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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ, ζπγθεθξηκέλα νξγάλσλ θαη δαπέδσλ 

αζθαιείαο, γηα ηελ αλαβάζκηζε  πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ, εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Ζ 

αλαβάζκηζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζψο ηα φξγαλα πνπ δηαζέηνπλ, ιφγσ παιαηφηεηαο, 

ζπλερνχο ρξήζεο θαη έθζεζεο ζηα θαηξηθά θαηλφκελα, έρνπλ ππνζηεί θζνξέο θαη ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο.  

Οη ρψξνη ζα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ ΟΣΑ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε ηελ Τ.Α. 27934/2014 (Β‟ 2029) θαη ηελ 

Δγθχθιην 44 Α.Π.30681/2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηξνπνπνηεηηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ηεο Τ.Α. 

28492/2009 (Β‟ 931). 

Αλαιπηηθφηεξα, κε ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ζηηο πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 1, ε 

αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ πνπ θξίλεηαη πιένλ αθαηάιιεινο πξνο ρξήζε, ήηνη ε απνκάθξπλζε θζαξκέλσλ ή 

θαηεζηξακκέλσλ νξγάλσλ θαη ε πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε/ εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε εηνηκφηεηα πξνο 

ρξήζε, ζηε ζέζε ησλ παιαηψλ πνπ απνκαθξχλνληαη: 

 λέσλ πηζηνπνηεκέλσλ νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ, ηεξνπκέλσλ ησλ κεηαμχ ηνπο απνζηάζεσλ 

αζθαιείαο. Σα φξγαλα ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” - EN1176)  σο 

πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ κνξθνινγία θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζή ηνπο 

 δηακφξθσζε αλαθξνπζηηθήο επηθάλεηαο πηψζεο, απφ θπζηθφ δάπεδν αζθαιείαο (πνηακίζην βφηζαιν) θαη 

εγθαηάζηαζε δαπέδνπ αζθαιείαο(ρπηφ δάπεδν), ηα νπνία ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Λνηπέο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ, φπσο επηζθεπέο αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη πεξηθξάμεσλ, ηνπνζέηεζε λένπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νπνηαδήπνηε άιιε απαηηνχκελε 

εξγαζία ψζηε νη παηδηθέο ραξέο λα ιάβνπλ πηζηνπνίεζε γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία απηψλ.  

 Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο ν νπνίνο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 268.000,00 €, πεξηιακβάλεη 

επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο 

αλέξρεηαη ζε 208.000,00 € κε Φ.Π.Α. Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 60.000,00€ κε Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 8, ΦΗΛΗΑΣΔ, Σ.Κ.46300 

Σει.:2664360163 

Fax:2664229899 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΣΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

 

Αξ. Μειέηεο:      14 /2019 

ΠΡΟΫΠΟΛ: 268.000,00€ ΜΔ Φ.Π.Α. 24% 

ΥΡΗΜ/Η:  ΤΠ. Δ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ΑΞ. 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: «ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ& 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΓΖΜΩΝ»&ΗΓ.ΠΟΡΟΗ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ 

Κ.Α.:  64-7322.001 
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πγθεθξηκέλα ε Υξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη σο εμήο : 

Υξεκαηνδφηεζε Πεξηγξαθή 
Γαπάλε κε 

Φ.Π.Α 

ΦΗΛΟΓΖΜΟ Δπηιέμηκεο Γαπάλεο Πξνκήζεηαο 208.000,00 € 

ΗΓ.ΠΟΡΟΗ 
ΓΖΜΟΤ 

Με Δπηιέμηκεο Γαπάλεο γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ 
Υαξψλ 

60.000,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ ΦΠΑ 268.000,00 € 

 

Δηδηθφηεξα, ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα αθνξά 6 (έμη)παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηψλ:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ 

1 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΦΗΛΗΑΣΔ ΠΛΑΣΔΗΑ 

2 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΦΗΛΗΑΣΔ 

3 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 

4 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 

5 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΑΓΗΑΓΑ 

6 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΑΠΡΟΚΛΖΗΟΤ 

 

Αλαιπηηθά νη πξνυπνινγηζκνί αλά παηδηθή ραξά θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο : 

Α/α Παηδηθή Υαξά - Σνπνζεζία 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο Πφξνπο 

ηνπ Γήκνπ 

Τπνθαηεγνξία 
Υξεκαηνδφηεζεο, 

ζχκθσλα κε Σερληθφ 
Γειηίν Έξγνπ Φηιφδεκνο 

ΙΙ 

1 Π.Υ Φηιηάηεο πιαηεία 42.000,00 5.319,60 <400η.κ. 42.000,00 

2 Π.Υ Αζπξνθθιήζη 36.000,00 15.642,60 >800η.κ. 36.000,00 

3 Π.Υ αγηάδα 46.472,10 13.131,60 

>400η.κ 130.000,00 
4 Π.Υ πιεζίνλ Παηδηθνχ ηαζκνχ Φηιηαηψλ 15.534,72 3.050,40 

5 Π.Υ πφιεο Φηιηαηψλ 54.157,26 15.081,00 

6 Π.Υ πιεζίνλ Νεπηαγσγείνπ Φηιηαηψλ 13.835,92 7.774,80 

  χλνιν κε Φ.Π.Α 208.000,00 60.000,00   208.000,00 

 

ηηο παηδηθέο ραξέο ζα εθδνζεί κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ δηαπηζηεπκέλν θνξέα 

πηζηνπνίεζεο. Όια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη ηα ζρέδηα πξνο πηζηνπνίεζε ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, 

ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Διέγρνπ παηδηθψλ Υαξψλ. Μεηά ηε ιήςε ησλ παξαπάλσ, ζα δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή 

παξαιαβή. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζε θάζε παηδηθή ραξά ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα εμήο : 

 

1. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΦΙΛΙΑΣΔ ΠΛΑΣΔΙΑ 

Α/α Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Μέηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
χλνιν 

Γαπάλεο 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο 
Πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ 
inox πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Σεκ. 1 13.491,83 13.491,83 13.491,83   

2 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Διαηήξην 
vespa 

Σεκ. 1 550,00 550,00 550,00   

3 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ κε θαζίζκαηα παίδσλ - 
λεπίσλ & έλα θάζηζκα ηχπνπ θσιηά 

Σεκ. 1 3.100,00 3.100,00 3.100,00   

4 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 
αζθαιείαο (ρπηφ δάπεδν πάρνπο 
50mm) 

m2 72 85,00 6.120,00 6.120,00   
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Α/α Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Μέηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
χλνιν 

Γαπάλεο 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο 
Πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ 

5 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 
αζθαιείαο (ρπηφ δάπεδν πάρνπο 
30mm) 

m2 112,02 57,00 6.385,14 6.385,14   

6 
Δπηζθεπή/πληήξεζε Τθηζηάκελεο 
Μεηαιιηθήο Πεξίθξαμεο 

m 50 20,00 1.000,00   1.000,00 

7 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε 
Πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Δηζφδνπ 

Σεκ. 1 200,00 200,00   200,00 

8 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα 
απνξξνήο πδάησλ) 

Σεκ. 1 600,00 600,00   600,00 

9 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Πφξηαο 
Δηζφδνπ (επί ηεο πιαηείαο Φηιηαηψλ) 

Σεκ. 1 350,00 350,00   350,00 

10 
Δπηζθεπή/πληήξεζε Τθηζηάκελσλ 
Παγθαθηψλ π.ρ πιαηείαο Φηιηαηψλ 

Σεκ. 6 120,00 720,00   720,00 

11 
Δπηζθεπή θσηηζηηθνχ εηζφδνπ π.ρ 
πιαηείαο Φηιηαηψλ 

Σεκ. 2 70,00 140,00   140,00 

12 
Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ 
νξγάλνπ (Μχινο πεξηζηξνθήο - 
πιαηείαο Φηιηαηψλ) 

Σεκ. 1 180,00 180,00   180,00 

13 Δπηζηήιηα Φσηηζηηθά LED Σεκ. 4 1.056,00 4.224,00 4.224,00   

14 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ 
Απνξξηκκάησλ 

Σεκ. 3 150,00 450,00   450,00 

15 
Δπηζθεπή θξαζπέδνπ γηα 
εγθηβσηηζκφ ρπηνχ δαπέδνπ (π.ρ 
πιαηείαο Φηιηαηψλ) 

m 20 20,00 400,00   400,00 

16 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο Τπεξεζία 1 250,00 250,00   250,00 

  χλνιν Γαπάλεο πιένλ Φ.Π.Α       38.160,97 33.870,97 4.290,00 

  Φ.Π.Α 24%       9.158,63 8.129,03 1.029,60 

  χλνιν Γαπάλεο κε Φ.Π.Α       47.319,60 42.000,00 5.319,60 

 

2. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΦΙΛΙΑΣΔ 

Α/α Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Μέηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
χλνιν 

Γαπάλεο 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο 
Πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ 
νξγάλν inox κε 2 ηζνπιήζξεο 

Σεκ. 1 20.663,21 20.663,21 20.663,21   

2 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ 2ζεζηα λεπίσλ 

Σεκ. 1 1.320,00 1.320,00 1.320,00   

3 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ κε δχν θαζίζκαηα παίδσλ 
& έλα θάζηζκα ηχπνπ θσιηά 

Σεκ. 1 3.100,00 3.100,00 3.100,00   

4 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 
αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-
8) 

m3 40 130,00 5.200,00 5.200,00   

5 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κχινο 
αινπκηλίνπ 

Σεκ. 2 1.200,00 2.400,00 2.400,00   

6 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
αλαξξηρεηηθή ζχλζεζε αινπκηλίνπ 

Σεκ. 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00   

7 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ηξακπάιαο αινπκηλίνπ δχν ζέζεσλ 

Σεκ. 1 600,00 600,00 600,00   

8 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε 
Πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Δηζφδνπ 

Σεκ. 1 200,00 200,00   200,00 

9 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 
110cm ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

m 20 70,00 1.400,00   1.400,00 

10 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 80cm, 
ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

m 21 60,00 1.260,00   1.260,00 

11 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο 
(Παγθάθη) 

Σεκ. 4 330,00 1.320,00   1.320,00 

12 
Αθαίξεζε παιαηψλ βάζεσλ αζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

Σεκ. 6 60,00 360,00   360,00 
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Α/α Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Μέηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
χλνιν 

Γαπάλεο 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο 
Πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ 

13 
Αθαίξεζε παιαηφ ζθέπαζηξν ζηε 
Π.Υ Φηιηαηψλ 

Σεκ. 1 180,00 180,00   180,00 

14 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
βφηζαινπ πνηακίζηνπ γηα θάιπςε 
ειεχζεξνπ ρψξνπ (πεξηιακβάλεηαη 
θαη ην γεσχθαζκα) 

m3 43 55,00 2.365,00   2.365,00 

15 
Δξγαζίεο απνςίισζεο - Καζαξηζκνχ 
φινπ ηνπ ρψξνπ θαη ηζνπέδσζε 
επηθάλεηαο Π.Υ Φηιηαηψλ 

Σεκ. 1 1.377,10 1.377,10   1.377,10 

16 Δπηζηήιηα Φσηηζηηθά LED Σεκ. 7 1.056,00 7.392,00 7.392,00   

17 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (θηφζθη) 

Σεκ. 1 3.000,00 3.000,00   3.000,00 

18 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ 
Απνξξηκκάησλ 

Σεκ. 3 150,00 450,00   450,00 

19 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο Τπεξεζία 1 250,00 250,00   250,00 

  χλνιν Γαπάλεο πιένλ Φ.Π.Α       55.837,31 43.675,21 12.162,10 

  Φ.Π.Α 24%       13.400,95 10.482,05 2.918,90 

  χλνιν Γαπάλεο κε Φ.Π.Α       69.238,26 54.157,26 15.081,00 

 

 

 

3. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ 

Α/α Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Μέηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
χλνιν 

Γαπάλεο 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο 
Πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ 4ζεζηα παίδσλ 

Σεκ. 1 2.600,00 2.600,00 2.600,00   

2 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 
αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-
8) 

m3 23 130,00 2.990,00 2.990,00   

3 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κχινο 
αινπκηλίνπ 

Σεκ. 1 1.200,00 1.200,00 1.200,00   

4 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ηξακπάιαο αινπκηλίνπ δχν ζέζεσλ 

Σεκ. 2 600,00 1.200,00 1.200,00   

5 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε 
Πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Δηζφδνπ 

Σεκ. 1 200,00 200,00   200,00 

6 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα 
απνξξνήο πδάησλ) 

Σεκ. 1 600,00 600,00   600,00 

7 

Καηαζθεπή ακκνδφρνπ θαηάιιειε γηα 
αζθαιή ρξήζε, κε πηζηνπνίεζε, 
θαηαζθεπή ζθίαζηξνπ ζηε π.ρ 
πιεζίνλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Φηιηαηψλ 

Σεκ. 1 1.700,00 1.700,00   1.700,00 

8 
Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε 
θαηαζθεπήο ζθάκα 

Σεκ. 2 200,00 400,00   400,00 

9 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο (Παγθάθη) 

Σεκ. 2 330,00 660,00   660,00 

10 
Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ 
νξγάλνπ Π.Υ πιεζίνλ Νεπηαγσγείνπ 
Φηιηαηψλ 

Σεκ. 7 180,00 1.260,00   1.260,00 

11 Δπηζηήιηα Φσηηζηηθά LED Σεκ. 3 1.056,00 3.168,00 3.168,00   

12 
πληήξεζε Τθηζηάκελνπ χλζεηνπ 
ζηε π.ρ πιεζίνλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ 
Φηιηαηψλ 

Σεκ. 1 900,00 900,00   900,00 

13 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ 
Απνξξηκκάησλ 

Σεκ. 2 150,00 300,00   300,00 

14 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο Τπεξεζία 1 250,00 250,00   250,00 

  χλνιν Γαπάλεο πιένλ Φ.Π.Α       17.428,00 11.158,00 6.270,00 

  Φ.Π.Α 24%       4.182,72 2.677,92 1.504,80 

  χλνιν Γαπάλεο κε Φ.Π.Α       21.610,72 13.835,92 7.774,80 
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4. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 

Α/α Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Μέηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
χλνιν 

Γαπάλεο 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο 
Πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ηζνπιήζξαο λεπίσλ 

Σεκ. 1 2.300,00 2.300,00 2.300,00   

2 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Διαηήξην 
vespa 

Σεκ. 2 550,00 1.100,00 1.100,00   

3 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 
αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-
8) 

m3 22 130,00 2.860,00 2.860,00   

4 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ κε δχν θαζίζκαηα λεπίσλ 
& έλα θάζηζκα ηχπνπ θσιηά 

Σεκ. 1 3.100,00 3.100,00 3.100,00   

5 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε 
Πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Δηζφδνπ 

Σεκ. 1 200,00 200,00   200,00 

6 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα 
απνξξνήο πδάησλ) 

Σεκ. 1 600,00 600,00   600,00 

7 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο 
ακκνδφρνπ, πιήξσζε κε άκκν 
πνηακνχ πιεζίνλ Παηδηθνχ ζηαζκνχ 
Φηιηαηψλ 

Σεκ. 1 450,00 450,00   450,00 

8 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο 
(Παγθάθη) 

Σεκ. 2 330,00 660,00   660,00 

9 Δπηζηήιηα Φσηηζηηθά LED Σεκ. 3 1.056,00 3.168,00 3.168,00   

10 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ 
Απνξξηκκάησλ 

Σεκ. 2 150,00 300,00   300,00 

11 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο Τπεξεζία 1 250,00 250,00   250,00 

  χλνιν Γαπάλεο πιένλ Φ.Π.Α       14.988,00 12.528,00 2.460,00 

  Φ.Π.Α 24%       3.597,12 3.006,72 590,40 

  χλνιν Γαπάλεο κε Φ.Π.Α       18.585,12 15.534,72 3.050,40 

 

 

 

5. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΑΓΙΑΓΑ 

Α/α Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Μέηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
χλνιν 

Γαπάλεο 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο 
Πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ 
νξγάλν inox κε 3 πιαηθφξκεο κε 
γέθπξα ζρνηληψλ & αλαξξίρεζε 

