοτρωνίου . Πρόκειται για

ανάπλαση -

αναβάθμιση

υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Πύλης.
8. Παιδική χαρά Μουριάς . Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.
9. Παιδική χαρά Λυγαριάς.

Πρόκειται

για

ανάπλαση

-

αναβάθμιση

υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.
10. Παιδική χαρά Παλαιομονάστηρου Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων
11. Παιδική χαρά Δροσερού Πρόκειται για

την

ανάπλαση - αναβάθμιση

υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.
12. Παιδική χαρά Ελάτης

Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης

παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων
13. Παιδική χαρά Γόμφων Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων .
14. Παιδική χαρά Πλατείας Γαρδίκιου Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Α ι θ ή κ ω ν .
15. Παιδική χαρά Πηγής

Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης

παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.
Οι προαναφερόμενοι χώροι που αφορούν στις παιδικές χαρές και οι προτεινόμενες
παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί και μελετηθεί με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας,
όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2015, ΕΝ1177:2015
& ΕΝ71-3:2013+A3:2018 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 με την υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).
Η ανάγκη αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου Πύλης, οδηγεί στην
προσπάθεια ανάπλασής τους ώστε να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα και η λειτουργικότητά
τους.
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1.1
Η σημερινή

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

εικόνα που παρουσιάζουν οι παιδικές χαρές

της προκείμενης μελέτης

δείχνουν την απουσία σχεδιασμού, οράματος ενός ασφαλούς χώρου, που να στηρίζει το
δημιουργικό παιχνίδι και την βιωματική μάθηση.
Στους περισσότερους

χώρους της προτεινόμενης παρέμβασης λειτουργούν παιδικές

χαρές, με παιχνίδια και γενικά εξοπλισμό που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
ασφαλείας ή ακόμα και κάποια παιχνίδια που πληρούν τις προδιαγραφές παρουσιάζουν
τέτοιες φθορές που το κόστος συντήρησης τους είναι ασύμφορο .
Ο εξοπλισμός των υφιστάμενων παιδικών χαρών παρουσιάζει μια εκπληκτική
ομοιομορφία σχετικά με την οργάνωση του κάθε χώρου και τις κατασκευές που τον
απαρτίζουν . Αποτελείται κυρίως

από παιχνίδια

παραδοσιακού τύπου (όπως

τσουλήθρες, κούνιες, τραμπάλες), με περιορισμένες δυνατότητες

πρόκλησης

και

ανακάλυψης όσον αφορά στο παιχνίδι, καθώς το ενδιαφέρον των παιδιών εξαντλείται
γρήγορα.

Η έλλειψη ενδιαφέροντος που μπορεί να παρουσιάζει μία παιδική χαρά με

τον τυποποιημένο εξοπλισμό είναι θέμα καίριο. Αυτή η έλλειψη ποικιλίας
δραστηριοτήτων δηλώνει την απουσία ενδιαφέροντος , την

ανακύκλωση στην ουσία

ενός παρωχημένου μοντέλου παιδικής χαράς, την απουσία μίας ανανεωτικής τάσης
σχεδιασμού, την περιορισμένη αντίληψη για την αναγνώριση της αξίας της παιδικής
χαράς στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Οι χώροι πρασίνου που υπάρχουν σε κάθε παιδική χαρά

είναι κάποια δέντρα

τοποθετημένα τυχαία, χωρίς να γίνεται καμία πρόβλεψη για την σκίαση των χώρων
καθιστικού και παιχνιδιού, κάτι τελείως απαραίτητο στην χώρα μας και χωρίς να
συνδέεται λειτουργικά με την παιδική χαρά.
Επίσης, είναι ευδιάκριτος σε όλες τις παιδικές χαρές ο μη διαχωρισμός των χώρων σε
ηλικιακές ομάδες, αλλά και η παράβλεψη ηλικιακών ομάδων, όπως των εφήβων, που
συνήθως αγνοούνται ως χρήστες των χώρων αυτών. Συχνά αυτή η ηλικιακή ομάδα
επιλέγει ένα πάρκο – παιδική χαρά ως τόπο συνάντησης. Έτσι, καθώς δεν υπάρχει
μέριμνα για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους συχνά οικειοποιούνται αυθαίρετα το χώρο
που προορίζεται για μικρότερα παιδιά. Γενικά, η μη πρόβλεψη της χρήσης των χώρων
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της παιδικής χαράς και από παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας οδηγεί τα παιδιά αυτά να
κάνουν χρήση του εξοπλισμού που απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες.
Στην παρούσα μελέτη έχει γίνει διεύρυνση της ηλικιακής ομάδας των χρηστών της κάθε
παιδικής χαράς και λαμβάνεται μέριμνα, όπου είναι εφικτό, για τη δημιουργία
κατάλληλων χώρων που απευθύνονται και σε εφήβους.
Έτσι, προτείνεται η αποξήλωση των παλαιών οργάνων που δεν πληρούν πια τις
προϋποθέσεις πιστοποίησης και η τοποθέτηση νέων σύγχρονων και ασφαλών οργάνων
ποικίλων δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα, η κατασκευή των κατάλληλων
επιφανειών για προστασία από πτώσεις, διαδρόμων προσπέλασης, τοποθέτηση
περίφραξης,

τοποθέτηση

αστικού

εξοπλισμού

(βρύση,

κάδοι

απορριμμάτων,

ενημερωτική πινακίδα εισόδου, καθιστικά, φωτιστικά κτλ). Επίσης προτείνεται η
τοποθέτηση κατάλληλης υπόβασης ασφαλείας για τους ίδιους λόγους.
Οι προαναφερόμενοι χώροι και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί και
μελετηθεί με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά
πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2017, ΕΝ1177:2018&ΕΝ71-3:2013+A3:2018και τις
προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/1105-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25-7-2014).

1.2

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ–
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όσον αφορά, στο θέμα της καταλληλότητας των παιδικών χαρών που περιλαμβάνονται
στην παρούσα μελέτη, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας.
Συγκεκριμένα:
 δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως για
παράδειγμα κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.),
 δεν γειτνιάζουν με

χρήσεις που

προκαλούν ατμοσφαιρική και

ηχητική

ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία
υλικά,
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 δεν γειτνιάζουν με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων
οχημάτων,
 δεν είναι οπτικά απομονωμένοι χώροι,
 δεν υπάρχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την
ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.)
 υπάρχει

άνετη

και

ασφαλής

πρόσβαση

(πεζόδρομος,

δρόμος

ήπιας

κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κ.λπ.).

Η ανάπλαση τους θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την αναβάθμιση της περιοχής
ώστε να αποτελέσουν πόλους έλξης και συνάθροισης όχι μόνο για τους μόνιμους
κατοίκους, τους επισκέπτες, αλλά και για τους νέους που επιστρέφουν από τα μεγάλα
αστικά κέντρα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη νέα οικονομική κατάσταση. Η
ανάπλαση θα αποτελέσει πηγή ζωής, αποδίδοντας στους χώρους

αισθητική

αναβάθμιση και λειτουργικότητα με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων,
σωματικών και πνευματικών, για παιδιά διαφόρων ηλικιών, καθώς επίσης και για τους
επισκέπτες κάθε ηλικίας.
Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:
 Δημιουργία διαφορετικών ζωνών δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα-ζώνη
νηπίων και ζώνη παιδιών
 Αποξήλωση του ακατάλληλου εξοπλισμού
 Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού
 Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των χώρων των
παιδικών χαρών με κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να γίνει αντικατάσταση του
υφιστάμενου επικίνδυνου και μη πιστοποιημένου εξοπλισμού, με παιχνίδια ασφαλή και
κατάλληλα ώστε να αναπτυχθούν ασφαλείς χώροι για παιχνίδι και ξεκούραση. Για τον
λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι που
περιγράφονται αναλυτικά στα προαναφερόμενα πρότυπα ασφαλείας και την ελληνική
νομοθεσία.
Συγκεκριμένα:
6
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 Η επισκεψιμότητα, η προσβασιμότητα και η σήμανση του κάθε χώρου, με
περίφραξη και είσοδο ορισμένη και όρια καθορισμένα, καθώς και πινακίδα
εισόδου, ώστε να αποτρέπεται η διάβαση σε άτομα που δεν έχουν λόγο
παρουσίας στον χώρο, σε ζώα, αλλά και να περιορίζονται τυχόν κίνδυνοι, χωρίς
ωστόσο να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον.
 Η ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών, καθώς
και η θέση των καθιστικών για καλύτερη επίβλεψη από τους συνοδούς.
 Η ποικιλία

των παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για

παιχνίδι και εκπαίδευση, σε πληθώρα ηλικιακών ομάδων.
 Η

τήρηση

των

ορίων

ασφαλείας

του

κάθε

παιχνιδιού,

ώστε

να

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τραυματισμού.
 Η τοποθέτηση μικρών κάδων σε διάφορα σημεία του χώρου.
 Ο επαρκής φωτισμός
 Η τοποθέτηση βρύσης με πόσιμο νερό.
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και αστικό εξοπλισμό της κάθε
Παιδικής Χαράς έχουν επιλεγεί ως εξής:

1.3

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΥΛΙΚΑ

Οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμό, ανά παιδική χαρά είναι οι εξής :
1.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ
Π.Χ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ

CPV
ΑΡΘΡΟ
2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535230‐8
44114250‐9
44112200‐0
34991000‐0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ.
Τ.Μ
ΤΜΧ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
1
1
1
19.51
112
4
7
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2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10

34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8

2.2.17
2.2.19

34928480‐6
50870000‐4

ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ

1
2
1
53

Τ.Μ

2
1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΦΗΚΗ

Π.Χ. ΦΗΚΗ

ΑΡΘΡΟ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.2.8

37535200‐9

2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.3
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10

37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535230‐8
37535250‐4
44114250‐9
44112200‐0
34991000‐0
34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ
ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ
ΑΝΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ AΛΟΓΑΚΙ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

2.2.17

34928480‐6

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

2.2.19

50870000‐4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΜΧ.