Σεκ. 1 18.869,50 18.869,50 18.869,50   

2 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ κε δχν θαζίζκαηα λεπίσλ 
& έλα θάζηζκα ηχπνπ θσιηά 

Σεκ. 1 3.100,00 3.100,00 3.100,00   

3 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ 4ζεζηα παίδσλ 

Σεκ. 1 2.600,00 2.600,00 2.600,00   

4 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 
αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-
8) 

m3 38 130,00 4.940,00 4.940,00   

5 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κχινο 
αινπκηλίνπ 

Σεκ. 1 1.200,00 1.200,00 1.200,00   

6 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
αλαξξηρεηηθή ζχλζεζε αινπκηλίνπ 

Σεκ. 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00   

7 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ηξακπάιαο αινπκηλίνπ δχν ζέζεσλ 

Σεκ. 1 600,00 600,00 600,00   

8 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε 
Πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Δηζφδνπ 

Σεκ. 1 200,00 200,00   200,00 

9 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα 
απνξξνήο πδάησλ) 

Σεκ. 1 600,00 600,00   600,00 
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Α/α Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Μέηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
χλνιν 

Γαπάλεο 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο 
Πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ 

10 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο Πφξηαο Δηζφδνπ αγηάδα 
θαη επηδηφξζσζε ηνηρίνπ πφξηαο 

Σεκ. 1 1.500,00 1.500,00   1.500,00 

11 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
βφηζαινπ πνηακίζηνπ,γηα θάιπςε 
ειεχζεξνπ ρψξνπ(πεξηιακβάλεηαη 
θαη ην γεσχθαζκα) 

m3 52 55,00 2.860,00   2.860,00 

12 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 
110cm ζηε Π.Υ αγηάδαο 

m 30 70,00 2.100,00   2.100,00 

13 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο 
(Παγθάθη) 

Σεκ. 4 330,00 1.320,00   1.320,00 

14 
Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ 
νξγάλνπ Π.Υ αγηάδα 

Σεκ. 6 180,00 1.080,00   1.080,00 

15 
πληήξεζε επηζθεπή ππάξρνπζαο 
ηξακπάιαο ζηε Π.Υ αγηάδα 

Σεκ. 1 80,00 80,00   80,00 

16 Δπηζηήιηα Φσηηζηηθά LED Σεκ. 3 1.056,00 3.168,00 3.168,00   

17 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ 
Απνξξηκκάησλ 

Σεκ. 4 150,00 600,00   600,00 

18 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο Τπεξεζία 1 250,00 250,00   250,00 

  χλνιν Γαπάλεο πιένλ Φ.Π.Α       48.067,50 37.477,50 10.590,00 

  Φ.Π.Α 24%       11.536,20 8.994,60 2.541,60 

  χλνιν Γαπάλεο κε Φ.Π.Α       59.603,70 46.472,10 13.131,60 

 

 

 

6. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΑΠΡΟΚΚΛΗΙΟΤ  

Α/α Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Μέηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
χλνιν 

Γαπάλεο 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο 
Πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
Πνιπφξγαλν  αινπκηλίνπ 

Σεκ. 1 8.246,26 8.246,26 8.246,26   

2 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ 4ζεζηα λεπίσλ 

Σεκ. 1 2.800,00 2.800,00 2.800,00   

3 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ 4ζεζηα παίδσλ 

Σεκ. 1 2.600,00 2.600,00 2.600,00   

4 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 
αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-
8) 

m3 35 130,00 4.550,00 4.550,00   

5 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κχινο 
αινπκηλίνπ 

Σεκ. 1 1.200,00 1.200,00 1.200,00   

6 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηκίνπ ηχπνπ θσιηά 

Σεκ. 1 2.700,00 2.700,00 2.700,00   

7 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ηξακπάιαο αινπκηλίνπ δχν ζέζεσλ 

Σεκ. 1 600,00 600,00 600,00   

8 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε 
Πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Δηζφδνπ 

Σεκ. 1 200,00 200,00   200,00 

9 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα 
απνξξνήο πδάησλ) 

Σεκ. 1 600,00 600,00   600,00 

10 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βφηζαινπ 
πνηακίζηνπ, γηα θάιπςε ειεχζεξνπ 
ρψξνπ(πεξηιακβάλεηαη θαη ην 
γεσχθαζκα) 

m3 35 55,00 1.925,00   1.925,00 

11 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο Πφξηαο Δηζφδνπ  ζηε Π.Υ 
Αζπξνθθιεζίνπ 

Σεκ. 2 350,00 700,00   700,00 

12 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 110cm 
ζηε Π.Υ Αζπξνθθιεζίνπ 

m 30 70,00 2.100,00   2.100,00 
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13 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο γηα επέθηαζε 
ηνπ ηνηρίνπ ζε ζπλνιηθφ χςνπο 110cm 
ζηε Π.Υ Αζπξνθθιεζίνπ 

m 66 50,00 3.300,00   3.300,00 

14 
Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ 
νξγάλνπ Π.Υ Αζπξνθθιήζη 

Σεκ. 9 180,00 1.620,00   1.620,00 

15 Δπηζηήιηα Φσηηζηηθά LED Σεκ. 6 1.056,00 6.336,00 6.336,00   

16 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ 
Απνξξηκκάησλ 

Σεκ. 4 150,00 600,00   600,00 

17 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο (Παγθάθη) 

Σεκ. 4 330,00 1.320,00   1.320,00 

18 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο Τπεξεζία 1 250,00 250,00   250,00 

  χλνιν Γαπάλεο πιένλ Φ.Π.Α       41.647,26 29.032,26 12.615,00 

  Φ.Π.Α 24%       9.995,34 6.967,74 3.027,60 

  χλνιν Γαπάλεο κε Φ.Π.Α       51.642,60 36.000,00 15.642,60 

 

 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ζα εγθαηαζηαζεί θαη πηλαθίδα κε ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζέζε πνπ ζα 

ππνδείμεη ε Τπεξεζία.  

 

Ζ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε φισλ ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε 

επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηηκψλ 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο πξνυπνινγίζζεθε ζε 268.000,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, θαη 

ζα θαιπθζεί κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, απφ ην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: «ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ& ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΓΖΜΩΝ» κε 

ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ- ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΣΩΝ 

ΓΖΜΩΝ ΣΖ ΥΩΡΑ», γηα ην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ έσο ην φξην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε 208.000,00 €  θαη έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2019 θαη ζε βάξνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο πίζησζεο κε Κ.Α. 64-7322.001. Γηα ην ζχλνιν ησλ κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 60.000,00 € ζα πξνέξρεηαη  απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ε πίζησζε ζα πξνβιεθζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2020. 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ θάησ ησλ νξίσλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 4412/2016.Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) θαη απνηεινχλ κηα νκάδα: 

 

CPV ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

43325000-7 «Δμνπιηζκφο πάξθσλ θαη παηδηθήο ραξάο» 

 

Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηνπο εμνπιηζκνχο παηδηθήο ραξάο θαη ηηο επηθάλεηεο πηψζεο (σο αδηαίξεην 

ζχλνιν) θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ, ππφθεηληαη ζε 

απζηεξέο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε κειέηε. 

Τπνρξεσηηθά πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη 

πηζηνπνίεζεο(εμσηεξηθφο θνξέαο). Η ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνο πξνκήζεηα 

εηδψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιχ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή αιιεινπρία. Δπνκέλσο, ν έλαο αλάδνρνο είλαη ν 

κνλαδηθφο ππεχζπλνο ζπληνληζκνχ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ ηεο 

πξνκήζεηαο, θαη θπξίσο, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο. Κάησ 

απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε επηηπρήο θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ζχκβαζεο πξνυπνζέηεη 
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ηζρπξφ θεληξηθφ ζπληνληζκφ θαη παξαθνινχζεζε, αληί ηεο δηαίξεζεο θαη γη απηφ ην ιφγν ηα πξνο 

πξνκήζεηα πιηθά απνηεινχλ κηα, αδηαίξεηε νκάδα. 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα νξίδεη δηάξθεηα ζχκβαζεο εθαηφλ πελήληα (150) εκεξψλ. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. Ζ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ έγηλε κεηά απφ έξεπλα αγνξάο σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ην θφζηνο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηα ηζρχνληα πξφηππα. 

Φηιηάηεο, 1-11- 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

ΑΡΔΣΖ ΚΟΤΡΣΖ 

ΠΟΛ. ΜΖΥ.  

 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

ΟΛΓΑ ΓΔΜΔΣΡΕΖ 

ΠΟΛ. ΜΖΥ. Σ. Δ. 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
Αθνινπζεί ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην ζχλνιν ηεο αλαβάζκηζεο ησλ έμη παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ 

Φηιηαηψλ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο εκπεξηέρεη θαη δαπάλεο νη νπνίεο είλαη κε επηιέμηκεο απφ ην πξφγξακκα 

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», νη νπνίεο φκσο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ. Οη δαπάλεο νη 

νπνίεο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ θαη νη νπνίεο δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ 

ΗΗ», ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ Πφξνπο ηνπ Γήκνπ, πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2020. 

 

Α/α Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Μέηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
χλνιν 

Γαπάλεο 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο 
Πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
Πνιπφξγαλν  αινπκηλίνπ 

Σεκ. 1 8.246,26 8.246,26 8.246,26   

2 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ 4ζεζηα λεπίσλ 

Σεκ. 1 2.800,00 2.800,00 2.800,00   

3 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ 4ζεζηα παίδσλ 

Σεκ. 3 2.600,00 7.800,00 7.800,00   

4 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κχινο 
αινπκηλίνπ 

Σεκ. 5 1.200,00 6.000,00 6.000,00   

5 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηκίνπ ηχπνπ θσιηά 

Σεκ. 1 2.700,00 2.700,00 2.700,00   

6 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ηξακπάιαο αινπκηλίνπ δχν ζέζεσλ 

Σεκ. 5 600,00 3.000,00 3.000,00   

7 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε 
Πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Δηζφδνπ 

Σεκ. 6 200,00 1.200,00   1.200,00 

8 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα 
απνξξνήο πδάησλ) 

Σεκ. 5 600,00 3.000,00   3.000,00 

9 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
βφηζαινπ πνηακίζηνπ, γηα θάιπςε 
ειεχζεξνπ ρψξνπ(πεξηιακβάλεηαη 
θαη ην γεσχθαζκα) 

m3 130 55,00 7.150,00   7.150,00 

10 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο Πφξηαο Δηζφδνπ  ζηε Π.Υ 
Αζπξνθθιεζίνπ 

Σεκ. 2 350,00 700,00   700,00 

11 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 
110cm ζηε Π.Υ Αζπξνθθιεζίνπ 

m 30 70,00 2.100,00   2.100,00 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 8, ΦΗΛΗΑΣΔ, Σ.Κ.46300 

Σει.:2664360163 

Fax:2664229899 

 

ΜΔΛΔΣΗ:     ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 

ΣΟ ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΩΝ 

 

Α.Μ.:       14 /2019 

ΠΡΟΫΠΟΛ: 268.000,00 € ΜΔ Φ.Π.Α. 24% 

ΥΡΗΜ/Η:ΤΠ. Δ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ΑΞ. 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: «ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ& 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΓΖΜΩΝ»& ΗΓ.ΠΟΡΟΗ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Κ.Α.:  64-7322.001 
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Α/α Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Μέηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
χλνιν 

Γαπάλεο 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο 
Πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ 

12 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο γηα επέθηαζε 
ηνπ ηνηρίνπ ζε ζπλνιηθφ χςνπο 
110cm ζηε Π.Υ Αζπξνθθιεζίνπ 

m 66 50,00 3.300,00   3.300,00 

13 Δπηζηήιηα Φσηηζηηθά LED Σεκ. 26 1.056,00 27.456,00 27.456,00   

14 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ 
Απνξξηκκάησλ 

Σεκ. 18 150,00 2.700,00   2.700,00 

15 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο 
(Παγθάθη) 

Σεκ. 16 330,00 5.280,00   5.280,00 

16 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο Τπεξεζία 6 250,00 1.500,00   1.500,00 

17 
Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ 
νξγάλνπ Π.Υ Αζπξνθθιήζη 

Σεκ. 9 180,00 1.620,00   1.620,00 

18 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ 
νξγάλν inox κε 2 ηζνπιήζξεο 

Σεκ. 1 20.663,21 20.663,21 20.663,21   

19 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ 2ζεζηα λεπίσλ 

Σεκ. 1 1.320,00 1.320,00 1.320,00   

20 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ κε δχν θαζίζκαηα 
παίδσλ & έλα θάζηζκα ηχπνπ θσιηά 

Σεκ. 1 3.100,00 3.100,00 3.100,00   

21 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 
αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-
8) 

m3 158 130,00 20.540,00 20.540,00   

22 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
αλαξξηρεηηθή ζχλζεζε αινπκηλίνπ 

Σεκ. 2 3.000,00 6.000,00 6.000,00   

23 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 
110cm ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

m 20 70,00 1.400,00   1.400,00 

24 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 80cm, 
ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

m 21 60,00 1.260,00   1.260,00 

25 
Αθαίξεζε παιαηψλ βάζεσλ αζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

Σεκ. 6 60,00 360,00   360,00 

26 
Αθαίξεζε παιαηφ ζθέπαζηξν ζηε 
Π.Υ Φηιηαηψλ 

Σεκ. 1 180,00 180,00   180,00 

27 
Δξγαζίεο απνςίισζεο - Καζαξηζκνχ 
φινπ ηνπ ρψξνπ θαη ηζνπέδσζε 
επηθάλεηαο Π.Υ Φηιηαηψλ 

Σεκ. 1 1.377,10 1.377,10   1.377,10 

28 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (θηφζθη) 

Σεκ. 1 3.000,00 3.000,00   3.000,00 

29 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ 
inox πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Σεκ. 1 13.491,83 13.491,83 13.491,83   

30 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Διαηήξην 
vespa 

Σεκ. 3 550,00 1.650,00 1.650,00   

31 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ κε θαζίζκαηα παίδσλ - 
λεπίσλ & έλα θάζηζκα ηχπνπ θσιηά 

Σεκ. 1 3.100,00 3.100,00 3.100,00   

32 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 
αζθαιείαο (ρπηφ δάπεδν πάρνπο 
50mm) 

m2 72 85,00 6.120,00 6.120,00   

33 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 
αζθαιείαο (ρπηφ δάπεδν πάρνπο 
30mm) 

m2 112,02 57,00 6.385,14 6.385,14   

34 
Δπηζθεπή/πληήξεζε Τθηζηάκελεο 
Μεηαιιηθήο Πεξίθξαμεο 

m 50 20,00 1.000,00   1.000,00 
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Α/α Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Μέηξ. 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

κνλάδαο 
χλνιν 

Γαπάλεο 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην 

πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

Υξεκαηνδφηεζε 
απφ Ιδίνπο 
Πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ 

35 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Πφξηαο 
Δηζφδνπ (επί ηεο πιαηείαο Φηιηαηψλ) 

Σεκ. 1 350,00 350,00   350,00 

36 
Δπηζθεπή/πληήξεζε Τθηζηάκελσλ 
Παγθαθηψλ π.ρ πιαηείαο Φηιηαηψλ 

Σεκ. 6 120,00 720,00   720,00 

37 
Δπηζθεπή θσηηζηηθνχ εηζφδνπ π.ρ 
πιαηείαο Φηιηαηψλ 

Σεκ. 2 70,00 140,00   140,00 

38 
Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ 
νξγάλνπ (Μχινο πεξηζηξνθήο - 
πιαηείαο Φηιηαηψλ) 

Σεκ. 1 180,00 180,00   180,00 

39 
Δπηζθεπή θξαζπέδνπ γηα 
εγθηβσηηζκφ ρπηνχ δαπέδνπ (π.ρ 
πιαηείαο Φηιηαηψλ) 

m 20 20,00 400,00   400,00 

40 

Καηαζθεπή ακκνδφρνπ θαηάιιειε 
γηα αζθαιή ρξήζε, κε πηζηνπνίεζε, 
θαηαζθεπή ζθίαζηξνπ ζηε π.ρ 
πιεζίνλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Φηιηαηψλ 

Σεκ. 1 1.700,00 1.700,00   1.700,00 

41 
Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε 
θαηαζθεπήο ζθάκα 

Σεκ. 2 200,00 400,00   400,00 

42 
Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ 
νξγάλνπ Π.Υ πιεζίνλ Νεπηαγσγείνπ 
Φηιηαηψλ 

Σεκ. 7 180,00 1.260,00   1.260,00 

43 
πληήξεζε Τθηζηάκελνπ χλζεηνπ 
ζηε π.ρ πιεζίνλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ 
Φηιηαηψλ 

Σεκ. 1 900,00 900,00   900,00 

44 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ηζνπιήζξαο λεπίσλ 

Σεκ. 1 2.300,00 2.300,00 2.300,00   

45 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο 
αινπκηλίνπ κε δχν θαζίζκαηα λεπίσλ 
& έλα θάζηζκα ηχπνπ θσιηά 

Σεκ. 2 3.100,00 6.200,00 6.200,00   

46 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο 
ακκνδφρνπ, πιήξσζε κε άκκν 
πνηακνχ πιεζίνλ Παηδηθνχ ζηαζκνχ 
Φηιηαηψλ 

Σεκ. 1 450,00 450,00   450,00 

47 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ 
νξγάλν inox κε 3 πιαηθφξκεο κε 
γέθπξα ζρνηληψλ & αλαξξίρεζε 

Σεκ. 1 18.869,50 18.869,50 18.869,50   

48 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο Πφξηαο Δηζφδνπ αγηάδα 
θαη επηδηφξζσζε ηνηρίνπ πφξηαο 

Σεκ. 1 1.500,00 1.500,00   1.500,00 

49 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 
110cm ζηε Π.Υ αγηάδαο 

m 30 70,00 2.100,00   2.100,00 

50 
Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ 
νξγάλνπ Π.Υ αγηάδα 

Σεκ. 6 180,00 1.080,00   1.080,00 

51 
πληήξεζε επηζθεπή ππάξρνπζαο 
ηξακπάιαο ζηε Π.Υ αγηάδα 

Σεκ. 1 80,00 80,00   80,00 

  χλνιν Γαπάλεο πιένλ Φ.Π.Α       216.129,04 167.741,94 48.387,10 

  Φ.Π.Α 24%       51.870,96 40.258,06 11.612,90 

  χλνιν Γαπάλεο κε Φ.Π.Α       268.000,00 208.000,00 60.000,00 

Φηιηάηεο, 1-11- 2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

ΑΡΔΣΖ ΚΟΤΡΣΖ 

ΠΟΛ. ΜΖΥ.  

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

ΟΛΓΑ ΓΔΜΔΣΡΕΖ 

ΠΟΛ. ΜΖΥ. Σ. Δ. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ  

1. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΦΙΛΙΑΣΔ ΠΛΑΣΔΙΑ 

Σν νηθφπεδν πνπ θηινμελεί ηελ παηδηθή ραξά ζηνπο Φηιηάηεο θαη πξνβιέπεηαη λα αλαβαζκηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο Μειέηεο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ ζηε πιαηεία "ΚΟΤΦΑΛΑ". Σν ζπλνιηθφ νηθφπεδν θαη θαη' 

επέθηαζε ε παηδηθή ραξά πνπ απεπζχλνληαη νη εξγαζίεο έρεη εκβαδφλ 210,00 η.κ.. 

 

Παξαθάησ επηζπλάπηνληαη ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο παηδηθήο 

ραξάο θαη απνδεηθλχνπλ ηνλ κε ζπκβηβαζκφ ηνπ ρψξνπ κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γεληθφηεξα, αιιά θαη ηελ 

αθαηαιιειφηεηα ησλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο εηδηθφηεξα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπεηηα ηεο επηηφπνπ απηνςίαο ηνπ ρψξνπ θαη κε θξηηήξην ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πνπ ζα ηεξεζνχλ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο, ζπλνςίδνληαη παξαθάησ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη εξγαζίεο πνπ πξνηείλνληαη λα 

έξζνπλ ζε πέξαο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ παηδηθή ραξά ζηε πιαηεία ηνπ 

Γήκνπ Φηιηαηψλ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ν πθηζηάκελνο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο θαη νη 

πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην εθάζηνηε φξγαλν. 

Α/Α Δίδνο Απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

1 Μχινο 
Απνκάθξπλζε ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηα ηζρχνληα 

πξφηππα 

2 Φσηηζηηθά επί ηεο εηζφδνπ Δπηζθεπή δχν θσηηζηηθψλ πιεζίνλ ηνπ δξφκνπ 

3 Τπφβαζε γηα ηνπνζέηεζε δαπέδνπ αζθαιείαο Δπηζθεπή θξαζπέδνπ γηα εγθηβσηηζκφ ρπηνχ δαπέδνπ 20m 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 8, ΦΗΛΗΑΣΔ, Σ.Κ.46300  

Σει.: 2664360163 

Fax:  2664229899 

 

ΜΔΛΔΣΗ:     ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 

ΣΟ ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΩΝ 

 

Α.Μ.:       14 /2019 

ΠΡΟΫΠΟΛ: 268.000,00 € ΜΔ Φ.Π.Α. 24% 

ΥΡΗΜ/Η:   ΤΠ. Δ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ΑΞ. 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: «ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ& 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΓΖΜΩΝ» & 

ΗΓ.ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Κ.Α.: 64-7322.001 
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4 Παγθάθη Δξγαζίεο ζπληήξεζεο - αιιαγή μχισλ  

5 Πεξίθξαμε Γεληθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

6 Δίζνδνο 
1.Καηάξγεζε πφξηαο εηζφδνπ (πιεζίνλ δξφκνπ),                           

2.Καηαζθεπή πφξηαο εηζφδνπ απφ ηελ πιαηεία 

Τπφ Πξνκήζεηα είδε - Απαηηνχκελεο Δξγαζίεο 

Α/Α Δίδνο Μνλάδεο 

1 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 

κε θαζίζκαηα παίδσλ - λεπίσλ & έλα θάζηζκα 

ηχπνπ θσιηά 

1,00 ηεκ. 

2 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Διαηήξην vespa 1,00 ηεκ. 

3 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ inox 

πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ 
1,00 ηεκ. 

4 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 

αζθαιείαο (ρπηφ δάπεδν πάρνπο 50mm) 
72,00η.κ. 

5 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 

αζθαιείαο (ρπηφ δάπεδν πάρνπο 30mm) 
112,02 η.κ. 

7 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Πιεξνθνξηαθήο 

Πηλαθίδαο Δηζφδνπ 
1,00 ηεκ. 

8 

Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα απνξξνήο 

πδάησλ) 

1,00 ηεκ. 

9 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ 

Απνξξηκκάησλ 
3,00 ηεκ. 

10 Δπηζηχιηα θσηηζηηθά LED 4,00 ηεκ. 

11 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο 1Τπεξεζία 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κίαο θνχληαο αινπκηλίνπ κε θαζίζκαηα λεπίσλ παίδσλ & 

Φσιηάο, ψζηε λα είλαη επηηξεπηή ε ρξήζε ηεο απφ παηδηά, απφ λήπηα θαη απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ επηινγή 

ηνπ πιηθνχ αινπκηλίνπ γίλεηαη δηφηη αληέρεη ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζε θζνξέο απφ ηνλ ρξφλν. Δπίζεο ζα 

ηνπνζεηεζεί ζχλζεην φξγαλν κε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο ζα ηνπνζεηεζεί φξγαλν ειαηεξίνπ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε παηδηθή ραξά νη ειεχζεξνη ρψξνη είλαη ιίγνη, γη απηφ ζα ηνπνζεηεζεί ζρεδφλ ζε φιε ηελ επηθάλεηα 

ρπηφ δάπεδν αζθαιείαο, δηαθνξεηηθνχ πάρνπο θαη ρξψκαηνο, ψζηε λα νξηνζεηείηαη ν ρψξνο αζθαιείαο θάζε 

νξγάλνπ, Σν ρξψκα ζα είλαη επηινγή ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Ζ ππάξρνπζα πεξίθξαμε ρξήδεη ζπληήξεζεο (ηξίςηκν - βάςηκν), ην ρξψκα ζα είλαη επηινγή ηεο ππεξεζίαο. 

Απαηηείηαη λα ηνπνζεηεζεί πφξηα εηζφδνπ ζηε πιεπξά πνπ νδεγεί ζηε πιαηεία, επίζεο ε πφξηα εηζφδνπ επί ηνπ 

δξφκνπ ζα θαηαξγεζεί, ψζηε ε είζνδνο λα είλαη κφλν απφ ηνλ ρψξν ηεο πιαηείαο γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Δπίζεο 

απαξαίηεην είλαη λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ, γη απηφ ζα ηνπνζεηεζεί βξχζε, ε νπνία ζα δηαζέηεη θαη 

ζράξα απνξξνήο ησλ πδάησλ, θαη εηδηθή ζσιήλσζε ε νπνία ζα θαζνδεγεί ηα χδαηα ζε ρψξν εθηφο ηεο παηδηθήο 

ραξάο. ηα παγθάθηα ζα γίλνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο, (ηξίςηκν - βάςηκν ηνπ ζθειεηνχ θαη αιιαγή μπιείαο), ηέινο 

ζα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα ε νπνία ζα αλαγξάθεη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο παηδηθήο 

ραξάο. 

 

2. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΦΙΛΙΑΣΔ 

Σν νηθφπεδν πνπ θηινμελεί ηελ παηδηθή ραξά ζηνπο Φηιηάηεο θαη πξνβιέπεηαη λα αλαβαζκηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο Μειέηεο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ αλαηνιηθά ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηνπ Γήκνπ θαη θέξεη 

είζνδν απφ ηελ νδφ νπιίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε παηδηθή ραξά είλαη ζε δχν επίπεδα. Σν ζπλνιηθφ νηθφπεδν θαη θαη' 

επέθηαζε ε παηδηθή ραξά πνπ απεπζχλνληαη νη εξγαζίεο έρεη εκβαδφλ 650,00 η.κ.. 

 

Παξαθάησ επηζπλάπηνληαη ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο παηδηθήο 

ραξάο, ζηελ νπνία έρνπλ απνκαθξπλζεί φια ηα φξγαλα, αιιά έρνπλ παξακείλεη νη βάζεηο ησλ παιαηψλ νξγάλσλ. 

Δπίζεο έρεη παξακείλεη έλα μχιηλν θηφζθη ην νπνίν είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε. 
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Έπεηηα ηεο επηηφπνπ απηνςίαο ηνπ ρψξνπ θαη κε θξηηήξην ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πνπ ζα ηεξεζνχλ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο, ζπλνςίδνληαη παξαθάησ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη εξγαζίεο πνπ πξνηείλνληαη λα 

έξζνπλ ζε πέξαο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ παηδηθή ραξά ζηε πιαηεία ηνπ 

Γήκνπ Φηιηαηψλ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ν πθηζηάκελνο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο θαη νη 

πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην εθάζηνηε φξγαλν. 

Α/Α Δίδνο Απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

1 
Βάζεηο παιαηψλ νξγάλσλ - Βάζεηο απφ 

παγθάθηα 
Απνκάθξπλζε δηφηη είλαη επηθίλδπλα 

2 Κηφζθη - ζηέγαζηξν 
Απνκάθξπλζε ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηα ηζρχνληα 

πξφηππα 

3 χλνιν επηθάλεηαο 
Καζαξηζκφο απφ ηε βιάζηεζε ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ππφ 

δηακφξθσζε παηδηθήο ραξάο 

Τπφ Πξνκήζεηα είδε - Απαηηνχκελεο Δξγαζίεο 

Α/Α Δίδνο Μνλάδεο 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ φξγαλν 

inox κε 2 ηζνπιήζξεο 
1 ηεκ. 

2 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 

2ζεζηα λεπίσλ 
1 ηεκ. 

3 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 

κε δχν θαζίζκαηα παίδσλ & έλα θάζηζκα 

ηχπνπ θσιηά 

1 ηεκ. 

4 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κχινο αινπκηλίνπ 2ηεκ. 

5 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλαξξηρεηηθή 

ζχλζεζε αινπκηλίνπ 
1 ηεκ. 

6 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξακπάιαο 

αινπκηλίνπ δχν ζέζεσλ 
1 ηεκ. 

7 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο (Πηλαθίδα εηζφδνπ) 
1 ηεκ. 

8 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 

αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-8) 
40 m3 

9 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο 

πεξίθξαμεο χςνπο 110cm ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 
20m 

10 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο 

πεξίθξαμεο χςνπο 80cm, ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 
21m 

11 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο (Παγθάθη) 
4ηεκ. 

12 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο 1 Τπεξεζία 

13 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο (Κηφζθη) 
1 ηεκ. 

14 Δπηζηχιηα θσηηζηηθά LED 7 ηεκ. 

15 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο (Κάδνο απνξξηκκάησλ) 
3ηεκ. 

16 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βφηζαινπ 

πνηακίζηνπ, γηα θάιπςε ειεχζεξνπ 

ρψξνπ(πεξηιακβάλεηαη θαη ην γεσχθαζκα) 

43 m3 
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ελφο ζχλζεηνπ νξγάλνπ πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ, κία 

θνχληα δχν ζέζεσλ λεπίσλ, κία θνχληα παίδσλ & ηχπνπ θσιηά, δχν κχινπο, κία ηξακπάια δχν αηφκσλ θαη έλα 

παηρλίδη αλαξξίρεζεο. Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί έλα λέν θηφζθη ζηε ζέζε ηνπ παιαηνχ θαη κεηαιιηθή πεξίθξαμε ζην 

άλσ ηκήκα ψζηε λα κελ ππάξρεη πηψζε. ηελ εμσηεξηθή πεξίθξαμε ζα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα ε νπνία ζα 

αλαγξάθεη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο παηδηθήο ραξάο. 

 

3. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΠΛΗΙΟΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ 

ην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ ιεηηνπξγεί παηδηθή ραξά γηα ηα λήπηα πνπ εηζέξρνληαη θαζεκεξηλά ζηνλ ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Τπάξρνπλ αξθεηά αθαηάιιεια φξγαλα ηα νπνία πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ ρψξν.  

 

 

 

Α/Α Δίδνο Απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

1 Αθαηάιιεια φξγαλα Απνκάθξπλζε δηφηη είλαη επηθίλδπλα 

2 θάκα Απνκάθξπλζε θαηαζθεπήο - ζθάκα, δηφηη είλαη επηθίλδπλα 

3 χλζεην φξγαλν Δξγαζίεο ζπληήξεζεο, πξνζζήθε δαπέδνπ αζθαιείαο 

Τπφ Πξνκήζεηα είδε - Απαηηνχκελεο Δξγαζίεο 

Α/Α Δίδνο Μνλάδεο 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 

4ζεζηα παίδσλ 
1 ηεκ. 

2 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κχινο αινπκηλίνπ 1 ηεκ. 

3 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξακπάιαο 

αινπκηλίνπ δχν ζέζεσλ 
2 ηεκ. 

4 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 

αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο  4-8) 
23 m3 

5 

Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα απνξξνήο 

πδάησλ) 

1 ηεκ. 

6 Δπηζηήιηα Φσηηζηηθά LED 3 ηεκ. 

7 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ 

Απνξξηκκάησλ 
2 ηεκ. 

8 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο (Πηλαθίδα εηζφδνπ) 
1 ηεκ. 

9 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο (Παγθάθη) 
2 ηεκ. 

10 

Καηαζθεπή ακκνδφρνπ θαηάιιειε γηα αζθαιή 

ρξήζε, κε πηζηνπνίεζε, θαηαζθεπή ζθίαζηξνπ 

ζηε π.ρ πιεζίνλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Φηιηαηψλ 

1 ηεκ. 

11 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο 1 Τπεξεζία 

 

4. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΠΛΗΙΟΝ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 

ην ρψξν ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ιεηηνπξγεί παηδηθή ραξά γηα ηα λήπηα πνπ εηζέξρνληαη θαζεκεξηλά ζηνλ ρψξν ηνπ 

παηδηθνχ ζηαζκνχ. χκθσλα κε ηε κειέηε ζα ηνπνζεηεζνχλ λέα φξγαλα. 
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Τπφ Πξνκήζεηα είδε - Απαηηνχκελεο Δξγαζίεο 

Α/Α Δίδνο Μνλάδεο 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηζνπιήζξαο 

λεπίσλ 
1 ηεκ. 