1

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ.
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΜΜ

1
1
1
1
1
19.51
125
4
1
2
1
54

ΤΜΧ

2
1

3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΛΙΛΗ
Π.Χ. ΛΙΛΗ
ΑΡΘΡΟ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535230‐8
44114250‐9
44112200‐0
34991000‐0
34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ

1
1
1
1
1
19.51
112
4
1
2
1
53

2.2.17

34928480‐6

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΧ

2
8

19REQ004662601 2019-03-22
2.2.19

50870000‐4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

1

4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΦΙΛΥΡΑ
Π.Χ. ΦΙΛΥΡΑ
ΑΡΘΡΟ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535230‐8
44114250‐9
44112200‐0
34991000‐0
34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8
34928480‐6
50870000‐4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
1
1
1
19.51
112
4
1
2
1
53
2
1

5.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ
Π.Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ
CPV
ΑΡΘΡΟ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535230‐8
44114250‐9
44112200‐0
34991000‐0
34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8
34928480‐6
50870000‐4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

1
1
1
1
1
19.51
112
4
1
2
1
53
2
1

6.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Π.Χ. ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.

1
1
1
1
9

19REQ004662601 2019-03-22
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

37535230‐8
44114250‐9
44112200‐0
34991000‐0
34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8
34928480‐6
50870000‐4

ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

1
19.51
112
4
1
2
1
53
2
1

7.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ
Π.Χ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ
CPV
ΑΡΘΡΟ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535230‐8
44114250‐9
44112200‐0
34991000‐0
34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8
34928480‐6
50870000‐4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
1
1
1
1
19.51
112
4
1
2
1
53
2
1

8.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥΡΙΑΣ
Π.Χ. ΜΟΥΡΙΑΣ
CPV
ΑΡΘΡΟ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535230‐8
44114250‐9
44112200‐0
34991000‐0
34928400‐2
39113300‐0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ

1
1
1
1
1
19.51
112
4
1
2
10

19REQ004662601 2019-03-22
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

34928471‐0
44231000‐8
34928480‐6
50870000‐4

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

1
53
2
1

9.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ
Π.Χ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.16
2.2.13
2.2.11
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535250‐4
37535230‐8
34991000‐0
44114250‐9
44112200‐0
34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8
34928480‐6
50870000‐4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ "AΛΟΓΑΚΙΑ"
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

1
1
1
1
1
1
4
19.51
120
1
2
1
54
2
1

10.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ
Π.Χ. ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ

CPV

2.2.9

37535200‐9

2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.16
2.2.13
2.2.11
2.2.12
2.2.14

37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535250‐4
37535230‐8
34991000‐0
44114250‐9
44112200‐0
44112200‐0
34928400‐2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΥΟ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΔΥΟ ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ AΛΟΓΑΚΙ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ
ΒΡΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ.

1

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
Τ.Μ
ΤΜΧ.

1
1
1
1
1
4
19.51
88
60
1
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2.2.15
2.2.18

39113300‐0
34928471‐0

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΤΜΧ
ΤΜΧ

2
1

2.2.10

44231000‐8

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Μ.Μ

60

2.2.17
2.2.19

34928480‐6
50870000‐4

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΤΜΧ

2
1

11.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΡΟΣΕΡΟΥ

Π.Χ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ
CPV
ΑΡΘΡΟ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.14
2.2.13
2.2.11
2.2.15
2.2.18
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535250‐4
37535230‐8
34991000‐0
44114250‐9
44112200‐0
34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8
34928480‐6
50870000‐4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ "AΛΟΓΑΚΙΑ"
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
1
1
1
1
1
4
19.51
120
1
2
1
54
2
1

12.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΛΑΤΗΣ
Π.Χ. ΕΛΑΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ

2.2.9
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.3
2.2.6
2.2.16
2.2.13
2.2.11
2.2.12
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17

CPV

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535250‐4
37535250‐4
37535230‐8
34991000‐0
44114250‐9
44112200‐0
44112200‐0
34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8
34928480‐6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
ΔΥΟ ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ "AΛΟΓΑΚΙΑ"
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ AΛΟΓΑΚΙ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50MM
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΜΜ
ΤΜΧ

1
1
1
1
1
1
1
4
19.51
95
60
1
2
1
50
2
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2.2.19

50870000‐4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

1

13.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΟΜΦΩΝ
Π.Χ. ΓΟΜΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ

2.2.9
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.3
2.2.6
2.2.16
2.2.13
2.2.11
2.2.12
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

CPV

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535250‐4
37535250‐4
37535230‐8
34991000‐0
44114250‐9
44112200‐0
44112200‐0
34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8
34928480‐6
50870000‐4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΥΟ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΔΥΟ ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ "AΛΟΓΑΚΙΑ"
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ AΛΟΓΑΚΙ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50MM
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
1
1
1
1
1
1
4
19.51
95
60
1
2
1
50
2
1

14.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Π.Χ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ

2.2.9
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.16
2.2.13
2.2.11
2.2.12
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

CPV

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535250‐4
37535230‐8
34991000‐0
44114250‐9
44112200‐0
44112200‐0
34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8
34928480‐6
50870000‐4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΥΟ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΔΥΟ ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ "AΛΟΓΑΚΙΑ"
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50MM
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
1
1
1
1
1
4
19.51
90
60
1
2
1
60
2
1
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15.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗΓΗΣ
Π.Χ. ΠΗΓΗΣ

CPV
ΑΡΘΡΟ
2.2.8
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

37535200‐9
37535210‐2
37535210‐2
37535250‐4
37535230‐8
44114250‐9
44112200‐0
34991000‐0
34928400‐2
39113300‐0
34928471‐0
44231000‐8
34928480‐6
50870000‐4

1.4

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

1
1
1
1
1
19.51
116
4
1
2
1
54
2
1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών.
Ειδικότερα, Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Για το λόγο αυτό,
οι προμηθευτές που συμμετέχουν

στην

εν

λόγω

προμήθεια

θα πρέπει να

προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν στο όνομά
του κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων:
 ΕΝ 1176:2017 (σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και
παιδότοπων).
 EN 1176-1:2017, ΕΝ 1177:2018 (σχετικά με τις προδιαγραφές των ελαστικών
δαπέδων ασφαλείας)&ΕΝ71-3:2013+A3:2018
 Πιστοποιητικό

διασφάλισης

ποιότητας

ISO

9001:2015

περιβαλλοντικής

διαχείρισης ISO 14001 και πιστοποιητικό για την ασφάλεια και την υγεία στην
εργασία OSHAS 18001, της εταιρείας κατασκευής του εξοπλισμού των
παιχνιδιών, των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας και του αστικού εξοπλισμού.
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 Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας
σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ713:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό
καθώς και η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 37001:2016 & ISO
50001:2011, επί ποινή αποκλεισμού.Θα πρέπει να συνοδεύονται από Αντίγραφο
Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2013+A3:2018, ή άλλο
ισοδύναμο, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού, ακόμα, θα πρέπει να
συνοδεύεται από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε
τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση
σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, καθώς και να συνοδεύεται από
Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με
την οποία το υλικό ταξινομείται

στην κατηγορία Ε_fl, τα οποία και

προσκομίζονται, επί ποινή αποκλεισμού.Να συνοδεύονται επίσης, από έκθεση
δοκιμής, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα
διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον
10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, επί ποινή
αποκλεισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού,
από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα
πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την
περιεκτικότητα,

που

αφορά

στους

Πολυκυκλικούς

Αρωματικούς

Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο
κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την χρήση του υπό προμήθεια εξοπλισμού δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η
υγεία και η ασφάλεια του χρήστη. Ειδικότερα:
α) Ο εξοπλισμός είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομική και ομαδική άθληση.
β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί και να είναι ασφαλή για τους
χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μην υπάρχουν αιχμηρές
εκτεθειμένες ακμές, οι επιφάνειες και οι λαβές να είναι αντιολισθητικές, οι συνδέσεις –
πακτώσεις να είναι κρυφές ή κολλημένες με ειδικά προστατευτικά, κλπ.).
15
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Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001και 18001
επί ποινή αποκλεισμού.
Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των
αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα
προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική
έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των
αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. Η τήρηση των
απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται
από αναγνωρισμένους φορείς για τον σκοπό αυτό, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά
διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά.