2 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Διαηήξην vespa 2ηεκ. 

3 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 

κε δχν θαζίζκαηα λεπίσλ & έλα θάζηζκα 

ηχπνπ θσιηά 

1 ηεκ. 

4 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο 
ακκνδφρνπ, πιήξσζε κε άκκν πνηακνχ 
πιεζίνλ Παηδηθνχ ζηαζκνχ Φηιηαηψλ 

1ηεκ. 

5 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 

αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-8) 
22m3. 

6 

Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα απνξξνήο 

πδάησλ) 

1 ηεκ. 

7 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο (Παγθάθη) 
2ηεκ. 

8 Δπηζηήιηα Φσηηζηηθά LED 3ηεκ. 

9 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ 

Απνξξηκκάησλ 
2ηεκ. 

10 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο 1 Τπεξεζία 

 

 

5. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΑΓΙΑΓΑ 

Σν νηθφπεδν πνπ θηινμελεί ηελ παηδηθή ραξά ζηε αγηάδα απέρεη απφ ηνπο Φηιηάηεο 20ρικ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

παηδηθή ραξά είλαη πεξηθξαγκέλε θαη εληφο ηνπ ρψξνπ ππάξρεη γήπεδν θαιαζνζθαίξηζεο. 

χκθσλα κε ηε κειέηε ζα ηνπνζεηεζνχλ λέα φξγαλα αιιά ζα παξακείλνπλ θαη νξηζκέλα ηα νπνία είλαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπ θαλφλεο αζθαιείαο. 

 

 

 

Α/Α Δίδνο Απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

1 Αθαηάιιεια φξγαλα 
Απνκάθξπλζε ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηα ηζρχνληα 

πξφηππα - θαθήο θαηάζηαζεο  

2 Σξακπάια κεηαιιηθή δχν ζέζεσλ 
Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ηνπνζέηεζε βφηζαινπ γηα δάπεδν 

αζθαιείαο 2m3 

Τπφ Πξνκήζεηα είδε - Απαηηνχκελεο Δξγαζίεο 
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Α/Α Δίδνο Μνλάδεο 

1 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ νξγάλν 

inox κε 3 πιαηθφξκεο κε γέθπξα ζρνηληψλ & 

αλαξξίρεζε 

1 ηεκ. 

2 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 

κε δχν θαζίζκαηα λεπίσλ & έλα θάζηζκα 

ηχπνπ θσιηά 

1 ηεκ. 

3 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 

4ζεζηα παίδσλ 
1 ηεκ. 

4 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 

αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-8) 
38m3 

5 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κχινο αινπκηλίνπ 1 ηεκ. 

6 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλαξξηρεηηθή 

ζχλζεζε αινπκηλίνπ 
1 ηεκ. 

7 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξακπάιαο 

αινπκηλίνπ δχν ζέζεσλ 
1 ηεκ. 

8 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Πιεξνθνξηαθήο 

Πηλαθίδαο Δηζφδνπ 
1 ηεκ. 

9 

Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα απνξξνήο 

πδάησλ) 

1 ηεκ. 

10 

Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε κεηαιιηθήο 

Πφξηαο Δηζφδνπ αγηάδα θαη επηδηφξζσζε 

ηνηρίνπ πφξηαο 

1 ηεκ. 

11 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βφηζαινπ 

πνηακίζηνπ, γηα θάιπςε ειεχζεξνπ 

ρψξνπ(πεξηιακβάλεηαη θαη ην γεσχθαζκα) 

52 m3 

12 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο 

πεξίθξαμεο χςνπο 110cm ζηε Π.Υ αγηάδαο 
30 m 

13 Δπηζηχιηα θσηηζηηθά LED 3 ηεκ. 

14 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο (Παγθάθη) 
4 ηεκ. 

15 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο 1 Τπεξεζία 

16 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο (Κάδνο απνξξηκκάησλ) 
4 ηεκ. 

 

 

6. ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΑΠΡΟΚΛΗΙΟΤ  

Σν νηθφπεδν πνπ θηινμελεί ηελ παηδηθή ραξά ζηo Αζπξνθθιήζη βξίζθεηαη πξηλ ηνλ νηθηζκφ αγηάδα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε παηδηθή ραξά είλαη πεξηθξαγκέλε κε ζχξκα. χκθσλα κε ηε κειέηε ζα ηνπνζεηεζνχλ λέα φξγαλα θαη 

ζα απνκαθξπλζνχλ ηα παιαηά ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηα ηζρχνληα πξφηππα. Δπεηδή ν ρψξνο είλαη αξθεηά 

κεγάινο, ζα δεκηνπξγεζεί εληφο ηεο ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο θαη έλαο ειεχζεξνο ρψξνο παηρληδηνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Δίδνο Απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

1 Αθαηάιιεια φξγαλα 
Απνκάθξπλζε ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηα ηζρχνληα 

πξφηππα - θαθή θαηάζηαζε 
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Τπφ Πξνκήζεηα είδε - Απαηηνχκελεο Δξγαζίεο 

Α/Α Δίδνο Μνλάδεο 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Πνιπφξγαλν  

αινπκηλίνπ 
1 ηεκ. 

2 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 

4ζεζηα λεπίσλ 
1 ηεκ. 

3 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 

4ζεζηα παίδσλ 
1 ηεκ. 

4 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ 

αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-8) 
35 m3 

5 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κχινο αινπκηλίνπ 1 ηεκ. 

6 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 

ηχπνπ θσιηά 
1 ηεκ. 

7 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξακπάιαο 

αινπκηλίνπ δχν ζέζεσλ 
1 ηεκ. 

8 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Πιεξνθνξηαθήο 

Πηλαθίδαο Δηζφδνπ 
1 ηεκ. 

9 

Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα απνξξνήο 

πδάησλ) 

1 ηεκ. 

10 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βφηζαινπ 

πνηακίζηνπ, γηα θάιπςε ειεχζεξνπ 

ρψξνπ(πεξηιακβάλεηαη θαη ην γεσχθαζκα) 

35 m3 

11 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε κεηαιιηθήο 

Πφξηαο Δηζφδνπ  ζηε Π.Υ Αζπξνθθιεζίνπ 
2 ηεκ. 

12 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο 

πεξίθξαμεο χςνπο 110cm ζηε Π.Υ 

Αζπξνθθιεζίνπ 

30 m 

13 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο 

πεξίθξαμεο γηα επέθηαζε ηνπ ηνηρίνπ ζε 

ζπλνιηθφ χςνπο 110cm ζηε Π.Υ 

Αζπξνθθιεζίνπ 

66 m 

14 Δπηζηήιηα Φσηηζηηθά LED 6 ηεκ. 

15 
Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ 

Απνξξηκκάησλ 
4 ηεκ. 

16 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο (Παγθάθη) 
4 ηεκ. 

17 Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο 1 Τπεξεζία 

 

 

 

Φηιηάηεο, 1-11- 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

ΑΡΔΣΖ ΚΟΤΡΣΖ 

ΠΟΛ. ΜΖΥ.  

 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

ΟΛΓΑ ΓΔΜΔΣΡΕΖ 

ΠΟΛ. ΜΖΥ. Σ. Δ. 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο πεξηιακβάλνληαη: 

- θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο, 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, επηθάλεηαο απνξξφθεζεο πξφζθξνπζεο θαη ινηπψλ πιηθψλ θαη κηθξνχιηθψλ ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ εληφο ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα κειέηε. Δπίζεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη δαπάλεο νη νπνίεο δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ 

αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία απηψλ, φπσο επηζθεπή θαη θαηαζθεπή πεξίθξαμεο, εξγαζίεο 

απνκάθξπλζεο θαη επηζθεπήο νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο θιπ, ηνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

- θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη, ε νπνία αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ξεηά, πιελ φκσο είλαη αλαγθαία γηα ηελ πιήξε, 

έληερλε θαη ζχκθσλα πξνο ηνπο φξνπο εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

- ε ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ παιαηψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ λέσλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο (θιείζηκν ηνπ ρψξνπ κε πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα, θχιαμε θιπ. ή νπνηνδήπνηε άιιν 

πξφζθνξν κέηξν). 

Ζ ηηκή θάζε είδνπο είλαη εληαία θαη δελ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξα κεγέζε.  

Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ρψξσλ αζθαιείαο είλαη ελδεηθηηθέο, ρσξίο ηνλ 

απνθιεηζκφ ηζνδχλακσλ θαηαζθεπψλ, εθ‟ φζνλ απηέο απνδεηθλχεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα κε θάζε 

ελδεδεηγκέλν κέζν θαη ηξφπν, φηη πιεξνχλ, θαηά ηζνδχλακν ηξφπν, ηηο παξνχζεο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

πξνδηαγξαθέο, ηα πξνβιεπφκελα πξφηππα, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη γεληθφηεξα ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο πξνκήζεηαο. 

Β. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ζ παξνχζα κειέηε έιαβε ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ ΟΣΑ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε ηελ Τ.Α. 27934/2014 (Β‟ 2029) θαη ηελ 

Δγθχθιην 44 Α.Π.30681/2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηξνπνπνηεηηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ηεο Τ.Α. 

28492/2009 (Β‟ 931).  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 8, ΦΗΛΗΑΣΔ, Σ.Κ.46300  

Σει.:2664360163 

Fax: 2664229899 

 

ΜΔΛΔΣΗ:     ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 

ΣΟ ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΩΝ 

 

Α.Μ.:       14 /2019 

ΠΡΟΫΠΟΛ: 268.000,00 €ΜΔ Φ.Π.Α. 24% 

ΥΡΗΜ/Η:   ΤΠ. Δ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ΑΞ. 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: «ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ& 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΓΖΜΩΝ» & 

ΗΓ.ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Κ.Α.:  64-7322.001 
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Όζνλ αθνξά ηα φξγαλα παηδηθήο ραξάο πέξαλ ησλ ηδηαίηεξσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, 

ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη: 

1. Να πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεηξάο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ ΔΝ 1176: 2017 “Δμνπιηζκφο θαη δάπεδα 

παηρληδνηφπσλ”, ή άιινπ ηζνδχλακνπ. 

2.Να έρνπλ ειεγρζεί, λα έρνπλ ππνζηεί ηηο θαηάιιειεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο κε ηα πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα, 

λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη λα 

θέξνπλ πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο κε ηα παξαπάλσ πξφηππα, ή ηζνδχλακα, [άξζξν 4, §1 θαη άξζξν 5, 

πξψην εδάθην §2 θαη §3 ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α. 27934/2014), ζπκπιεξσκαηηθνχ θαη ηξνπνπνηεηηθνχ ηνπ ΦΔΚ 

931/Β/2009 (Τ.Α. 28492/2009)]. Πην αλαιπηηθά, νη εμνπιηζκνί παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ 

απαηηήζεηο, ελψ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία,ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ 

πξνζθνξά ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ νξγάλνπ κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο ζεηξάο 

πξνηχπσλ ΔΝ 1176 ή άιινπ ηζνδχλακνπ. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ1176-1, ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ζην σο άλσ άξζξν, ε Τπεξεζία είλαη δπλαηφλ λα δεηήζεη 

θαηά ηηο πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο ζπκπιεξσκαηηθά ηε ζπλππνβνιή ησλ επηπιένλ πιεξνθνξηψλ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζην Πξφηππν γηα θάζε εμνπιηζκφ. 

3. Να ζπλνδεχνληαη απφ έληππν (prospectus) κε πιήξε θαη αθξηβή ζρέδηα (θαηφςεηο, φςεηο, ηνκέο, 

θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θηι)πνπ ζα  δηεπθξηλίδνπλ ην ρψξν αζθαιείαο, ηνλ ηξφπν πάθησζεο θαη 

ζπλαξκνγήο θηι. 

4. Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ νξγάλσλ λα δηαζέηνπλ πξφηππν πνηφηεηαο ISO 9001. 

Β.1ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΓΑΠΔΓΩΝ 

Όζνλ αθνξά ηνπο εμνπιηζκνχο παηδηθήο ραξάο πέξαλ ησλ ηδηαίηεξσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζα πξέπεη 

λα πιεξνχληαη  αθφινπζα πνηνηηθά θξηηήξηα: 

1. Να έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζην ζρεδηαζκφ νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: 

- παηδαγσγηθέο παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ κε βέιηηζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ειθπζηηθή εκθάληζε 

- εξγνκεηξηθέο παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ αλά ειηθηαθή νκάδα  

- αζθάιεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ησλ επηθαλεηψλ (θαηάιιειε πθή, ειεγρφκελε κεηάδνζε ζεξκφηεηαο, 

ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο, έιιεηςε ζηνηρείσλ παγίδεπζεο θαη εγθισβηζκνχ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο, κε ρξήζε 

ακηάληνπ, ηνμηθψλ ρξσκάησλ, εχθιεθησλ πιηθψλ θιπ). 

- νπηηθέο θαη απηηθέο απαηηήζεηο, φπσο ε πθή ησλ επηθαλεηψλ, ην εχξνο ηεο ζηηιπλφηεηαο, ε έιιεηςε κεγάισλ 

αιιαγψλ ζηα ρξψκαηα ιφγσ θζνξάο (κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε έλαληη ησλ ππεξησδψλ αθηηλψλ ρσξίο ηε ρξήζε 

βαξέσλ κεηάιισλ). 

- κεραληθέο απαηηήζεηο φπσο αληνρή, ειαζηηθφηεηα, κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζε θζνξά, θιηκαηνινγηθέο επηπηψζεηο 

θαη βαλδαιηζκνχο  

- ρακειέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο δσήο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή 

ζπληήξεζε 

- δπλαηφηεηα απνζπλαξκνιφγεζεο θαη αλαθχθισζεο ησλ πιηθψλ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ 

πξντφλησλ 

 

2.1. Να ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ηνπνζέηεζε/ εγθαηάζηαζε νξγάλσλ νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: 

- ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη θάζε δαπάλε πνπ αθνξά 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, ζηηο ζέζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηα ζρέδηα θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, λέσλ 

νξγάλσλ, ρπηψλ δαπέδσλ θαη ραιαξψλ πιηθψλ απνξξφθεζεο πξφζθξνπζεο, αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
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νηηδήπνηε πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε, ε παξάδνζε ηνπο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, έηνηκσλ πξνο ρξήζε. Οη εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: 

 Δθζθαθή κε εθζθαπηηθφ κέζν ή ρεηξσλαθηηθά ζε έδαθνο γαηψδεο- εκηβξαρψδεο, θαζαξηζκφ ηνπ εδάθνπο 

θαη απνθφκηζε θαη ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο κε κεραληθά κέζα ή κε ηα ρέξηα, 

θνξηνεθθφξησζε θαη δηαθίλεζε ηνπο.  

 Σνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη χςνο (κεηά ηε ιήςε ηνπνγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ), 

νξηδνληίσζε θαη ζηαζεξνπνίεζή ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ γίλεηαη κε επζχλε 

κεραληθνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ. 

 Δγθηβσηηζκφ κε ηαρχπεθην ζθπξφδεκα πςειήο αληνρήο θαη επίρσζε κε πξντφληα εθζθαθήο. 

 Κάζε άιιν πιηθφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δελ θαηνλνκάδεηαη 

εηδηθά. 

 

2.2 Να ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ηνπνζέηεζε/ εγθαηάζηαζε δαπέδσλ αζθάιεηαο απφ θπζηθφ πιηθφ 

(βφηζαιν) θαη ην ρπηφ δάπεδν αζθαιείαο νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: 

-λα έρεη ππνινγηζηεί, αλάινγα κε ην χςνο πηψζεο ηνπ νξγάλνπ, ην πάρνο ηεο ζηξψζεο κε βφηζαιν αζθαιείαο θαη 

νη αθξηβείο δηαζηάζεηο ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ αζθαιείαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ησλ εμνπιηζκψλ παηδηθήο ραξάο θαη ησλ επηθαλεηψλ πηψζεο κε ηα ζρεηηθά πξφηππα θαη ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο. Οκνίσο θαη γηα ην ρπηφ δάπεδν αζθαιείαο. 