1.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής
χαράς, σε Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αριθ.
28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
2029/ 25 -7- 2014).

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις
ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να
συνοδεύεται και από την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Y.A.
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική
έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του
εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:
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α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή
του εισαγωγέα ή του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε
οργάνου.
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.
γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή
ισοδύναμού του.
δ)

Για

κάθε

εξοπλισμό πρέπει

να

παραδίδονται από

τον

κατασκευαστή/

προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.

1.6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από
διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11
της

υπ’

αριθ.

28492/2009 Υπουργικής

Απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να

περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του,
του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης, καθώς
επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού και των δαπέδων
ασφαλείας, με τα ισχύοντα πρότυπα.
Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού,
πλήρους και ετοίμου προς χρήση, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων
υποβάσεων σκυροδέματος, για την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας και
κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες και μικροϋλικά, , ώστε οι παιδικές
χαρές να πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και της
μελέτης.
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2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΓΧΡΩΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από PVC, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ή
HDPE. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν
αιχμηρά άκρα.
PVC
Το PVC είναι ειδικά σχεδιασμένο υλικό για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις στον
τομέα της κατασκευής . Είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ φύλλο. Είναι κατάλληλο για
εξωτερική χρήση και διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις βραδυκαυστότητας, που το
καθιστά κατάλληλο για όλους τους δημόσιους χώρους.

Είναι ανθεκτικό στην

υγρασία και στον ήλιο. Χρησιμοποιείται στα διακοσμητικά στοιχεία.
HDPE(HighDensityPolyethylene)
Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι
υλικό που αναγνωρίζεται παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και
χημικές του ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο
εκπρόσωπο της οικογένειας των πολυολεφινών), το οποίο παράγεται μετά από
πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την
ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες.
Κόντρα πλακέ θαλάσσης
Το ΚΠΘ είναι ένα πάνελ κόντρα πλακέ από σημύδα φινλανδικής προέλευσης βαμμένο
με ειδικά υδατοδιαλυτά βερνίκια κατάλληλα για χρήση σε παιδικές χαρές σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ71-3
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά,
τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του
εξοπλισμού.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν είναι
επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις
σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να
έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης
όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και
φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώματα να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν
περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και
τα χρώματα έχουν σαν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα παιχνίδια θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές
Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2017’’, να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες
προδιαγραφές.
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Κανόνεςαπόδειξηςποιοτικήςεπιλογής
Απαραίτητη είναι, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση των δειγμάτων (μαζί με τα
λοιπά δικαιολογητικά) με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές και να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς
αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να
απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του
προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία
είναι ο μόνος αρμόδιος για την αποδοχή των δειγμάτων.
Το κάθε δείγμα αφορά ένα κομμάτι των οργάνων από τα εξής:
 Τμήμα μεταλλικού υποστυλώματος (κούνιες) 80χ80χ2 mm
 Τμήμα αλυσίδας από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 6mm
 Τμήμα χρωματιστού πάνελ PVC
 Τμήμα HDPE
 Τμήμα ΚΠΘ
 Τμήμα ορθοστάτη σύνθετης ξυλείας 90Χ90mm

Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού
βαρύνει τους συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται.
Η επιστροφή των δειγμάτων των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν
ανατέθηκε η προμήθεια, γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της
ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης µε μέριμνα και ευθύνη αυτών.
Η επιστροφή των δειγμάτων στον συμβασιούχο προμηθευτή θα γίνει μέσα σε
τριάντα ημέρες από την παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων και την ολοκλήρωση
των συμβατικών του υποχρεώσεων µε ευθύνη και μέριμνα του ίδιου.

Αποδεικτικό επίσκεψης του χώρου 4 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολήςτων προσφορών. Το αποδεικτικό επίσκεψηςθαπεριέχεται απαραίτητα στον
φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς.
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2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΥΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο
και το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες
απευθύνονται, τον αριθμό των χρηστών και τα υλικά κατασκευής, ώστε να
εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων.
Διευκρινίσεις
Στις διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και των
χώρων ασφαλείας επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, όπως επίσης και ±5% στις
διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων.
Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε
ποσοστό

±2%, αντιστοίχως. Σε περίπτωση

που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο

ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού σε σχέση με τις αναφερόμενες στην
μελέτη διαστάσεις, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα
των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προςτον Δήμο.
Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των
εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη,
αυτόθασυνεπάγεταικαι την αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου
μέσα στις επιτρεπόμενες αποκλίσεις, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης κραδασμών
να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης

των εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον

οικονομικήεπιβάρυνση προς τον Δήμο.
Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη
δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού.
Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές
και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Όλα τα παιχνίδια της παιδικής χαράς

θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με

τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2017 και θα φέρουν πιστοποιητικό
συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους
με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα
πιστοποίησης.
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2.2.1 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Διαστάσεις οργάνου
Πλάτος

1 087 mm

Μήκος

3 074 mm

Ύψος

2 090 mm

Απαιτήσεις ασφαλείας
Απαιτούμενος χώρος

3 074 x 7 000 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

1 180 mm

Ηλικία χρήστη

1,5 έως 3
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Το όργανο θα αποτελείται από :
 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό.
 Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα που σχηματίζουν δύο (2) μεταλλικά Π.
 Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες.
Περιγραφή
Το κύριο πλαίσιο της κούνιας είναι φτιαγμένο από 4 μεταλλικά υποστυλώματα
80χ80χ2 mm με μήκος 2 082 mm, τα οποία είναι ανά δύο ενωμένα με οριζόντια δοκό
ίδιου προφίλ μήκους 920 mm, σχηματίζοντας ένα μεταλλικό Π. Τα δύο μεταλλικά Π
συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας οριζόντιας κοιλοδοκού

60χ60χ5 m με μήκος 2

895 χιλιοστών. Στο κάτω μέρος της κάθε δοκού και σε κατάλληλες θέσεις θα
συγκολλούνται

κουζινέτα από ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των

καθισμάτων. Τα κουζινέτα θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα να
κινούνται μπρος-πίσω, δεξιά & αριστερά. Τα καθίσματα είναι σχεδιασμένα για παιδιά
ηλικίας από 1,5+ μέχρι 3 ετών, διαστάσεων 410 x 310 x 250 mm. Η αλυσίδα είναι
από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει διάμετρο 6 mm. Όλα τα καθίσματα είναι
κατασκευασμένα από αλουμίνιο και καλύπτονται με καουτσούκ. Τα διακοσμητικά
στοιχεία είναι από ΚΠΘ 19 mm.
 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
πρότυπο ΕΝ 1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την
τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής
καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες
εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ
1176:2017/1-6 για τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO
9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας, o Σύστημα ISO 14001:2015 για την
Περιβαλλοντική Διαχείριση. o Σύστημα OHSAS 18001:2015 για την Υγιεινή
και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η

εγκατάσταση

θα

γίνεται

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

του

παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ1176:2017.
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Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ,έτοιμου για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικροϋλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.

24

19REQ004662601 2019-03-22
2.2.2 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Απαιτήσεις ασφαλείας
Διαστάσεις οργάνου
Πλάτος

1 087 mm

Μήκος

3 074 mm

Ύψος

2 090 mm

Απαιτούμενος χώρος

3 074 x 7 000 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

1 180 mm

Ηλικία χρήστη

3 έως 12
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Το όργανο θα αποτελείται από :
 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό.
 Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα που σχηματίζουν δύο (2) μεταλλικά Π.
 Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες.
Περιγραφή
Το κύριο πλαίσιο της κούνιας είναι φτιαγμένο από 4 μεταλλικά υποστυλώματα
80χ80χ2 mm με μήκος 2 082 mm, τα οποία είναι ανά δύο ενωμένα με οριζόντια δοκό
ίδιου προφίλ μήκους 920 mm, σχηματίζοντας ένα μεταλλικό Π. Τα δύο μεταλλικά Π
συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας οριζόντιας κοιλοδοκού

60χ60χ5 m με μήκος 2

895 χιλιοστών. Στο κάτω μέρος της κάθε δοκού και σε κατάλληλες θέσεις θα
συγκολλούνται

κουζινέτα από ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των

καθισμάτων. Τα κουζινέτα θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα να
κινούνται μπρος-πίσω, δεξιά & αριστερά. Τα καθίσματα είναι σχεδιασμένα για παιδιά
ηλικίας από 3 μέχρι 14 ετών, διαστάσεων 180 x 450 x 25 mm. Η αλυσίδα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα και έχει διάμετρο 6 mm. Όλα τα καθίσματα είναι
κατασκευασμένα από αλουμίνιο και καλύπτονται με καουτσούκ. Τα διακοσμητικά
στοιχεία είναι από ΚΠΘ 19 mm.
 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
πρότυπο ΕΝ 1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την
τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής
καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες
εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ
1176:2017/1-6 για τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, o Σύστημα ISO 9001:2015
για τη Διαχείριση Ποιότητας, o Σύστημα ISO 14001:2015 για την
Περιβαλλοντική Διαχείριση. τo Σύστημα OHSAS 18001:2015 για την Υγιεινή
και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η

εγκατάσταση

θα

γίνεται

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

του

παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ1176:2017.
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Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ,έτοιμου για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
2.2.3.ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΑΛΟΓΑΚΙ

Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο
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Απαιτήσεις ασφαλείας
Διαστάσεις οργάνου
Πλάτος

300 mm

Μήκος

816 mm

Ύψος

773 mm

Απαιτούμενος χώρος

2 216 x 2 816 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

464 mm

Ηλικία χρήστη

1,5+ έως 3

Το όργανο θα αποτελείται από :
 Ένα (1) άλογο με χειρολαβές και κάθισμα,
 Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.
Περιγραφή
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.
Ο φορέας κατασκευάζεται από HDPE η ΚΠΘ πάχους 15 – 21 mm σε μορφή αλόγου
(ή παρόμοιας μορφής) . Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές
και αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου.
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 360 mm, διαμέτρου 180 mm και πάχους
σπείρας 20 mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα
αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα
ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά
τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην
πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.
 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
πρότυπο ΕΝ 1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την
τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής
καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες
εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ
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1176:2017/1-6 για τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO
9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας, τo Σύστημα ISO 14001:2015 για την
Περιβαλλοντική Διαχείριση,τo Σύστημα OHSAS 18001:2015 για την Υγιεινή
και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η

εγκατάσταση

θα

γίνεται

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

του

παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ1176:2017.
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ,έτοιμου για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
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2.2.4.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ

Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Απαιτήσεις ασφαλείας
Διαστάσεις οργάνου
Πλάτος

446 mm

Μήκος

2 322 mm

Ύψος

715 mm

Απαιτούμενος χώρος

2 389 x 4 322 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

715 mm

Ηλικία χρήστη

Από 3 ετών έως 12

Το όργανο θα αποτελείται από :
 Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες,
 Μία (1) βάση ταλάντωσης.
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Περιγραφή
Η δοκός ταλάντωσης θα είναι κατασκευασμένη από μία σιδηροσωλήνα 60 x 60 x 3
mm με μήκος 2300 mm στις άκρες της οποίας θα τοποθετούνται τα καθίσματα από
HDPE πάχους 15 mm. Κάτω από τα καθίσματα θα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό
πάχους 20mm και ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά
από κάθε κάθισμα, για τη στήριξη των χεριών είναι συγκολλημένα δύο προφίλ 50 x
30 x 2 mm, στην οποία είναι συγκολλημένοι σωλήνες ¾. Τα χερούλια επενδύονται
με πλαστικά μέρη, τα οποία εμποδίζουν την ολίσθηση των χεριών . Το όργανο θα
φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017.
Η βάση ταλάντευσης του οργάνου που αποτελείται από δύο σιδεροσωλήνες σε μορφή
Λ συνδεδεμένοι μεταξύ τους με δύο σωλήνες διατομής ¾".Στον διπλό άξονα
τοποθετούνται μεταλλικά έδρανα πάχους 3mm πάνω στα όποια θα συνδεθεί η
δοκός ταλάντευσης.
 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
πρότυπο ΕΝ 1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την
τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής
καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες
εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ
1176:2017/1-6 για τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001:
2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας, o Σύστημα ISO 14001:2015 για την
Περιβαλλοντική Διαχείριση. o Σύστημα OHSAS 18001: 2015 για την Υγιεινή
και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η

εγκατάσταση

θα

γίνεται

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

του

παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ1176: 2017.
.

Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του
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κατασκευαστή ,έτοιμου για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.

2.2.5 ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙΑ
Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο
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Απαιτήσεις ασφαλείας
Διαστάσεις οργάνου
Απαιτούμενος χώρος

2 216 х 3 500 mm

1 500 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

404 mm

762 mm

Ηλικία χρήστη

Από 3 ετών έως 12

Πλάτος

300 mm

Μήκος
Ύψος

Το όργανο θα αποτελείται από :
 Δύο (2) άλογα με χειρολαβές και κάθισμα,
 Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.
Τεχνικήπεριγραφή
Το σύστημα απαρτίζεται, από 3 μορφοσωλήνες 40χ20χ2 mm, οι δύο μήκους 1 300
mm και ο ένας 430mm, οι οποίοι συνδέονται με ένα ελατήριο που επιτρέπει την
ταλάντωση. Διαμήκους και ανάμεσα στις δοκούς, προσαρτώνται δύο όμοιες μορφές
ζώου, με φορά προς τον φορέα. Κάθε μορφή φέρει κάθισμα καθώς και χειρολαβές
και αναβολείς εκατέρωθεν της μορφής.
Οι μορφές αλόγου

ή παρόμοιας μορφής κατασκευάζονται από HDPE ή ΚΠΘ

πάχους 15 – 21 mm.
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 360 mm, διαμέτρου 180 mm και πάχους
σπείρας 20 mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα
αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα
ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά
τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην
πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.
 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
πρότυπο ΕΝ 1176: 2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την
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τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής
καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες
εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ 1176:
2017/1-6 για τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001:2015 για
τη Διαχείριση Ποιότητας, τo Σύστημα ISO 14001: 2015

για την

Περιβαλλοντική Διαχείριση, το Σύστημα OHSAS 18001: 2015

για την

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η

εγκατάσταση

θα

γίνεται

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

του

παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ1176:2017.
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ,έτοιμου για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
2.2.6 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ

Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο
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Απαιτήσεις ασφαλείας
Διαστάσεις οργάνου
Πλάτος
Μήκος
Ύψος

Απαιτούμενος χώρος

5 200 x 5 200 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

398 mm

Ηλικία χρήστη

Από 3 ετών έως 12

1 200 mm
1 200 mm
740 mm

Το όργανο θα αποτελείται από :
 Μία (1) βάση στήριξης
 Έναν (1) αυτοκινούμενο μύλο με καθίσματα
 Έναν (1) άξονα περιστροφής
Περιγραφή
Η βάση αποτελείται από μία μεταλλική πλάκα 500 χ 500 χ 5 mm, στην οποία είναι
συγκολλημένος άξονας Φ70 mm. Σε αυτόν τον άξονα είναι συγκολλημένος
μεταλλικός δίσκος Φ200Χ20mm. Ακριβώς πάνω από αυτόν τον μεταλλικό δίσκο
στερεώνεται η πλατφόρμα του μύλου διαστάσεων Φ700χ6mm που είναι
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κατασκευασμένη από ΚΠΘ με αντιολισθητική επιφάνεια. Στην πλατφόρμα
προσαρτώνται 4 σιδεροσωλήνες Φ34 х2,5 mm μορφής Λ . Μεταξύ αυτών τον
σωλήνων αγκυρώνονται τα καθίσματα που είναι κατασκευασμένα από ΚΠΘ πάχους
19 mm
 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
πρότυπο ΕΝ 1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την
τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής
καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες
εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ
1176:2017/1-6 για τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001:
2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας, τo Σύστημα ISO 14001:2015 για την
Περιβαλλοντική Διαχείριση, τo Σύστημα OHSAS 18001: 2015 για την
Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η

εγκατάσταση

θα

γίνεται

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

του

παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ1176:2017.
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ,έτοιμου για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
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2.2.7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο
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Διαστάσεις οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Πλάτος

3567mm

Απαιτούμενος χώρος

Μήκος

1656mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

Ύψος

2507mm

Ηλικία χρήστη

4656 х 6067 mm
850 mm
1.5+

Το όργανο θα αποτελείται από :
 Κύρια Δομή
 Πλατφόρμες
 Σκάλα.
 Επιφάνεια ολίσθησης
 αναρρίχηση
 ψυχαγωγικό πάνελ τρίλιζα
 διακοσμητικά στοιχεία
Περιγραφή
Τρόπος εκτέλεσης: Η βασική κατασκευή αποτελείται από 7 μορφοσωλήνες 60 x 60 x
2 mm Η κατασκευή αποτελείται από δύο ενότητες σε διαφορετικά ύψη. Μεταξύ των
πυλώνων σχηματίζονται 2 πλατφόρμες από υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ 12 mm.
H μία πλατφόρμα έχει ύψος 590 mm. Στην μία στήλη αυτής της πλατφόρμας είναι
προσαρτημένο ένα ψυχαγωγικό πάνελ τρίλιζας. Στις δύο πλευρές τις πλατφόρμας
υπάρχει φράχτης από ΚΠΘ-16 mm, η τρίτη πλευρά που αποτελείται από κουπαστή
από ΚΠΘ 16 mm στην οποία υπάρχουν χειρολαβές και σκαλοπάτια από υψηλής
ποιότητας κόντρα πλακέ 21 mm..
Το άλλο μέρος της εγκατάστασης αποτελείται από τετραγωνική πλατφόρμα σε
υψόμετρο 850 mm. . Η πλατφόρμα αυτή προστατεύεται από σκέπαστρο από ΚΠΘ.
Από τη μια πλευρά υπάρχει μια αναρρίχηση από σχοινιά με εσωτερικό
συρματόσχοινο. που στερεώνεται στην πλατφόρμα . Η αναρρίχηση δίνει πρόσβαση
στην