 

3.Σα ηειηθά, θαηαζθεπαζκέλα πξντφληα (γηα ηα φξγαλα): 

- λα θέξνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν ελεκεξσηηθή ζήκαλζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη: 

α) Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ή ηνπ εηζαγσγέα ή ηνπ 

δηαλνκέα. 

β) ηνηρεία αλαγλψξηζεο εμνπιηζκνχ (π.ρ. θσδηθφο αξηζκφο) θαη έηνο θαηαζθεπήο. 

γ) Σνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηνπ εθαξκνδφκελνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ή ηνπ ηζνδχλακνχ ηνπ 

 

- λα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, ζρέδηα, πηζηνπνηεηηθά θηι, πνπ ζα ππνβιεζνχλ εθ λένπ γηα 

έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο/ αλαζεσξεκέλεο πξνδηαγξαθέο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο ειέγρνπ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, φπσο νξίδεηαη 

ζηελ §2 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Τ.Α. 27934/2014 (Β‟ 2029) θαη ζηελ Δγθχθιην 44/7-8-2014 (ΑΓΑ: ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ηξνπνπνηεηηθψλ ηεο Τ.Α. 28492/2009 (Β‟ 931). ε πεξίπησζε 

πνπ ν αξκφδηνο δηαπηζηεπκέλνο θνξέαο δελ εθδψζεη ην απαηηνχκελν πηζηνπνηεηηθφ γηαηί ν ππφ πξνκήζεηα 

θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφο  δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, ηφηε ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ή 

λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη ινηπέο ελέξγεηεο, ρσξίο πεξεηαίξσ απνδεκίσζε, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θνξέα δηαπίζηεπζεο θαη λα εθδνζεί ην απαηηνχκελν πηζηνπνηεηηθφ θαη 

βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο. 

 

Πην αλαιπηηθά, ζα ιάβνπλ ρψξα νη παξαθάησ έιεγρνη: 

1. Δπηηφπηνο έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 

χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 44 Α.Π.30681/2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, «φζνλ αθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε 

ζπκκφξθσζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, απηή γίλεηαη απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηεο ππ‟ αξηζκ. 28492/2009 απφθαζεο θαη ηνλίδεηαη φηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε 

ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο νξζήο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ηνπ ρψξνπ πηψζεο, ησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο, ηεο 

επηθάλεηαο πξφζθξνπζεο θαζψο επίζεο θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηα ηζρχνληα 

πξφηππα». Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ απαηηνχκελν θάθειν ηνπ 
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πξνκεζεπηή/θαηαζθεπαζηή θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5, παξ.3 ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α. 28492/2009), φπσο 

ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α. 27934/2014), ν νπνίνο ζα πεξηέρεη φια ηα 

πξνβιεπφκελα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ1176-1 ή ηζνδχλακνπ, ηφζν γηα ηνπο εμνπιηζκνχο 

παηδηθήο ραξάο φζν θαη γηα ηηο επηθάλεηεο πηψζεο. Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ζα εθδνζεί ε ζρεηηθή βεβαίσζε 

ειέγρνπ ή πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο. 

2.  Πξφζζεηνη έιεγρνη επηθαλεηψλ πηψζεο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο  

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκθσλία ησλ επηθαλεηψλ πηψζεο κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξφζζεηνη έιεγρνη, κεηά ην πέξαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπο, γηα ηηο επηθάλεηεο πηψζεο απφ θπζηθά/ραιαξά πιηθά (βφηζαιν) εηδηθφηεξα ζα ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά ε 

θνθθνκεηξία ηνπ πιηθνχ θαη ε επί ηφπνπ ε εθαξκνγή ηνπο ζηα θαηάιιεια βάζε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο. Οκνίσο θαη γηα ηηο επηθάλεηεο νη νπνίεο ζα έρνπλ ρπηφ δάπεδν αζθαιείαο. 

 

Γ. ΔΙΓΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ζ ππεξεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α. 27934/2014) θαη ηελ Δγθχθιην 44 

(Α.Π. 30681/2014) ηνπ ΤΠΔ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ηξνπνπνηεηηθψλ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α. 28492/2009), 

ηνπο ζρεδηαζηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο, ηηο δηαζηάζεηο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ εμνπιηζκψλ παηδηθήο ραξάο θαη ησλ επηθαλεηψλ πηψζεο, 

ζπλέηαμε ηε κειέηε θαη πξνηείλεη βάζεη απηψλ ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εμνπιηζκψλ παηδηθήο ραξάο, αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, επηθαλεηψλ αζθαιείαο, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ή ηζνδχλακσλ κε απηά. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηαζηάζεηο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ρψξσλ αζθαιείαο πνηθίινπλ αλάινγα ηνλ πξνκεζεπηή, γη 

απηφ νη πεξηγξαθέο είλαη ελδεηθηηθέο. Αθφκε, επεηδή, αλάινγα ηνλ πξνκεζεπηή πνηθίιεη θαη ην κέγηζην χςνο πηψζεο 

πνπ θαζνξίδεη ην βάζνο γηα ην πνηακίζην βφηζαιν, νη πνζφηεηεο απηέο έρνπλ ππνινγηζηεί θαηά πξνζέγγηζε θαη 

ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ. 

 

Γ.1ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Άξζξν    1  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Πνιπφξγαλν αινπκηλίνπ 

ΔΤΡΩ :ΟΚΣΩ ΥΗΛΗΑΓΔ ΓΗΑΚΟΗΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ  € 8.246,26/TEM 
 

Άξζξν    2  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 4ζεζηα λεπίσλ 

ΔΤΡΩ :ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΟΚΣΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ   € 2.800,00/TEM 
 

Άξζξν    3  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 4ζεζηα παίδσλ 

ΔΤΡΩ :ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΞΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ € 2.600,00/TEM 
 

Άξζξν    4  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κχινο αινπκηλίνπ 

ΔΤΡΩ :ΥΗΛΗΑ ΓΗΑΚΟΗΑΔΤΡΩ € 1.200,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν    5  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ ηχπνπ θσιηά 

ΔΤΡΩ :ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΠΣΑΚΟΗΑΔΤΡΩ € 2.700,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν    6  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξακπάιαο αινπκηλίνπ δχν ζέζεσλ 

ΔΤΡΩ :          ΔΞΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ € 600,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν    7  Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Δηζφδνπ 

ΔΤΡΩ :ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ € 200,00/ΣΔΜ 

Άξζξν    8  Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα απνξξνήο πδάησλ) 

ΔΤΡΩ :          ΔΞΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ € 600,00/ΣΔΜ 
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Άξζξν    9  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βφηζαινπ πνηακίζηνπ, γηα θάιπςε ειεχζεξνπ ρψξνπ(πεξηιακβάλεηαη θαη ην 

γεσχθαζκα) 

ΔΤΡΩ :ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ € 55,00/m3 

 

Άξζξν    10  Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε κεηαιιηθήο Πφξηαο Δηζφδνπ  ζηε Π.Υ Αζπξνθθιεζίνπ 

ΔΤΡΩ :          ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΩ € 350,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν    11  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 110cm ζηε Π.Υ Αζπξνθθιεζίνπ 

ΔΤΡΩ :ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΤΡΩ € 70,00/m 

 

Άξζξν    12  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο γηα επέθηαζε ηνπ ηνηρίνπ ζε ζπλνιηθφ χςνπο 

110cm ζηε Π.Υ Αζπξνθθιεζίνπ 

ΔΤΡΩ :          ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΩ € 50,00/m 

 

Άξζξν    13  Δπηζηήιηα Φσηηζηηθά LED 

ΔΤΡΩ :ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΩ € 1.056,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν    14  Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ Απνξξηκκάησλ. 

ΔΤΡΩ :ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΩ € 150,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν    15  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο (Παγθάθη)  

ΔΤΡΩ :ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑΔΤΡΩ € 330,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν    16  Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο  

ΔΤΡΩ :ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΩ € 250,00/ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Άξζξν    17  Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ νξγάλνπ Π.Υ Αζπξνθθιήζη  

ΔΤΡΩ :ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑΔΤΡΩ € 180,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν    18  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ νξγάλνπ inox κε 2 ηζνπιήζξεο 

ΔΤΡΩ :ΔΗΚΟΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΞΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ                                     € 

20.663,21/ΣΔΜ 

 

Άξζξν   19  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 2ζεζηα λεπίσλ 

ΔΤΡΩ :ΥΗΛΗΑ ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΩ € 1.320,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν   20  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ κε δχν θαζίζκαηα παίδσλ & έλα θάζηζκα ηχπνπ θσιηά 

ΔΤΡΩ :ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΚΑΣΟ ΔΤΡΩ € 3.100,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν   21  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-8) 

ΔΤΡΩ :ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΤΡΩ € 130,00/m
3
 

 

Άξζξν   22  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλαξξηρεηηθή ζχλζεζε αινπκηλίνπ 

ΔΤΡΩ :ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΤΡΩ € 3.000,00/ΣΔM 
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Άξζξν   23  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 110cm ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

ΔΤΡΩ :ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΤΡΩ € 70,00/m 

 

Άξζξν   24  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 80cm, ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

ΔΤΡΩ :ΔΞΖΝΣΑ ΔΤΡΩ € 60,00/m 

 

Άξζξν   25  Αθαίξεζε παιαηψλ βάζεσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

ΔΤΡΩ :ΔΞΖΝΣΑ ΔΤΡΩ € 60,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν   26  Αθαίξεζε παιαηφ ζθέπαζηξν ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

ΔΤΡΩ :ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ € 180,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν   27  Δξγαζίεο απνςίισζεο - Καζαξηζκνχ φινπ ηνπ ρψξνπ θαη ηζνπέδσζε επηθάλεηαο Π.Υ Φηιηαηψλ 

ΔΤΡΩ :          ΥΗΛΗΑ ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ € 1.377,10/ΣΔΜ 

 

Άξζξν   28  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (θηφζθη) 

ΔΤΡΩ :ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΤΡΩ € 3.000,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν   29  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ inox πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ΔΤΡΩ :ΓΔΚΑ ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ € 

13.491,83/ΣΔΜ 

 

Άξζξν   30  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Διαηήξην vespa 

ΔΤΡΩ :ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΩ € 550,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν   31  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ κε θαζίζκαηα παίδσλ - λεπίσλ & έλα θάζηζκα ηχπνπ 

θσιηά 

ΔΤΡΩ :ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΚΑΣΟ ΔΤΡΩ € 3.100,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν   32  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ αζθαιείαο (ρπηφ δάπεδν πάρνπο 50mm) 

ΔΤΡΩ :ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ € 85,00/m
2
 

 

Άξζξν 33 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ αζθαιείαο (ρπηφ δάπεδν πάρνπο 30mm) 

ΔΤΡΩ :        ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ € 57,00/m
2
 

 

Άξζξν 34 Δπηζθεπή/πληήξεζε Τθηζηάκελεο Μεηαιιηθήο Πεξίθξαμεο 

ΔΤΡΩ :        ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΩ  € 20,00/m 

 

Άξζξν 35 Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Πφξηαο Δηζφδνπ (επί ηεο πιαηείαο Φηιηαηψλ) 

ΔΤΡΩ :  ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΩ  € 350,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 36 Δπηζθεπή/πληήξεζε Τθηζηάκελσλ Παγθαθηψλ  π.ρ πιαηείαο Φηιηαηψλ 

ΔΤΡΩ :  ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΩ € 120,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 37 Δπηζθεπή θσηηζηηθνχ εηζφδνπ π.ρ πιαηείαο Φηιηαηψλ 
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ΔΤΡΩ :  ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΤΡΩ € 70,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 38  Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ νξγάλνπ (Μχινο πεξηζηξνθήο - πιαηείαο Φηιηαηψλ) 

ΔΤΡΩ :  ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ € 180,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 39  Δπηζθεπή θξαζπέδνπ γηα εγθηβσηηζκφ ρπηνχ δαπέδνπ (π.ρ πιαηείαο Φηιηαηψλ) 

ΔΤΡΩ :  ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΩ € 20,00/m 

 

Άξζξν 40  Καηαζθεπή ακκνδφρνπ θαηάιιειε γηα αζθαιή ρξήζε, κε πηζηνπνίεζε, θαηαζθεπή ζθίαζηξνπ ζηε π.ρ 

πιεζίνλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Φηιηαηψλ 

ΔΤΡΩ :  ΥΗΛΗΑ ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ € 1.700,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 41  Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε θαηαζθεπήο ζθάκα 

ΔΤΡΩ :  ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ € 200,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 42   Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ νξγάλνπ Π.Υ πιεζίνλ Νεπηαγσγείνπ Φηιηαηψλ 

ΔΤΡΩ :  ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ € 180,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 43   πληήξεζε Τθηζηάκελνπ χλζεηνπ ζηε π.ρ πιεζίνλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Φηιηαηψλ 

ΔΤΡΩ :  ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ € 900,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 44  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηζνπιήζξαο λεπίσλ 

ΔΤΡΩ :  ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ € 2.300,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 45   Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ κε δχν θαζίζκαηα λεπίσλ & έλα θάζηζκα ηχπνπ θσιηά 

ΔΤΡΩ :  ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΚΑΣΟ ΔΤΡΩ € 3.100,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 46   Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο ακκνδφρνπ, πιήξσζε κε άκκν πνηακνχ πιεζίνλ Παηδηθνχ ζηαζκνχ 

Φηιηαηψλ 

ΔΤΡΩ :  ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΩ € 450,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 47  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ νξγάλνπ inox κε 3 πιαηθφξκεο κε γέθπξα ζρνηληψλ & αλαξξίρεζε 

ΔΤΡΩ :  ΓΔΚΑ ΟΚΣΩ ΥΗΛΗΑΓΔ ΟΚΣΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ € 18.869,50/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 48  Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε κεηαιιηθήο Πφξηαο Δηζφδνπ αγηάδα θαη επηδηφξζσζε ηνηρίνπ πφξηαο 

ΔΤΡΩ :  ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΔΤΡΩ € 1.500,00/ΣΔΜ 

 

 

Άξζξν 49  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 110cm ζηε Π.Υ αγηάδαο 

ΔΤΡΩ :  ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΤΡΩ € 70,00/m 

 

Άξζξν 50  Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ νξγάλνπ Π.Υ αγηάδα 

ΔΤΡΩ :  ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ € 180,00/ΣΔΜ 

 

Άξζξν 51  πληήξεζε επηζθεπή ππάξρνπζαο ηξακπάιαο ζηε Π.Υ αγηάδα 

ΔΤΡΩ :  ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ € 80,00/ΣΔΜ 
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Γ.2  ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Γ.2.1.ΓΔΝΙΚΑ 

Οη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο πξνκεζείαο νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ έρεη 

σο ζηφρν λα αλαθαηαζθεπαζηνχλ έμη Παηδηθέο Υαξέο. πγθεθξηκέλα ζρεδηάζηεθαλ νη θάησζη παηδηθέο ραξέο:  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ 

1 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΦΗΛΗΑΣΔ ΠΛΑΣΔΗΑ 

2 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΦΗΛΑΣΔ 

3 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 

4 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 

5 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΑΓΗΑΓΑ 

6 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΑΠΡΟΚΛΖΗΟΤ 

 

Οη Πξνδηαγξαθέο απηέο ζπκπιεξψλνπλ ηελ κειέηε ηεο πξνκήζεηαο  θαη ζπκπιεξψλνληαη απ' απηήλ. Οη 

πξνδηαγξαθέο απηέο πξνζδηνξίδνπλ, αλ δελ αλαγξάθεηαη ξεηά δηαθνξεηηθά, ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο 

Τπεξεζίαο. Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειέζεη ν αλάδνρνο αλαθέξνληαη ζε πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο  ζε 

νπνηνδήπνηε χςνο ή βάζνο απφ ηνπ εδάθνπο ή απφ ηνπ θάζε θνξά δαπέδνπ εξγαζίαο. Δίλαη θαηαζθεπέο 

νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ, δελ ηίζεηαη δε θαλέλαο πεξηνξηζκφο σο πξνο ηηο δπζθνιίεο, 

δπλαηφηεηεο θαη κέζα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο.  