πλατφόρμα που συνδέεται σε μία τσουλήθρα παίδων από πολυεστέρα. Η
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επιφάνεια ολίσθησης έχει πλάτος 470 mm και μήκος 1900 mm. Ο πολυεστέρας
είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες με επαρκή αντοχή για την χρήση από
παιδιά. Οι ολισθήσεις είναι ομαλές, καθαρίζονται εύκολα και δεν έχουν αιχμηρές
άκρες και προεξοχές. Στην μία πλευρά υπάρχει φράκτης από ΚΠΘ. Σε αυτήν την
ενότητα στις άλλους δύο πυλώνες υπάρχουν προστατευτικές αψίδες από ΚΠΘ.
Όλοι οι φράχτες, τα διακοσμητικά στοιχεία και οι θόλοι είναι κατασκευασμένοι από
ΚΠΘ 16-21 mm.
Αυτά συνδέονται

μέσω διαφορετικών τύπων μεγεθών και μήκους βιδών

στην

βασική δομή.
Για την θεμελίωση ανοίγουμε λάκκους διαστάσεων 400mm, μήκους 400mm και
βάθους 400 mm. Τα στοιχεία στερέωσης του εξοπλισμού να βρίσκονται τουλάχιστον
400 mm κάτω από την επιφάνεια παιχνιδιού και οι κορυφές της θεμελίωσης
τουλάχιστον 200 mm να είναι χαμηλότερα της επιφάνειας παιχνιδιού (άρθρο 4.2.14
του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1-2017) .
 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
πρότυπο ΕΝ 1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την
τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής
καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες
εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ
1176:2017/1-6 για τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001:
2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας, τo Σύστημα ISO 14001:2015 για την
Περιβαλλοντική Διαχείριση. o Σύστημα OHSAS 18001: 2015 για την Υγιεινή
και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η

εγκατάσταση

θα

γίνεται

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

του

παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ1176:2017.
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από
σκυρόδεμα

μέσω ειδικών βάσεων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του
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κατασκευαστή ,έτοιμου για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
2.2.8 ΣΥΝΘΕΤΟ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΟ

ΠΥΡΓΟΣ

ΜΕ

ΔΙΠΛΗ

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΚΑΙ

Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Διαστάσεις οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Πλάτος

1800mm

Απαιτούμενος χώρος

4800 х 7190 mm

Μήκος

5190mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

850mm

Ύψος

2650mm

Ηλικία χρήστη

1,5 Έως 12ετών
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Το όργανο θα αποτελείται από :
 Κύρια δομή.
 πλατφόρμες ꞏ
 Σκάλες.
 επιφάνειες ολίσθησης
 μια γέφυρα.
 ψυχαγωγικό πάνελ
 διακοσμητικά στοιχεία,
Περιγραφή
Η κύρια κατασκευή αποτελείται από 9 μορφοσωλήνες 60 x 60 x 2 mm με
διαφορετικά ύψη. Η κατασκευή αποτελείται από δύο ενότητες που συνδέονται μεταξύ
τους με γέφυρα.. Η αριστερή ενότητα αποτελείται από 4 στήλες με μια πλατφόρμα
σε ύψος 590 mm κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ 12 mm.. Στη
μία πλευρά υπάρχει ένας φράκτης από ΚΠΘ 19 mm, και στην άλλη πλευρά υπάρχει
τσουλήθρα από πολυεστέρα. Η επιφάνεια ολίσθησης έχει πλάτος 470 mm και μήκος
1900 mm. Ο Πολυεστέρας είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες με επαρκή
αντοχή για την χρήση από παιδιά. Οι ολισθήσεις είναι ομαλές, καθαρίζονται εύκολα
και δεν έχουν αιχμηρές άκρες και προεξοχές.. Στην τρίτη πλευρά υπάρχει μια
προσαρμοσμένη σκάλα που αποτελείται από κουπαστή από ΚΠΘ 16 -21 mm στην
οποία υπάρχουν χειρολαβές και σκαλοπάτια από υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ 12
mm.
Το άλλο μέρος της εγκατάστασης αποτελείται από τετραγωνική πλατφόρμα σε
υψόμετρο 850 mm. Η πλατφόρμα αυτή προστατεύεται από σκέπαστρο από ΚΠΘ.
Από τη μία πλευρά υπάρχει μια σκάλα αναρρίχησης από σχοινί με εσωτερικό
συρματόσχοινο, η οποία είναι προσαρτημένη στην πλατφόρμα. Η αναρρίχηση δίνει
πρόσβαση στην πλατφόρμα η οποία προστατεύεται από σκεπή κατασκευασμένη από
ΚΠΘ και συνδέεται σε μία τσουλήθρα παίδων από πολυεστέρα . Η επιφάνεια
ολίσθησης

έχει

πλάτος 470 mm και μήκος 1900 mm. Ο πολυεστέρας είναι

ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες με επαρκή αντοχή για την χρήση από παιδιά. Οι
ολισθήσεις είναι ομαλές, καθαρίζονται εύκολα και δεν έχουν αιχμηρές άκρες και
προεξοχές.
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Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ 12 mm,. Τα
κιγκλιδώματα της γέφυρας είναι κατασκευασμένα από ΚΠΘ 19 mm .
Για την θεμελίωση ανοίγουμε λάκκους διαστάσεων 400mm, μήκους 400mm και
βάθους 400 mm. Τα στοιχεία στερέωσης του εξοπλισμού να βρίσκονται τουλάχιστον
400 mm κάτω από την επιφάνεια παιχνιδιού και οι κορυφές της θεμελίωσης
τουλάχιστον 200 mm να είναι χαμηλότερα της επιφάνειας παιχνιδιού (άρθρο 4.2.14
του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1-2017) .
 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
πρότυπο ΕΝ 1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την
τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής
καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες
εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ 1176:
2017/1-6 για τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001:2015 για
τη Διαχείριση Ποιότητας, o Σύστημα ISO 14001: 2015 για την
Περιβαλλοντική Διαχείρισητο Σύστημα OHSAS 18001: 2015 για την Υγιεινή
και Ασφάλεια στην Εργασία.


Η

εγκατάσταση

θα

γίνεται

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

του

παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ1176: 2017

Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο

φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα

μέσω ειδικών βάσεων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ,έτοιμου για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
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2.2.9 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΔΥΟ ΥΨΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ
Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Διαστάσεις οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Πλάτος

3936mm

Απαιτούμενος χώρος

7436 х 8058 mm

Μήκος

4558mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

1500mm

Ύψος

3307mm

Ηλικία χρήστη

3 έως 12
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Το όργανο θα αποτελείται από :
 Κύρια Δομή
 Πλατφόρμες
 Σκάλα
 Επιφάνειες ολίσθησης
 Αναρρίχηση σκάλα συρματόσχοινου
 ψυχαγωγικό πάνελ τρίλιζα και αριθμητήριο
 διακοσμητικά στοιχεία
Περιγραφή
Η βασική δομή αποτελείται από 10 σωλήνες 60 x 60 x 2 mm με διαφορετικά ύψη. Η
κατασκευή αποτελείται από δύο ενότητες που συνδέονται μεταξύ τους με πλατφόρμες
διαφορετικού ύψους. Μεταξύ των στηλών σχηματίζονται 3 πλατφόρμες

σε

διαφορετικά ύψη από υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ 12 mm. Η αριστερή ενότητα
αποτελείται από 6 στύλους με μία πλατφόρμα σε ύψος 980 mm. Από τη μία πλευρά
υπάρχει φράχτης από

ΚΠΘ 19 mm, από την άλλη πλευρά συνδέεται σε μία

τσουλήθρα παίδων από πολυεστέρα .. Η επιφάνεια ολίσθησης έχει πλάτος 470 mm
και μήκος 1900 mm. Ο πολυεστέρας είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες με
επαρκή αντοχή για την χρήση από παιδιά. Οι ολισθήσεις είναι ομαλές, καθαρίζονται
εύκολα και δεν έχουν αιχμηρές άκρες και προεξοχές. Στην τρίτη πλευρά υπάρχει μια
σκάλα, η οποία είναι κατασκευασμένη από ΚΠΘ 15 mm σελίδες, τα πατήματα τις
σκάλας είναι κατασκευασμένα από ξυλεία σουηδικός πεύκος ενώ η κουπαστή από 1 "
σιδηροσωλήνες για εύκολη επιβίβαση. Η πρόσβαση γίνεται και μέσω μίας σκάλας
αναρρίχησης από σχοινί με εσωτερική επένδυση από συρματόσχοινο Φ16mm. Στις
δοκούς υπάρχουν χειρολαβές έτσι ώστε να βοηθήσουν την αναρρίχηση.
Το άλλο τμήμα της εγκατάστασης αποτελείται από δύο τετραγωνικές πλατφόρμες
ύψους 1240 και 1500 mm. Η πλατφόρμα ύψους 1240 mm, έχει πρόσβαση μέσω της
πλατφόρμας του αριστερού τμήματος με την βοήθεια χειρολαβών που υπάρχουν
στους στύλους. Η πλατφόρμα ύψους 1240 mm καλύπτεται από στέγαστρο ΚΠΘ. Η
μία πλευρά προστατεύεται με φράχτη από ΚΠΘ ενώ στην άλλη υπάρχουν κάγκελα.
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Ακολουθεί η πλατφόρμα με ύψος 1500 mm στην οποία είναι αγκυρωμένη μία
τσουλήθρα παίδων από πολυεστέρα . Η επιφάνεια ολίσθησης έχει πλάτος περίπου
470 mm και μήκος 2500 mm. Ο πολυεστέρας είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις
ακτίνες με επαρκή αντοχή για την χρήση από παιδιά. Οι ολισθήσεις είναι ομαλές,
καθαρίζονται εύκολα και δεν έχουν αιχμηρές άκρες και προεξοχές. Κάτω από το
διαφάνεια υπάρχουν δύο δια δραστικά πάνελ. Υπάρχει ένα αριθμητήριο-άβακας και
μια τρίλιζα. Η τρίλιζα κατασκευάζεται από ένα πάνελ από υλικό PVC 19 mm . Σ
'αυτό υπάρχει οπή στην οποία υπάρχουν 3 τεμάχια μεταλλικών σωλήνων Φ12 με
μήκος 785 χιλιοστά και έχουν τοποθετηθεί 3 κομμάτια με σχήματα Χ και Ο για το
παιχνίδι της τρίλιζας. Ο άβακας κατασκευάζεται πάνελ από υλικό PVC 19 mm. Σ
'αυτό υπάρχει οπή στην οποία υπάρχουν έχουν τοποθετηθεί σιδηροσωλήνες 3/8 "με
μήκος 500 χιλιοστά και στο κάθε ένα από αυτάε7 κομμάτια από PVC σε σχήμα
στρογγυλό.
Όλοι οι φράχτες, διακοσμητικά στοιχεία, πίνακες ψυχαγωγίας και θόλοι είναι
κατασκευασμένοι από PVC ή από ΚΠΘ. Αυτά συνδέονται

μέσω διαφορετικών

τύπων μεγεθών και μήκους βιδών στην βασική δομή.
Οι ολισθήσεις είναι ομαλές, καθαρίζονται εύκολα και δεν έχουν αιχμηρές άκρες και
προεξοχές.
Για την θεμελίωση ανοίγουμε λάκκους διαστάσεων 400mm, μήκους 400mm και
βάθους 400 mm. Τα στοιχεία στερέωσης του εξοπλισμού να βρίσκονται τουλάχιστον
400 mm κάτω από την επιφάνεια παιχνιδιού και οι κορυφές της θεμελίωσης
τουλάχιστον 200 mm να είναι χαμηλότερα της επιφάνειας παιχνιδιού (άρθρο 4.2.14
του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1-2017) .
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την
μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό.
Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί
τόπου του έργου.

 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
πρότυπο ΕΝ 1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την
τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής
καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες
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εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ 1176:
2017/1-6 για τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001:2015 για
τη

Διαχείριση

Ποιότητας,

τo

Σύστημα

ISO

14001:2015

για

την

Περιβαλλοντική Διαχείριση ,τo Σύστημα OHSAS 18001:2015 για την Υγιεινή
και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η

εγκατάσταση

θα

γίνεται

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

του

παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ1176:2017.
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από
σκυρόδεμα

μέσω ειδικών βάσεων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ,έτοιμου για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
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2.2.10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ 2 ΝΕΥΡΑ

Ενδεικτικό σχέδιο

Περιγραφή
Μεταλλικό γαλβάνιζέ πλαίσιο με νευρώσεις πάχους 5χιλ. ηλεκτροστατικά βαμμένο.
Το κάθε πλαίσιο είναι μήκους περίπου 2,5μ. με «μάτι» 5χ20εκ.
Το πλαίσιο εφαρμόζει σε κολώνα 60χ40χιλ. πάχους 15χιλ. με μεταλλικούς
συνδέσμους και προστατευτικά πλαστικά. Η κολώνα στο κάτω μέρος της
περιλαμβάνει βάση για την στήριξή της σε μπετό με τουλάχιστον 2 σημεία-οπές όπου
τοποθετούνται στριφώνια
Διαστασιολόγιο
Διάσταση πλέγματος (ΥxΠ) Κόντρες-συνδέσεις καθ’ ύψος
100×250 (τελικό ύψος 1,10 με κολώνα)

2Η περίφραξη θα περιλαμβάνει και

πόρτα εισόδου, συνολικού πλάτους 1,00 μέτρου, ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο με την
υπόλοιπη περίφραξη. Στις πόρτες θα τοποθετηθούν μεντεσέδες και σύρτης για το
κλείσιμο.
Το μήκος των πλαισίων της περίφραξης είναι ενδεικτικό, η κατασκευή θα
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προσαρμόζεται στα μέτρα του χώρου που θα τοποθετηθεί.
Συνδετικά στοιχεία
Τα μεταλλικά συνδετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταλλική
κατασκευή (βίδες, στριφώνια, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα
είτε

θερμογαλβανισμένα,

είτε

ηλεκτρογαλβανισμένα,

όπου

έχει

προηγηθεί

προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι
διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να
παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν
μελετηθεί, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Χρώματα
Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη υφίστανται επεξεργασία
για την απολαδοποίησή τους, και ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου)
και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή (σε φούρνο) πούδρα polyester, δύο στρωμάτων,
χρώματος RAL .
Το χρώμα θα επιλεχθεί κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία του δήμου.
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή,
και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η

προμήθεια

της

μεταλλικής

περίφραξης

,

και

της

πόρτας

συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και εξαρτημάτων της περίφραξης
για την ορθή τοποθέτησή της.
 Η πλήρης τοποθέτηση της περίφραξης σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή
τοποθέτησή της σε περίπτωση έδρασής της σε φυσικό έδαφος.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την ορθή τοποθέτησή της σε περίπτωση
είτε έδρασης σε φυσικό έδαφος είτε σε υφιστάμενο τοιχίο ( σενάζ )
 Ο έλεγχος της καταλληλόλητας της περίφραξης.
 Η πιστοποίησή τους.