 

Όιεο απηέο νη εξγαζίεο θχξηεο ή βνεζεηηθέο, ζα εθηειεζζνχλ κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. Κάζε δε δαπάλε ή ρξφλνο 

πνπ ζα απαηηεζεί, ζεσξείηαη φηη θαιχπηεηαη απφ ην  αληάιιαγκα ή απφ ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηα (πξνζεζκία) 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη κελ ξεηά, αιιά ησλ 

νπνίσλ ε θαηαζθεπή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε δηάξθεηα  ηεο ζχκβαζεο.  

Δπίζεο ηα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα εξγαζίεο, πνπ ζα ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη ν αλάδνρνο ιφγσ ηπραίσλ ή 

απξνβιέπησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο π.ρ. 

απξφζκελνο πςειφο ππφγεηνο πδάηηλνο νξίδνληαο, κέηξα πξνζηαζίαο παγεηνχ θ.ι.π. Σέινο ηα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα 

θάζε δαπάλε ή γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζηε πξνκήζεηα  πνπ νθείιεηαη ζε απνκαθξχλζεηο κε θαηαιιήισλ πιηθψλ, ζε 

αιιαγέο κέζσλ θαη κεζφδσλ ζε νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο ή δνθηκαζίεο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ θαη γεληθά ζε 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηελ πξνκήζεηα. Ο Αλάδνρφο ζα πξέπεη παξάιιεια  λα : 

 Λάβεη κέηξα αζθαιείαο αλζξψπσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο 

ινηπέο δηαηάμεηο. Μέηξα γηα ηε κείσζε, θαηά ην δπλαηφλ, ησλ νριήζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη 

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σνπνζέηεζε θαηαιιήισλ ζεκάλζεσλ κέξαο θαη λχρηαο πνπ 

λα επηζεκαίλνπλ ηα επηθίλδπλα ζεκεία ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο κεηξήζεηο, ραξάμεηο, θαη ρσξνζηαζκήζεηο.  

 Λάβεη κέηξα πξνζηαζίαο ησλ Παηδηθψλ Υαξψλ  θαη ησλ εξγαζηψλ έλαληη δηαθφξσλ θπζηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ (π.ρ. θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, θιηκαηνινγηθψλ θηλδχλσλ, εηζξνήο πδάησλ 

νπνζελδήπνηε πξνεξρνκέλσλ, παγεηνχ θ.ι.π.). 

 Αλαξηήζεη  ηα εθάζηνηε ζρέδηα, ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 Όιεο νη πξνκήζεηεο θαη νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ 

Τπεξεζία. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δπηζηήκεο, ηεο Σέρλεο θαη ηεο θαιήο 

θαηαζθεπήο. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα δηέπεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαηά πεξίπησζε Καλνληζκνχο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο θαη απφ ηε χκβαζε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. Οη κέζνδνη θαη ηα κέζα γηα ηελ 

εθηέιεζε θάζε  πξνκήζεηαο εξγαζίαο ζα είλαη ηεο επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία δηαπηζηψζεη φηη θάπνηα κέζνδνο ή θαη θάπνην κέζν θαηαζθεπήο είλαη 

επηδήκην δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ ν δε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο 

αληίξξεζε θαη θαζπζηέξεζε. 

 Δπίζεο αλ θάπνην  πιηθφ  δελ πιεξνί ηνπο φξνπο απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, απηή ζα απνκαθξχλεηαη 

ακέζσο είηε κε δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο, είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα επαλαθαηαζθεπάδεηαη, 

επηηπγραλφκελνπ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο απνηειέζκαηνο. Σα πιηθά δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ 

επηβιαβείο πξνζκίμεηο πνπ λα επηδξνχλ δπζκελψο ζηηο ηδηφηεηεο ησλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη κε απηά. 
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Ζ απνζήθεπζε ή ζπζζψξεπζε ησλ πιηθψλ ζηoπο ρψξνπο ησλ λέσλ Παηδηθψλ Υαξψλ  πξέπεη: 

 Να είλαη ηέηνηα ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη πιήξσο ε πνηφηεηά ηνπο έλαληη νηνπδήπνηε θηλδχλνπ ή επηδήκηνπ 

παξάγνληα. 

 Να πξνζηαηεχνληαη έλαληη θινπήο ή αθφκε θαη δνιηνθζνξάο. 

 Να κε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε θπθινθνξία κέζα ζην εξγνηάμην θαη ζηελ νκαιή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Να είλαη ηερληθψο ρσξίο πξνβιήκαηα ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν θαηεξγαζίαο ηνπο. 

 Να είλαη πξνζηηά ζε νηνλδήπνηε έιεγρν θαη δεηγκαηνιεςία. 

 Να είλαη επρεξήο ε πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηάο ηνπο απφ ηελ επίβιεςε. 

 Να κε δεκηνπξγνχλ θαλέλα πξφβιεκα ζηα κέηξα αζθαιείαο αλζξψπσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηφζν ηνπ 

εξγνηαμίνπ φζν θαη μέλσλ πξνο ην εξγνηάμην.  

 Σα απνκαθξπλφκελα γηα ην ιφγν απηφ, πιηθά ζα κεηαθέξνληαη θαη απνξξίπηνληαη θαη δηαζηξψλνληαη ζε 

ηφπνπο επηηξεπηνχο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

 Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε φπνηα απνδνρή απφ ηνλ εξγνδφηε θάπνηνπ πιηθνχ είλαη απνδνρή πξνζσξηλή 

πνπ νπδφισο απαιιάζζεη ηεο επζχλεο θαη ηεο ππνρξεψζεσο γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.  

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο πξέπεη λα είλαη ην θαηάιιειν γηα ηελ εξγαζία πνπ 

εθηειεί. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα δεηεί απνδεηθηηθά θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ (πηπρία, εκπεηξία ζε 

Παηδηθέο Υαξέο  θ.ι.π.) θαη επίζεο δηθαηνχηαη λα δεηεί ηελ απνκάθξπλζή απφ ην εξγνηάμην νηνπδήπνηε 

αθαηάιιεινπ ή κε ζπλεξγάζηκνπ κε ηελ Τπεξεζία πξνζψπνπ. 

 Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν ζε Νφκηκν αζθαιηζηηθφ. νξγαληζκφ. 

 Σα κεραληθά κέζα θαηαζθεπήο, επίζεο ηεο επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ, πξέπεη λα είλαη ηα θαηάιιεια γηα ηελ 

εθάζηνηε εξγαζία, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζπληεξήζεσο, λα αληηθαζίζηαληαη απφ εθεδξηθά ζε πεξίπησζε 

βιαβψλ θαη νη ρεηξηζηέο ηνπο λα είλαη έκπεηξνη θαη κε ην θαηάιιειν πηπρίν. Σα κεραλήκαηα εθφζνλ 

ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία έλαληη ειεθηξνπιεμίαο ή θαηά 

πξνηίκεζε λα ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα κε ζαλαηεθφξν. 

 Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη επίζεο λα απαηηεί ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κε θαηαιιήισλ κεραλεκάησλ κε ηα 

θαηάιιεια. 

 ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο πνπ ε Τπεξεζία δηαηάμεη ηελ θαζαίξεζε θάπνηαο θαθφηερλεο εξγαζίαο ή 

ηελ απνκάθξπλζε αθαηάιιεινπ πιηθνχ, ή ηελ αιιαγή ηξφπνπ θαηαζθεπήο ή αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ή 

κεραλήκαηνο θιπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη αλαληίξξεηα θαη ακέζσο ηηο εληνιέο ηεο 

Τπεξεζίαο κε δηθαηνχκελνο θακηάο ρξεκαηηθήο απνδεκηψζεσο ή παξαηάζεσο πξνζεζκίαο. 

 ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηίζεηαη ε φπνηα ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε πνηφηεηα πιηθνχ, κε πνηφηεηα 

θαηαζθεπήο θιπ. αξκφδην απνθαληηθφ φξγαλν ζεζπίδεηαη ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε θξαηηθφ εξγαζηήξην. 

 

Γ.2.2 ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Άξζξν    1  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Πνιπφξγαλν αινπκηλίνπ 

 
Σν 

ζχλζε
ην ζα 
απνηε
ιείηαη 

απφ : 
• Μία 

(1) ηεηξάγσλε πιαηθφξκα κε ζθεπή, 

• Μία (1) ηεηξάγσλε πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή, 

• Μία (1) ηζνπιήζξα πνιπαηζπιελίνπ, 

• Μία (1) γέθπξα ζρνηληψλ. 

• Μία (1) θακπχιε ζθάια αλαξξίρεζεο 

• Έλα (1) πιέγκα ζρνηληψλ γηα αλαξξίρεζε 

• Έλαλ (1) ζηχιν ππξνζβέζηε 

• Μία (1) αλαξξίρεζε «θηδάθη» 

 

Σεηξάγσλε πιαηθφξκα κε ζθεπή 
Ζ πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ: 
• Σέζζεξηο (4) αινπκηλέληεο θνιψλεο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 
2,5mm, πνπ θέξνπλ εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε.  
• Μία (1) πιαηθφξκα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα.  

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ Δλδεηθηηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~5060mm Απαηηνχκελνο ρψξνο ~8050x7590mm |40,7m
2
 

Πιάηνο ~4990mm 

Ύςνο ~3000mm Μέγηζην χςνο πηψζεο ~1250mm 

Πηζηνπνίεζε EN 1176 Ζιηθηαθή νκάδα 3+ 
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• Έλα (1) ζθέπαζηξν 
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ ζα πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε. 
 
Σεηξάγσλε πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή 
Ζ πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ: 
• Σέζζεξηο (4) αινπκηλέληεο θνιψλεο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 
2,5mm, πνπ θέξεη εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε.  
• Μία (1) πιαηθφξκα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα  
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ ζα πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε.  
 
Σζνπιήζξα πνιπαηζπιελίνπ 
Ζ ηζνπιήζξα είλαη επζεία κε κεηαβνιέο θιίζεο θαηά κήθνο ηεο δψλεο νιίζζεζεο. Καηαζθεπάδεηαη κε ηε 
κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο ζε θαινχπηα θαη είλαη κνλνθφκκαηε ρσξίο αηρκεξέο άθξεο. 
Απνηειείηαη απφ πνιπαηζπιέλην κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε 
αθηηλνβνιία θαη ηνλ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ. 
 
Γέθπξα ζρνηληψλ 
Ζ γέθπξα ζρνηληψλ ζα απνηειείηαη απφ πιέγκα πνιχθισλσλ ζπξκαηφζρνηλσλ επηθαιπκκέλσλ κε 
πνιππξνππιέλην Φ16mm, πνπ ελψλνληαη κε εηδηθά εμαξηήκαηα αινπκηλίνπ.  
 
Κακπχιε ζθάια αλαξξίρεζεο 
Γηα ηελ αλάβαζε ζηε πιαηθφξκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη κεηαιι ηθή θακπχιε ζθάια αλαξξίρεζεο κε θακπχια 
παηήκαηα. 
 
Πιέγκα ζρνηληψλ γηα αλαξξίρεζε 
ηε κία πιεπξά ηεο πιαηθφξκαο ζα πξνζαξκφδεηαη πιέγκα πνιχθισλσλ ζπξκαηφζρνηλσλ 
επηθαιπκκέλσλ κε πνιππξνππιέλην Φ16mm.  
 
ηχινο ππξνζβέζηε 
Ο ζηχινο ππξνζβέζηε ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ ζηδεξνζσιήλα Φ38 ηνπιάρηζηνλ θαη ζα πξνζαξκφδεηαη 
απφ ηε κία πιεπξά ζηηο θνιψλεο ηεο πιαηθφξκαο ζε απφζηαζε 500mm θαη απφ ηελ άιιε παθηψλεηαη 
ζην έδαθνο. 
 
Αλαξξίρεζε «θηδάθη»  
Ζ αλαξξίρεζε «θηδάθη» απνηειείηαη απφ ζηδεξνζσιήλα Φ32mm ν νπνίνο έρεη ζπγθνιιεκέλα εκηθχθιηα 
απφ ζηδεξνζσιήλα ίδηαο δηαηνκήο.  

 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 

 

Άξζξν    2  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 4ζεζηα λεπίσλ 

 
Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 
  • (2) Γχν νξηδφληηεο δνθνχο αινπκηλίνπ, 
  • (6) Έμη ππνζηπιψκαηα αινπκηλίνπ, 
  • (4) Σέζζεξα θαζίζκαηα λεπίσλ κε αιπζίδεο. 
 
Πεξηγξαθή  
Οη νξηδφληηεο δνθνί ηεο θνχληαο θαηαζθεπάδνληαη απφ δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 
2,5mm, πνπ θέξνπλ εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. ηεξίδνληαη ζε 
ηξία δεχγε θεθιηκέλσλ ππνζηπισκάησλ, απφ δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, 
φκνηνπ πξνθίι. Ζ κέζνδνο ζηήξημεο ησλ νξηδνληίσλ δνθψλ κε ηα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα απνηειείηαη απφ 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ραιχβδηλα ειάζκαηα ζε ζρήκα ηξαπεδίνπ 5mm. ην θάησ κέξνο ησλ δνθψλ θαη ζε 

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~6300mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο 

~7100 x 6300mm|44,8 m
2
 

Πιάηνο ~2000 mm ~6100 x 6300mm|38,5 m
2
 

Ύςνο ~2250mm 
Διεχζεξν χςνο 

πηψζεο 
~1200 mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176:2017/1,2 
Πξνηεηλφκελε 

Ζιηθηαθή νκάδα 
1,5+ 
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θαηάιιειεο ζέζεηο βηδψλνληαη νρηψ θνπδηλέηα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηελ αλάξηεζε 
ησλ θαζηζκάησλ. Σα θαζίζκαηα έρνπλ δηαζηάζεηο 440Υ330Υ250mm θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θανπηζνχθ κε 
εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην. Έρνπλ ηελ κνξθή «ιίθλνπ» φπνπ ην παηδί θσιηάδεη ζηε ζέζε θαη 
πξνζηαηεχεηαη πεξηκεηξηθά. Αλαξηψληαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ. Ζ 
θνχληα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 
 
Σν φξγαλν ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ (ζρέδηα κε ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 
νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 

 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 Γείγκα ειάρηζηνπ κήθνπο 10cm, δνθνχ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ θέξεη 

εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. 

 

 

Άξζξν    3  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 4ζεζηα παίδσλ 

 
Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 
  • (2) Γχν νξηδφληηεο δνθνχο αινπκηλίνπ, 
  • (6) Έμη ππνζηπιψκαηα αινπκηλίνπ, 
  • (4) Σέζζεξα θαζίζκαηα παίδσλ κε αιπζίδεο. 
 
Πεξηγξαθή  
 
Οη νξηδφληηεο δνθνί ηεο θνχληαο θαηαζθεπάδνληαη απφ δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 
2,5mm, πνπ θέξνπλ εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. ηεξίδνληαη ζε 
ηξία δεχγε θεθιηκέλσλ ππνζηπισκάησλ, απφ δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, 
φκνηνπ πξνθίι. Ζ κέζνδνο ζηήξημεο ησλ νξηδνληίσλ δνθψλ κε ηα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα απνηειείηαη απφ 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ραιχβδηλα ειάζκαηα ζε ζρήκα ηξαπεδίνπ 5mm. ην θάησ κέξνο ησλ δνθψλ θαη ζε 
θαηάιιειεο ζέζεηο βηδψλνληαη νρηψ θνπδηλέηα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηελ αλάξηεζε 
ησλ θαζηζκάησλ. Σα θαζίζκαηα έρνπλ δηαζηάζεηο 440Υ180Υ40mm θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θανπηζνχθ κε 
εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην. Αλαξηψληαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ. 
Ζ θνχληα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 
 
Σν φξγαλν ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ (ζρέδηα κε ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 
νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 
 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 Γείγκα ειάρηζηνπ κήθνπο 10cm, δνθνχ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ θέξεη 

εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. 