48

19REQ004662601 2019-03-22

2.2.11. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ40ΜΜ
Γενικές διαστάσεις
Μήκος: 500 mm
Πλάτος: 500 mm
Πάχος: 40 mm
Tεχνική περιγραφή
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού
ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών
διαστάσεων 500x500mm και θα έχει βάρος 25kg/m2 περίπου.
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει
υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο ανακυκλωμένο
EPDM κατά την παραγωγή, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω
τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν
εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί
η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα
είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των
υδάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους
πτώσης (1300mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση
πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ713:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό καθώς
και η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 37001:2016 & ISO
50001:2011, επί ποινή αποκλεισμού.
Θα πρέπει να συνοδεύονται από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ71-3:2013+A3:2018, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, επί ποινή
αποκλεισμού, ακόμα, θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει
πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για την αντίσταση
στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως
ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, καθώς και να συνοδεύεται
από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με
την οποία το υλικό ταξινομείται στην κατηγορία Ε_fl, τα οποία και προσκομίζονται,
επί ποινή αποκλεισμού.
Να συνοδεύονται επίσης, από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον
ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο
ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο
τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, επί
ποινή αποκλεισμού.
Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο
Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω
στρώση του δαπέδου, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους
Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός
των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.
Θα τοποθετηθούν σε επιφάνεια από οπλισμένο μπετόν (C 16/20) πάχους 12cm (η
οποία θα κατασκευαστεί στην φάση της εγκατάστασης από τον ανάδοχο).
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
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 Η προμήθεια των ελαστικών πλακιδίων και των ειδικών τεμαχίων για την
ορθή τοποθέτησή τους.
 Η πλήρης τοποθέτηση των ελαστικών πλακιδίων σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
 Τα μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή τοποθέτησή τους.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 ως επιφάνεια έδρασης των ελαστικών
πλακιδίων σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των ελαστικών πλακιδίων.
 Η πιστοποίησή τους.
2.2.12. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ50ΜΜ
Γενικές διαστάσεις
Μήκος: 500 mm
Πλάτος: 500 mm
Πάχος: 50 mm
Tεχνική περιγραφή
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού
ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών
διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει βάρος 34kg/m2 περίπου.
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει
υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο ανακυκλωμένο
EPDM κατά την παραγωγή, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω
τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν
εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί
η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα
είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των
υδάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους
πτώσης (1500mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση
πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018&ΕΝ713:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό καθώς
και η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 37001:2016 & ISO
50001:2011, επί ποινή αποκλεισμού.
Θα πρέπει να συνοδεύονται από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ71-3:2013+A3:2018, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, επί ποινή
αποκλεισμού, ακόμα, θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει
πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για την αντίσταση
στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως
ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, καθώς και να συνοδεύεται
από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με
την οποία το υλικό ταξινομείται στην κατηγορία Ε_fl, τα οποία και προσκομίζονται,
επί ποινή αποκλεισμού.
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Να συνοδεύονται επίσης, από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον
ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο
ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο
τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, επί
ποινή αποκλεισμού.
Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται,επί ποινή αποκλεισμού,από Αντίγραφο Φύλλου
Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του
δαπέδου, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που
θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.
Θα τοποθετηθούν σε επιφάνεια από οπλισμένο μπετόν (C 16/20) πάχους 12cm (η
οποία θα κατασκευαστεί στην φάση της εγκατάστασης από τον ανάδοχο).
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια των ελαστικών πλακιδίων και των ειδικών τεμαχίων για την
ορθή τοποθέτησή τους.
 Η πλήρης τοποθέτηση των ελαστικών πλακιδίων σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
 Τα μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή τοποθέτησή τους.
 Η βάση από σκυρόδεμα C 16/20 ως επιφάνεια έδρασης των ελαστικών
πλακιδίων σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των ελαστικών πλακιδίων.
 Η πιστοποίησή τους.

2.2.13. ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Το δάπεδο διαδρόμων θα αποτελείται από τσιµεντόπλακες διαστάσεων 0,50Χ0,50
επί ασβεστοτσιµεντοκονίαµατος. Θα επιστρωθούν τσιµεντόπλακες αντιολισθηρές
έγχρωμές ή µη, (ραβδωτές ή ριγωτές ή καλντερίμι ή οποιαδήποτε άλλης µορφής)
διαστάσεων 0,40Χ0,40 ή 0,50Χ0,50
Θα τοποθετηθούν σε επιφάνεια από οπλισμένο μπετόν (C 16/20) πάχους 12cm (η
οποία θα κατασκευαστεί στην φάση της εγκατάστασης από τον ανάδοχο).
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια των τσιμεντοπλακών.
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 Η πλήρης τοποθέτηση τους με αρμούς πλάτους εώς 5mm,επί
υποστρώματος πάχους 2 cm από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 350Kg
τσιμέντου και 0,04m3 ασβέστου.
 Τα υλικά και κάθε εργασία για την ορθή τοποθέτησή τους.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 ως επιφάνεια έδρασης των πλακών
σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των πλακών
. Η πιστοποίησή τους.

2.2.14 ΒΡΥΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος 1090mm
Πλάτος

500mm

Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης και
ένα διακοσμητικό πάνελ σε σχήμα λουλουδιού.
Ο κεντρικός σωλήνας διατομής περίπου Φ60mm, θα καταλήγει σε μεταλλικό
χαλυβδοέλασμα πάχους περίπου 4mm. Η στερέωση της βρύσης θα γίνεται μέσω του
χαλυβδοελάσματος, το οποίο θα φέρει τέσσερις τρύπες διατομής περίπου Φ12mm για
το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας, ή πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια
αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό.
Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας θα σχηματίζει καμπύλη 90ο και μέσω κωνικού
εξαρτήματος προσαρμογής θα καταλήγει σε φλάντζα διατομής περίπου Φ200mm.
Στην εμπρός πλευρά της φλάντζας θα βιδώνεται το διακοσμητικό πάνελ σχήματος
λουλουδιού, διαστάσεων περίπου 465x500mm.
Ο μηχανισμός της βρύσης θα αποτελείται από ρυθμιζόμενο έμβολο με ρυθμιζόμενη
διάρκεια ροής και αυτόματου κλεισίματος. Αυτό θα επιτυγχάνεται με ειδικά
σχεδιασμένο μηχανισμό ελατηρίου που θα βρίσκεται στο εσωτερικό της βρύσης. Η
βρύση θα ενεργοποιείται με την πίεση του εμβόλου.
Η παροχή του νερού θα γίνεται μέσω πλαστικού σωλήνα ύδρευσης, ο οποίος θα
διέρχεται μέσα από τον κεντρικό σωλήνα της κατασκευής.
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Στο δάπεδο, εμπρός από την βρύση, στο σημείο ροής, θα υπάρχει σχάρα
αποχέτευσης, διαστάσεων περίπου 420Χ300 mm. Θα κατασκευάζεται από λάμα
διαστάσεων περίπου 50Χ5mm γαλβανισμένη εν θερμώ.
ΥΛΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ HPL
Το HPL (High Pressure Laminate) είναι ανθεκτικό υλικό το οποίο αποτελείται από
κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες
υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από
έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες και αδιάβροχο
επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο
(PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση και
ρηγμάτωση καθώς και καλή αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία
και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού
(βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα.
Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν
μελέτης φόρτισης. Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω
από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης
θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα ή μεταλλικά μέρη
πρέπει να είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι
απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και
άλλα βαρέα μέταλλα) και πρέπει να δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Τα
χρώματα πρέπει να συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Οι θεμελιώσεις πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου
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4.2.14 του ΕΝ:1176-1:2017 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης
συνιστώνται από σκυροδέματος C 16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του
οργάνου, πρέπει να πακτώνονται στο σκυρόδεμα της βάσης
ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Τα όργανα πρέπει

να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές

Προδιαγραφές του EN 1176:2017 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, με το οποίο πιστοποιείται η
καταλληλόλητα και η συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.
Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών πρέπει να είναι
πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001.Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με
τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ1176:2017.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια της βρύσης ,συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που την
απαρτίζουν.
 Η πλήρης εγκατάστασή της βρύσης σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ,έτοιμης για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση και λειτουργία της βρύσης.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση της βρύσης.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας της βρύσης.
 Η πιστοποίησή της.
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2.2.15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ
Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Μήκος: 1700 mm Πλάτος: 635 mm Ύψος: 784 mm Ύψος καθίσματος: 445 mm
Το παγκάκι θα αποτελείται από :
Δύο (2) βάσεις στήριξης,
Οκτώ (8) ξύλινες δοκούς.
Περιγραφή
Το παγκάκι θα στηρίζεται σε δύο βάσεις από σιδηροδοκό 60X25mm λυγισμένο σε
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σχήμα Γ. Η κάθε βάση θα εδράζεται σε ένα πόδι σχήματος ανάποδου Τ από
σιδηροδοκό. Πάνω στις βάσεις θα βιδώνονται οκτώ ξύλα, πέντε για κάθισμα και τρία
για πλάτη, από δοκό 80X40mm.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική
πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι
ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα:


Πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-6 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων,



Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας,



Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Εργασία.
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή,
και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια των παγκακίων ,συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών από τα
οποία αποτελούνται.
 Η πλήρης εγκατάσταση των παγκακίων σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ,έτοιμων για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικροϋλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση των παγκακίων.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση των παγκακίων.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των παγκακίων.
 Η πιστοποίησή τους.
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2.2.16 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3M

Ενδεικτική εικόνα

* Χαλύβδινος ιστός γαλβανισμένος εν θερμώ, Φ140 x 2500mm , πάχους 1.9mm
* Φινίρισμα σκόνης πολυεστέρα για αντοχή στη διάβρωση
* Κεφαλή με λευκό ανακλαστήρα ρητίνης, μήκους: 800mm , πλάτους: 600mm
* Ακρυλικό οπάλ κάλυμμα.
* Πηγές φωτισμού: 2 x T5 G5 ντουί, 1 x E27 ντουί
* Συνολικό ύψος ιστού: 3m * Χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής: Γκρι
Εργασία.
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή,
και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια των φωτιστικών ,συμπεριλαμβανομένου των ιστών ,των
κεφαλών ,των λαμπτήρων καθώς και όλων των μικροϋλικών συνδέσεων και
καλωδίων για την πλήρη εγκατάστασή τους και άρτια λειτουργία τους.
 Η πλήρης εγκατάσταση των φωτιστικών σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ,έτοιμων για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικροϋλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση και σύνδεση των φωτιστικών.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση των φωτιστικών.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των φωτιστικών.
 Η πιστοποίησή τους.
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2.2.17 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Διαστάσεις οργάνου πριν την πάκτωση