 

Άξζξν    4  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κχινο αινπκηλίνπ 

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~6300mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο 

~7100 x 6300mm|44,8 m
2
 

Πιάηνο ~2000 mm ~6100 x 6300mm|38,5 m
2
 

Ύςνο ~2250mm 
Διεχζεξν χςνο 

πηψζεο 
~1200 mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176:2017/1,2 
Πξνηεηλφκελε 

Ζιηθηαθή νκάδα 
3+ 

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 
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Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 
• (1) Μία βάζε ζηήξημεο, 
• (1) Έλαλ κχιν παίδσλ, 
• (1) Έλαλ άμνλα πεξηζηξνθήο. 
 
Πεξηγξαθή  
Ζ βάζε ζηήξημεο ηνπ κχινπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ θνίινπο δνθνχο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 30Υ30mm. Πάλσ 
ζηε βάζε ηνπνζεηείηαη ην πάησκα απφ θχιιν αινπκηλίνπ κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ζηε κία πιεπξά. Πάλσ ζην 
πάησκα ηνπνζεηνχληαη ζηαπξνεηδψο δχν θάγθεια ζηήξημεο 840mm απφ ζηδεξνζσιήλα Φ32mm. Σα θάγθεια 
έρνπλ κνξθή ζηξνγγπιεκέλνπ Γ θαη ζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή θνιψλα απφ πξνθίι αινπκηλίνπ δηαηάζεσλ 100mm 
x 100mm. ην θέληξν ηνπ παηψκαηνο βξίζθεηαη ν άμνλαο πεξηζηξνθήο απφ καζίθ ραιχβδηλν ζσιήλα Φ40mm, 
θαιπκκέλνο κε ζηδεξνζσιήλα Φ88mm x 4mm. Ο άμνλαο κέζσ θαηάιιειεο δηάηαμεο έλζθαηξσλ ηξηβέσλ 
(ξνπιεκάλ), παξαιακβάλεη ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ κχινπ. Ο κχινο πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ 
ρψξν. 
 
Σν φξγαλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ (ζρέδηα κε ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 
νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 
 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 Γείγκα ειάρηζηνπ κήθνπο 10cm, δνθνχ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ θέξεη 

εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. 

 

Άξζξν    5   Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ ηχπνπ θσιηά 

 
Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 

 (1) Μία αινπκηλέληα νξηδφληηα δνθφ, 

 (4) Σέζζεξα ππνζηπιψκαηα αινπκηλίνπ, 

 (1) Έλα θάζηζκα θσιηά κε αιπζίδεο, 

 (2) Γχν ραιχβδηλα ειάζκαηα ζηήξημεο 

 
Πεξηγξαθή  
Ζ νξηδφληηα δνθφο ηεο θνχληαο θαηαζθεπάδεηαη απφ δνθφ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, 
πνπ θέξεη εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. ηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα 
θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα, έλα δεχγνο ζε θάζε πιεπξά, απφ δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη 
πάρνπο 2,5mm, φκνηνπ πξνθίι. Ζ κέζνδνο ζηήξημεο ηεο νξηδφληηαο δνθνχ κε ηα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα 
απνηειείηαη απφ δχν θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ραιχβδηλα ειάζκαηα ζε ζρήκα ηξαπεδίνπ 5mm. ην θάησ κέξνο 
ηεο δνθνχ θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο βηδψλνληαη δχν θνπδηλέηα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα 
ηελ αλάξηεζε ηνπ θαζίζκαηνο ηεο θνχληαο. Σν θάζηζκα έρεη κνξθή θσιηάο δηακέηξνπ Φ1200mm. Απνηειείηαη απφ 
έλα πεξηκεηξηθφ ζηεθάλη απφ ζηδεξνζσιήλα, θαιπκκέλν κε ζρνηλί πνιππξνππιελίνπ πνπ εζσηεξηθά θέξεη πιέγκα 
ζρνηληψλ  Φ16mm κε ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα. Αλαξηάηαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ 
αιπζίδσλ έσο έλα ζεκείν θαη ζρνηληνχ πνιππξνππιελίνπ ζηε ζπλέρεηα. Ζ θνχληα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε 
εμσηεξηθφ ρψξν. 
Σν φξγαλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ(ζρέδηα κε ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 
νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 

Μήθνο ~1250 mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο ~5250 x 5250 mm|21,6 m

2
 

Πιάηνο ~1250 mm 

Ύςνο ~985mm Διεχζεξν χςνο πηψζεο ~250mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176/1, 5 
Πξνηεηλφκελε Ζιηθηαθή 

νκάδα 
3+ 

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~3300 mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο 

~6900 x 3300mm|22,8 m
2
 

Πιάηνο ~2000 mm ~5900 x 3300mm|19,5 m
2
 

Ύςνο ~2250 mm 
Διεχζεξν χςνο 

πηψζεο 
~1200 mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176:2017/1,2 
Πξνηεηλφκελε 

Ζιηθηαθή νκάδα 
1,5+ 
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 Γείγκα ειάρηζηνπ κήθνπο 10cm, δνθνχ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ θέξεη 

εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. 

 

Άξζξν    6  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξακπάιαο αινπκηλίνπ δχν ζέζεσλ 

 
Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 
 • (1) Μία δνθφ ηαιάλησζεο αινπκηλίνπ, 
 • (1) Μία βάζε ηαιάλησζεο 
 
Πεξηγξαθή  
Ζ δνθφο ηαιάλησζεο θαηαζθεπάδεηαη απφ δνθφ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ 
θέξεη εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. Ζ νξηδφληηα δνθφο θέξεη 
επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ ραιχβδηλε θνηινδνθφ πάρνπο 2mm. ηηο άθξεο ηεο δνθνχ ηνπνζεηνχληαη ηα 
θαζίζκαηα απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο 21mm. Κάησ απφ ηα θαζίζκαηα εθαξκφδεηαη ειαζηηθφ πιηθφ πάρνπο 
20mm θαη εκηθπθιηθήο κνξθήο γηα ηελ απφζβεζε ηεο ηαιάλησζεο. Μπξνζηά απφ θάζε θάζηζκα ηνπνζεηείηαη κία 
ρεηξνιαβή θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηδεξνζσιήλα Φ26mm πνπ ζηηο άθξεο ηεο πξνζαξκφδνληαη ρεηξνιαβέο απφ 
πνιππξνππιέλην. 
Μπξνζηά απφ θάζε θάζηζκα ηνπνζεηείηαη κία ρεηξνιαβή θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηδεξνζσιήλα Φ26mm πνπ ζηηο 
άθξεο ηεο πξνζαξκφδνληαη ρεηξνιαβέο απφ πνιππξνππιέλην. 
Ζ κεηαιιηθή βάζε ζην άλσ κέξνο ηεο έρεη ην θνπδηλέην πεξηζηξνθήο θηηαγκέλν απφ ζηδεξνζσιήλα, πνπ εζσηεξηθά 
θέξεη πνιπακίδηα γηα ηελ αζφξπβε θαη ρσξίο θξαδαζκνχο θίλεζε ηνπ πείξνπ ηεο ηξακπάιαο. 
Ζ ηξακπάια πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 
 
Σν φξγαλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ (ζρέδηα κε ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 
νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 
 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 Γείγκα ειάρηζηνπ κήθνπο 10cm, δνθνχ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ θέξεη 

εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. 

 

Άξζξν    7  Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Δηζφδνπ 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο εηζφδνπ ε νπνία θέξεη ην ζήκα πηζηνπνίεζεο θαηαιιειφηεηαο ιεηηνπξγίαο 

ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ηηο εμήο ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο: 

 Απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε άηνκα πνπ δελ ζπλνδεχνπλ παηδί. 

 Απαγφξεπζε εηζφδνπ γηα δψα ζπληξνθηάο, κε εμαίξεζε ζθχινπο − ζπλνδνχο αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 Σηο ειηθηαθέο νκάδεο παηδηψλ γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ε παηδηθή ραξά. 

 Σειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Σειέθσλα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν ιεηηνπξγίαο ηεο παηδηθήο ραξάο. 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ηξφπν ππνβνιήο παξαπφλσλ. 

 Πξνηξνπή γηα δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο. 

 Σηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο παηδηθήο ραξάο. 

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~2500 mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο ~4500 x 2300 mm|10,3m

2
 

Πιάηνο ~300 mm 

Ύςνο ~600mm Διεχζεξν χςνο πηψζεο ~1000 mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176:2017/1,6 
Πξνηεηλφκελε Ζιηθηαθή 

νκάδα 
3+ 
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ηελ πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθα γηα ηελ πιήξε 

ηνπνζέηεζε ηεο πηλαθίδαο ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Αξκφδηα Τπεξεζία, κε ηξφπν ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. Ζ πηλαθίδα ζα ρεη δηαζηάζεηο 0,80 mx 1,20mθαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ αινπκίλην πάρνπο 2,5-3,0 mm, ε νπνία ζα είλαη θαιπκκέλε κε αλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 

I (ηχπνπ 3ΜΣΜ Engineer Grade), ε εθηχπσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζα γίλεη ζε απηνθφιιεηε αληαλαθιαζηηθή 

κεκβξάλε κε γπάιηλα ζθαηξίδηα, θαηάιιειε γηα πηλαθίδεο ζήκαλζεο (ηχπνπ 3MCl1). 

Ζ πηλαθίδα ζα έρεη ηε θάησζη κνξθή. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν    8  Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Βξχζεο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζράξα απνξξνήο πδάησλ) 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 880 mm 

Πιάηνο: 480 mm 

  

Ζ θαηαζθεπή ζα απαξηίδεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ ζσιήλα, ην κεραληζκφ ηεο βξχζεο θαη έλα δηαθνζκεηηθφ παλέιν ζε 

ζρήκα ινπινπδηνχ. Ο θεληξηθφο ζσιήλαο δηαηνκήο Φ60mm πεξίπνπ, ζα θέξεη ζην θάησ ηκήκα ηνπ βάζε 

κεηαιιηθή απφ ζσιήλα ίδηαο δηαηνκήο, ε νπνία θαηαιήγεη ζε κεηαιιηθφ ραιπβδνέιαζκα, δηαηνκήο 80x80mmθαη 

πάρνπο 4mm. Ζ ζηεξέσζε ηεο βξχζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ ραιπβδνειάζκαηνο, ην νπνίν θέξεη ηέζζεξηο (4) ηξχπεο 

Φ12mm γηα ην βίδσκα απηνχ ζε κπεηφλ απεπζείαο ή πάθησζε ζε ρψκα κε ηελ βνήζεηα αληίζηνηρεο βάζεο γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ.  

ην άλσ κέξνο ν θεληξηθφο ζσιήλαο ζρεκαηίδεη θακπχιε 90
ν
 θαη θαηαιήγεη ζε ζπζηνιή απφ Φ60 ζε Φ200. ην 

ηειείσκα ηεο ζπζηνιήο βηδψλεηαη δηαθνζκεηηθφ παλέιν δηαζηάζεσλ 465x480mm, απφ HPLπάρνπο 12mm. Ο 

κεραληζκφο ηεο βξχζεο απνηειείηαη απφ ξπζκηδφκελν έκβνιν κε ξπζκηδφκελε δηάξθεηα ξνήο θαη απηφκαηνπ 

θιεηζίκαηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε εηδηθά ζρεδηαζκέλν κεραληζκφ ειαηεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

βξχζεο. Ζ βξχζε ζα ελεξγνπνηείηαη κε ηελ πίεζε ηνπ εκβφινπ. Ζ είζνδνο ηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη κέζσ 

ηξηζηξσκαηηθνχ πιαζηηθνχ ζσιήλα κε ελίζρπζε παινλεκάησλ απφ πνιππξνππιέλην εηδηθήο θξπζηαιιηθφηεηαο πνπ 

εμαζθαιίδεη απμεκέλε αληνρή. Ζ βξχζε, ζα δηαζέηεη θαη ζράξα απνξξνήο ησλ πδάησλ, θαη εηδηθή ζσιήλσζε ε 

νπνία ζα νδεγεί ηα χδαηα ζε ρψξν εθηφο ηεο παηδηθήο ραξάο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 9  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βφηζαινπ πνηακίζηνπ, γηα θάιπςε ειεχζεξνπ 

ρψξνπ(πεξηιακβάλεηαη θαη ην γεσχθαζκα) 
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Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βφηζαινπ πνηακίζηνπ, δηάζηξσζε ζε βάζνο7 έσο 10 cm ζηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο ηεο 
παηδηθήο ραξάο, γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ εδάθνπο θαη ηελ απνθπγή αλεπηζχκεηεο βιάζηεζεο, (δηδάληα). Θα 
ηνπνζεηεζεί γεσχθαζκα πξηλ ηνπνζεηεζεί ην πνηακίζην βφηζαιν. Πεξηιακβάλεηαη ε εθζθαθή αθαηάιιεισλ 
πιηθψλ, πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ (βφηζαιν - γεσχθαζκα), ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη ην θφζηνο 
δηάζηξσζεο. 
 

Άξζξν    10  Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε κεηαιιηθήο Πφξηαο Δηζφδνπ  ζηε Π.Υ Αζπξνθθιεζίνπ 

Ζ πφξηα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε παηδηθή ραξά ζα είλαη κνλφθπιιε θαη ζα είλαη ίδηνπ ζρήκαηνο θαη 
κνξθήο κε ηε πεξίθξαμε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 11. Πεξηιακβάλεη θάζε πιηθφ απαξαίηεην γηα ηε ζηεξέσζε 
ηεο θαη ζα θέξεη θιεηδαξηά 
 

Άξζξν    11  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 110cm ζηε Π.Υ Αζπξνθθιεζίνπ 

Γεληθέο δηαζηάζεηο Ύςνο: 1100mm Μήθνο : 1850mm 
 
Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή  

Ζ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπή ηεο κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο γεληθά απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: Α) Μεηαιιηθνχο 

Οξζνζηάηεο  

Β) Φνξείο πεξίθξαμεο  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νξζνζηαηψλ ηεο πεξίθξαμεο ρξεζηκνπνηνχληαη θνηινδνθνί δηαζηάζεσλ 50Υ50Υ2mm νη 

νπνίνη είλαη θαιπκκέλνη κε πιαζηηθφ θάιπκκα ζην ειεχζεξν άθξν ηνπο, ελψ ζην θάησ κέξνο είλαη ζπγθνιιεκέλνη κε 

ραιχβδηλα ειάζκαηα δηαζηάζεσλ 120Υ120Υ4mm. Σα ειάζκαηα απηά θέξνπλ ηέζζεξηο ηξχπεο δηακέηξνπ 14mm γηα 

λα πεξάζνπλ ελδηάκεζα ηα ζηξηθφληα πάθησζεο ηεο πεξίθξαμεο. Οη νξζνζηάηεο θέξνπλ επίζεο ζηνηρεία ζχλδεζεο 

κε ηνπο θνξείο ηεο πεξίθξαμεο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζνζθειή ραιχβδηλε γσλία 

60Υ60Υ6mm θαη είλαη ζπγθνιιεκέλα εθαηέξσζελ ησλ πιεπξψλ ησλ νξζνζηαηψλ. 