Απαιτήσεις ασφαλείας

Πλάτος

370 mm

Απαιτούμενος χώρος

Μήκος

280 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

Ύψος

733mm

Ηλικία χρήστη

280x370 mm

Ο Κάδος θα αποτελείται από :


Μεταλλική βάση



διακοσμητικά στοιχεία

Περιγραφή
Για τη βάση χρησιμοποιήθηκε κοιλοδοκός 60х60χ2 mm με μήκος 250 mm. Δύο
σωλήνες Φ34Χ2,5mm στερεώνονται με συγκόλληση πάνω στον κοιλοδοκό και
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αποτελούν στήριγμα για τον λαμαρινένιο κάδο. Ο κάδος έχει διαστάσεις. Σε όλα τα
μπουλόνια υπάρχουν πλαστικά καπάκια καθώς και το κύριο προφίλ.
Για την θεμελίωση ανοίγουμε λάκκους διαστάσεων 400mm, μήκους 400mm και
βάθους 400 mm.. Τα στοιχεία στερέωσης του εξοπλισμού να βρίσκονται τουλάχιστον
400 mm κάτω από την επιφάνεια παιχνιδιού και οι κορυφές της θεμελίωσης
τουλάχιστον 200 mm να είναι χαμηλότερα της επιφάνειας παιχνιδιού (άρθρο 4.2.14
του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1-2017) .
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την
μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό.
Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί
τόπου του έργου
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα:


Πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-6 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων,



Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας,



Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση
Στην τιμή περιλαμβάνεται:

 Η προμήθεια των κάδων ,συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της βάσης
,των διακοσμητικών στοιχείων και όλων των μικροϋλικών για την πλήρη
εγκατάστασή τους.
 Η πλήρης εγκατάσταση των κάδων σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ,έτοιμων για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικροϋλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση των κάδων.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση των κάδων.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των κάδων.
 Η πιστοποίησή τους.
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2.2.18 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Διαστάσεις οργάνου πριν την πάκτωση
Πλάτος

50 mm
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Μήκος

449 mm

Ύψος

1207 mm

Η πινακίδα θα αποτελείται από :


Μεταλλικό πλαίσιο



Ταμπλό μεταλλικό πίνακα

Περιγραφή
Για τη βάση της πινακίδας χρησιμοποιήθηκαν σωλήνες Φ76 x 2 mm με μήκος1107
mm περίπου .Αυτοί οι δύο σωλήνες συνδέονται με τρεις μικρότερους έτσι ώστε να
δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για να στερεωθεί το μεταλλικό ταμπλό με βίδες M6x60
mm.. Σε όλα τα μπουλόνια- βίδες υπάρχουν πλαστικά καλύμματα .
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την
μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε
υλικό. Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά
βαμμένο, επί τόπου του έργου. Για την θεμελίωση ανοίγουμε λάκκους
διαστάσεων 400mm, μήκους 400mm και βάθους 400 mm.. Τα στοιχεία
στερέωσης του εξοπλισμού να βρίσκονται τουλάχιστον 400 mm κάτω από την
επιφάνεια παιχνιδιού και οι κορυφές της θεμελίωσης τουλάχιστον 200 mm να
είναι χαμηλότερα της επιφάνειας παιχνιδιού (άρθρο 4.2.14 του ΕΛΟΤ ΕΝ
1176-1-2017) .
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την
μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό.
Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί
τόπου του έργου
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα:


Πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-6 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων,



Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας,



Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:

 Η προμήθεια των πινακίδων ,συμπεριλαμβανομένου όλων των μεταλλικών
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στοιχείων που τις αποτελούν και όλων των μικροϋλικών για την πλήρη
εγκατάστασή τους.
 Η πλήρης εγκατάσταση των πινακίδων σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή ,έτοιμων για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικροϋλικά και κάθε εργασία για την ορθή
εγκατάσταση των πινακίδων.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση των πινακίδων.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των πινακίδων.
 Η πιστοποίησή τους.
2.2.19 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Έκδοση Πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή βεβαίωσης ελέγχου. Στα πλαίσια των
υποχρεώσεων του αναδόχου είναι και η πιστοποίηση συμμόρφωσης όλων των
παιδικών χαρών που αναφέρονται στην παρούσα, η οποία θα πρέπει να γίνει από
Διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης, βάσει της σειράς
των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ1176 και τις απαιτήσεις της Υ.Α. 27934/2014 (Β'
2029)

και

της

Εγκυκλίου

44/7-8-2014

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

συμπληρωματικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β' 931). Επισημαίνεται
ότι η πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον έλεγχο ολόκληρου του χώρου κάθε
παιδικής χαράς, του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης,
των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης, καθώς επίσης και των
πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα.
2.2.20 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Θα γίνει αποξήλωση οργάνου παιδικής χαράς, μετά προσοχής, με την συσσώρευση
των άχρηστων υλικών προς φόρτωση και απομάκρυνση από το χώρο.
Επανατοποθέτηση του οργάνου θα γίνεται στην ίδια ή σε άλλη παιδική χαρά όπως
αναφέρεται στα σχέδια της μελέτης με την προμήθεια των υλικών πάκτωσης και
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2018.
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται όλα τα υλικά και εργαλεία που απαιτούνται για το
σκοπό αυτό. Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας
ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2018.
Στον προϋπολογισμό της μελέτης περιλαμβάνονται:
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 κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση
εξοπλισμού παιδικής χαράς και δαπέδων (ανακρουστικές επιφάνειες) και
λοιπών υλικών για την αναβάθμιση 15 υφιστάμενων παιδικών χαρών,
σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρούσα μελέτη,
 κάθε δαπάνη για την αποξήλωση των ακατάλληλων υφιστάμενων οργάνων
(μαζί με τις βάσεις από μπετόν) των παιδικών χαρών, οι εργασίες
προετοιμασίας της επιφάνειας πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα όργανα
της παιδικής χαράς, μαζί με αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα,
συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.), στο
σκέλος της προετοιμασίας θα περιλαμβάνεται και η καθαίρεση μεμονωμένων
στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όπου απαιτείται, γενική
ισοπέδωση του χώρου και διαμόρφωσή του για την εγκατάσταση των
οργάνων,
 κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά, πλην όμως
είναι αναγκαία για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα προς τους όρους,
εκτέλεση της προμήθειας.


ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των εξοπλισμών παιδικής χαράς ως προς
τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας των σχετικών προτύπων και τις
οδηγίες του κατασκευαστή, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και
πιστοποίησης.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των
προδιαγραφών της μελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από
υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την
οποία προορίζεται.
Καθένας από τους χώρους παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με
πιστοποιητικό καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
ασφαλείας ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2018 & ΕΝ71-3:2013+A3:2018, ως προς
τον εξοπλισμό, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό.
ΣYNTAXΘHKE

Πύλη,

6/ 02/ 2019

Στυλιανή Παρασκευά
Πολιτικός.Μηχανικός Τ.Ε..

ΘEΩPHΘHKE
Πύλη,
6/ 02 / 2019
Ο Προϊστάμενος
Α.Τ.Τ.Υ
Σπύρος Αποστολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΜSc
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EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΤΜΧ.

9

1450,00

2

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ

ΤΜΧ.

2

2200,00

13050,00
4400,00

3

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΔΥΟ ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΑΝ

ΤΜΧ.

4

2600,00

10400,00

4

ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

ΤΜΧ.

15

550,00

8250,00

5

ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΜΧ.

15

470,00

7050,00

6

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ

ΤΜΧ.

15

240,00

3600,00

7

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ "ΑΛΟΓΑΚΙΑ"

ΤΜΧ.

5

300,00

1500,00

8

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΑΛΟΓΑΚΙ

ΤΜΧ.

4

250,00

1000,00
6750,00

9

ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ

ΤΜΧ.

15

450,00

10

ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Τ.Μ.

292,655

20,00

5853,10

10

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ40ΜΜ

Τ.Μ.

1633

36,00

58788,00

11

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ50ΜΜ

Τ.Μ.

240

45,00

10800,00

12

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΤΜΧ.

60

675,00

40500,00

13

ΒΡΥΣΗ

ΤΜΧ.

15

300,00

4500,00

14

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

ΤΜΧ.

30

105,00

3150,00

15

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΤΜΧ.

15

57,00

855,00

16

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΜΜ

807

48,00

38736,00

17

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΧ.

30

45,00

1350,00

18

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΜΧ.

15
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

220532,10
52927,70
273459,80

ΣYNTAXΘHKE
Πύλη, 6/ 02/ 2019

ΘEΩPHΘHKE
Πύλη,
6/ 02 / 2019
Ο Προϊστάμενος Α.Τ.Τ.Υ

Στυλιανή Παρασκευά
Πολιτικός.Μηχανικός Τ.Ε..

Σπύρος Αποστολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΜSc
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