 
Οη θνξείο ηεο πεξίθξαμεο απνηεινχληαη απφ δχν παξάιιεια ζηνηρεία απφ ραιχβδηλε ιάκα 50Υ8mm ηα νπνία 

θέξνπλ ηξχπεο γηα ηα θάζεηα ζηνηρεία ηεο πεξίθξαμεο. Σα θάζεηα ζηνηρεία είλαη απφ ζπκπαγή θπιηλδξηθά 

ραιχβδηλα ηεκάρηα δηακέηξνπ 14mm, πεξαζκέλα ζηηο ηξχπεο ησλ παξάιιεισλ ζηνηρείσλ ηεο πεξίθξαμεο θαη 

ζπγθνιιεκέλα ηζρπξά κε απηά ζε φια ηα ζεκεία πνπ δηαζηαπξψλνληαη κεηαμχ ηνπο. Σν πιάηνο ησλ θνξέσλ ηεο 

πεξίθξαμεο είλαη 130mm ελψ ην κήθνο ηνπο είλαη 1800mm. Σν θελφ πνπ αθήλνπλ κεηαμχ ηνπο ηα θάζεηα ζηνηρεία 

ηεο πεξίθξαμεο είλαη 80mm. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ, θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη 

ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ. Δπίζεο 

ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ειαηνρξσκαηηζκφο ησλ θηγθιηδσκάησλ δει. απφμεζε θαη θαζαξηζκφο, κία ζηξψζε 

αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο (ρξψκαηνο επηινγήο ηεο 

Τπεξεζίαο), πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 

 
 

Άξζξν    12  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο γηα επέθηαζε ηνπ ηνηρίνπ ζε ζπλνιηθφ 

χςνπο 110cm ζηε Π.Υ Αζπξνθθιεζίνπ 

Γεληθέο δηαζηάζεηο Ύςνο: φζν απαηηείηαη γηα ην ζπλνιηθφ χςνο 1100mm ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνηρίνπ, Μήθνο: 
1850mm 
 
Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή  

Ζ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπή ηεο κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο γεληθά απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: Α) Μεηαιιηθνχο 

Οξζνζηάηεο  

Β) Φνξείο πεξίθξαμεο  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νξζνζηαηψλ ηεο πεξίθξαμεο ρξεζηκνπνηνχληαη θνηινδνθνί δηαζηάζεσλ 50Υ50Υ2mm νη 

νπνίνη είλαη θαιπκκέλνη κε πιαζηηθφ θάιπκκα ζην ειεχζεξν άθξν ηνπο, ελψ ζην θάησ κέξνο είλαη ζπγθνιιεκέλνη κε 

ραιχβδηλα ειάζκαηα δηαζηάζεσλ 120Υ120Υ4mm. Σα ειάζκαηα απηά θέξνπλ ηέζζεξηο ηξχπεο δηακέηξνπ 14mm γηα 

λα πεξάζνπλ ελδηάκεζα ηα ζηξηθφληα πάθησζεο ηεο πεξίθξαμεο. Οη νξζνζηάηεο θέξνπλ επίζεο ζηνηρεία ζχλδεζεο 

κε ηνπο θνξείο ηεο πεξίθξαμεο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζνζθειή ραιχβδηλε γσλία 

60Υ60Υ6mm θαη είλαη ζπγθνιιεκέλα εθαηέξσζελ ησλ πιεπξψλ ησλ νξζνζηαηψλ. 

 
Οη θνξείο ηεο πεξίθξαμεο απνηεινχληαη απφ δχν παξάιιεια ζηνηρεία απφ ραιχβδηλε ιάκα 50Υ8mm ηα νπνία 

θέξνπλ ηξχπεο γηα ηα θάζεηα ζηνηρεία ηεο πεξίθξαμεο. Σα θάζεηα ζηνηρεία είλαη απφ ζπκπαγή θπιηλδξηθά 

ραιχβδηλα ηεκάρηα δηακέηξνπ 14mm, πεξαζκέλα ζηηο ηξχπεο ησλ παξάιιεισλ ζηνηρείσλ ηεο πεξίθξαμεο θαη 

ζπγθνιιεκέλα ηζρπξά κε απηά ζε φια ηα ζεκεία πνπ δηαζηαπξψλνληαη κεηαμχ ηνπο. Σν πιάηνο ησλ θνξέσλ ηεο 
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πεξίθξαμεο είλαη 130mm ελψ ην κήθνο ηνπο είλαη 1800mm. Σν θελφ πνπ αθήλνπλ κεηαμχ ηνπο ηα θάζεηα ζηνηρεία 

ηεο πεξίθξαμεο είλαη 80mm. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ, θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη 

ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ. Δπίζεο 

ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ειαηνρξσκαηηζκφο ησλ θηγθιηδσκάησλ δει. απφμεζε θαη θαζαξηζκφο, κία ζηξψζε 

αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο (ρξψκαηνο επηινγήο ηεο 

Τπεξεζίαο), πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 

 

Άξζξν    13  Δπηζηήιηα Φσηηζηηθά LED 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθνχ θνξπθήο ζηχινπ κε θαηαλνκή θσηφο 360 κνηξψλ, επί ζηχινπ 
3σλ κέηξσλ. 
Ζ απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ έρεη ηηο εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ο ειάρηζηνο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (LER) είλαη ηνπιάρηζηνλ 90lm/w γηα ηα 
LEDs. 

 Οπηηθή δηαλνκή: Σχπνπ V, καθξηά, κε απνθνκκέλε (πλίζηαηαη). 

 Ζ απφδνζε ηνπ θαλνχ είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε 4000 lumens. 

 Ζ πξνζηαζία απφ ηελ εηζρψξεζε λεξνχ-ζθφλεο είλαη IP65. 

 Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ θπκαίλεηαη απφ 100V AC έσο 240V AC. 

 Ζ ηζρχο εηζφδνπ είλαη 90 Watts ή κηθξφηεξε. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,95. 

 Σν εχξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο είλαη -40 νC έσο +50 νC. 

 Σν CRI είλαη >70. 

 Σν CCT είλαη κεηαμχ 4600Κ θαη 5600Κ. 

 Γηάξθεηα δσήο: >50.000 ψξεο. 

 Ζ θσηνκεηξηθή απφδνζε ππνδεηθλχεηαη παξαθάησ. Σν θσηηζηηθφ πξννξίδεηαη γηα θσηηζκφ ηνπίνπ θαη σο 
εθ ηνχηνπ ην θψο εθπέκπεηαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο δεκηνπξγψληαο ην κνηίβν πνπ ππνδεηθλχεηαη 
παξαθάησ. 

 
Πξνηεηλφκελεο δηαζηάζεηο θσηηζηηθνχ: 

 500 mm δηάκεηξνο θνξπθήο x 437 mm χςνο. 

 Βάξνο θσηηζηηθνχ: 

 11 kg +/-5% 
Πξνδηαγξαθέο θσηηζηηθνχ: 

 Σν θσηηζηηθφ έρεη αληηθεξαπληθή πξνεμνρή κε πξνζηαζία ηάζεο εηζφδνπ 5000V ηνπιάρηζηνλ. 
Καηαζθεπή θσηηζηηθνχ: 

 Ζ νπηηθή ηνπ αλαθιαζηήξα (REFLECTOR) είλαη νξηδφληηα ή θάζεηα κε ηνλ πφιν δηαηεηαγκέλα ζε θπθιηθή 
δηάηαμε. 

 Σν πάλσ κέξνο ηνπ αλαθιαζηήξα (REFLECTOR) δηαρέεη ην θψο νξηδφληηα, ην θάησ κέξνο ηνπ 
αλαθιαζηήξα δηαρέεη ην θψο πξνο ηα θάησ. 

 Σνπνζέηεζε ζε ηζηφ κε 3 αλνμείδσηεο βίδεο ζπγθξάηεζεο [M6 X 15]. 

 Σν πεξηκεηξηθφ θάιπκκα είλαη απφ Γηάθαλν Πνιπθαξβνπληθφ πιηθφ (PC). 

 Σν πεξηκεηξηθφ θάιπκκα είλαη αλζεθηηθφ, πςειήο δηαθάλεηαο κε UV πξφζζεην γηα αληίζηαζε ζηε γήξαλζε 
ιφγσ ηνπ ήιηνπ. 

 Σν θέιπθνο ηνπ ιακπηήξα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην κε κηα 
ελζσκαησκέλε ςήθηξα ηνπνζεηεκέλε ζηελ θνξπθή ηνπ θσηηζηηθνχ (ην πάλσ θάιπκκα είλαη αλνηγφκελν γηα 
εχθνιε θαη γξήγνξε αληηθαηάζηαζε- ζπληήξεζε ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί)- ε αθηηλνβνιία κε 
βεξληθσκέλν θηλίξηζκα κέζσ ςεζίκαηνο. 
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο ζηδεξνηζηνχ ζπλνιηθνχ χςνπο 3κ.  

 

Άξζξν    14  Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Κάδσλ Απνξξηκκάησλ 

Ο επηζηχιηνο κεηαιιηθφο απνξξηκκαηνδέθηεο ζα απνηειείηαη απφ έλαλ θάδν ρσξεηηθφηεηαο 35 ιίηξσλ θαη ζηπιίζθν 

ζηήξημεο. Ο θάδνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ δηάηξεηε ιακαξίλα πάρνπο 2 ρηι. γηα ην θπξίσο ζψκα θαη ηνλ 

ππζκέλα ηνπ. Σν θπξίσο ζψκα ηνπ είλαη θπιηλδξηθφ, χςνπο πεξίπνπ 50 εθ. θαη δηακέηξνπ πεξίπνπ 32 εθ. θαη ε 

δηάηξεζε ηνπ έρεη δηάκεηξν 2 εθ. Γηαζέηεη δε εζσηεξηθφ θάδν απφ δηάηξεηε ιακαξίλα πάρνπο 1 1/4ρηι., χςνπο 50εθ 

θαη δηακέηξνπ πεξίπνπ 30εθ. θαη ε δηάηξεζή ηνπ έρεη δηάκεηξν 6ρηι. ην ρείινο ηνπ ζα δηαζέηεη δχν αλακνλέο 

θπθιηθνχ ζρήκαηνο Φ40ρηι. γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θάδνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ θαη ζπγθξάηεζε ηεο 

ζαθνχιαο. Σν πάλσ κέξνο ηνπ θάδνπ ζα είλαη αλνηθηφ γηα ηελ άλεηε ξίςε ειαθξψλ απνξξηκκάησλ. Ο θάδνο 

απνξξηκκάησλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ζηπιίζθν ζηήξημεο θαη ην αλψηαην ζεκείν ηνπ είλαη  ζε χςνο 120 εθ. 

απφ ην έδαθνο. Ο ζηπιίζθνο ζηήξημεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζηξαληδαξηζηφ θνηινδνθφ 80x80ρηι. πάρνπο 

3ρηι. θαη χςνπο πεξίπνπ 120εθ. ην άλσ άθξν ηνπ, ν ζηπιίζθνο θέξεη καληεκέληα θνξπθή παξαδνζηαθήο 

αηζζεηηθήο θαη ζπλνιηθνχ χςνπο 10εθ. ην θάησ άθξν ηνπ ζα θέξεη δίζθν ζηήξημεο δηακέηξνπ 25εθ. θαη πάρνπο 

10ρηι. Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (βίδεο, ζχλδεζκνη, θιπ) είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα. Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ 

ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί. Ο απνξξηκκαηνδέθηεο ζα 

είλαη βακκέλνο κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester δχν ζηξσκάησλ ρξψκαηνο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

Πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηνπ απνξξηκκαηνδέθηε απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο 

ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηε δηάλνημε νπήο δηαζηάζεσλ 50x50εθ. θαη βάζνπο 50 εθ. ζε έδαθνο νπνηνπδήπνηε είδνπο, 

ηελ πξνζσξηλή ζηήξημε ηνπ απνξξηκκαηνδέθηε θαηά ηελ θαηαθνξχθσζε θαη ηελ πάθησζε απηνχ κέζα ζην έδαθνο 

κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά φισλ ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηελ θαηαζθεπή μπιφηππνπ, ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε 

πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 

απνξξηκκαηνδέθηε. 

 

Άξζξν    15  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο (Παγθάθη) 

Γεληθέο δηαζηάζεηο: 160x40cm (Παγθάθη κε 5 μχια, 160cm) 

Σν παγθάθη ζα απνηειείηαη απφ δχν (2) βάζεηο απφ ραιπβδνζσιήλεο θαη θάζηζκα/πιάηε απφ αλζεθηηθή ζθιεξή 

μπιεία, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1,60 κ. (κήθνο), ελψ ε κνξθή ηνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηεο Τπεξεζίαο. 

Απνηειείηαη απφ 2 βάζεηο θαη 5 μχια (3 ζην θάζηζκα θαη 2 ζηε πιάηε) ελδεηθηηθήο δηαηνκήο 100x50x1600mm. Ζ 

έλσζε ησλ πνδηψλ θαη ησλ μχισλ γίλεηαη κε αλνμείδσηεο βίδεο. 

Κάζε μχιν ζα είλαη επεμεξγαζκέλν κε αδηάβξνρν βεξλίθη, κε κπθεηνθηφλεο θαη εληνκνθηφλεο ηδηφηεηεο θαη πςειή 

αληίζηαζε ζηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο θαη ην ειηαθφ θψο. 

Ζ ζχζηαζε ησλ πιηθψλ επεμεξγαζίαο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κε κνιχλνπλ ην πεξηβάιινλ, λα κελ είλαη ηνμηθά γηα 

ηνλ άλζξσπν. 

 

Άξζξν   16  Πηζηνπνίεζε Παηδηθήο Υαξάο  

Δπηηφπηνο έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο. χκθσλα κε ηελ 

Δγθχθιην 44 Α.Π.30681/2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, «φζνλ αθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο ησλ 

παηδηθψλ ραξψλ, απηή γίλεηαη απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 

ηεο ππ‟ αξηζκ. 28492/2009 απφθαζεο θαη ηνλίδεηαη φηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηνλ έιεγρν ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ηεο νξζήο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ηνπ ρψξνπ πηψζεο, ησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο, ηεο επηθάλεηαο 

πξφζθξνπζεο θαζψο επίζεο θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηα ηζρχνληα πξφηππα» .  

Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ απαηηνχκελν θάθειν ηνπ πξνκεζεπηή /θαηαζθεπαζηή θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 5, παξ.3 ηνπ ΦΔΚ931/Β/2009 (Τ.Α.28492/2009), φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ην ΦΔΚ2029/Β/2014 (Τ.Α.27934/2014), ν νπνίνο ζα πεξηέρεη φια ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 
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Πξνηχπνπ ΔΛΟΣΔΝ1176-1 ή ηζνδχλακνπ, ηφζν γηα ηνπο εμνπιηζκνχο παηδηθήο ραξάο φζν θαη γηα ηηο επηθάλεηεο 

πηψζεο. Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ζα εθδνζεί ε ζρεηηθή βεβαίσζε ειέγρνπ ή πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο. 

Πξφζζεηνη έιεγρνη επηθαλεηψλ πηψζεο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο Μεηά ην πέξαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνκεζεπφκελσλ επηθαλεηψλ 

πηψζεο απφ ηερλεηά θαη θπζηθά πιηθά θαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκθσλία ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο ηζρχνπλ ηελ πεξίνδν εθείλε, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

πξφζζεηνη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη (π.ρ κεηξήζεσλ Πνιπθπθιηθψλ Αξσκαηηθψλ Τδξνγνλαλζξάθσλ ζην ζχλνιν 

ηνπ πιαθηδίνπ θαη φρη κφλν ζηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ), ελψ γηα ηηο επηθάλεηεο πηψζεο απφ θπζηθά /ραιαξά πιηθά 

(βφηζαιν) εηδηθφηεξα ζα ειεγρζεί δεηγκαηνιεπηηθά ε θνθθνκεηξία ηνπ πιηθνχ θαη ε επί ηφπνπ ε εθαξκνγή ηνπο ζηα 

θαηάιιεια βάζε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε πξνζήθνπζα δηακφξθσζε θαη ελ ζπλερεία 

πηζηνπνίεζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. Με ηελ ιήςε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ηελ θαηάζεζε/ππνβνιή/θνηλνπνίεζε φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ εγγξάθσλ πξνο ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Παηδηθψλ Υαξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ηπρφλ δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεηεζνχλ) ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή.   

 

Άξζξν    17  Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ νξγάλνπ Π.Υ Αζπξνθθιήζη  

Αθνξά ηελ εξγαζία αθαίξεζεο θαη απνκάθξπλζεο νηνδήπνηε κεγέζνπο αθαηάιιεινπ νξγάλνπ απφ ηνλ ππφ 

δηακφξθσζε ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο. 

 

Άξζξν    18  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ νξγάλνπ inox κε 2 ηζνπιήζξεο 

Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 
• (1) Μία ηξηγσληθή πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή  
• (2) Γχν ηεηξάγσλεο πιαηθφξκεο κε ηεηξάξηρηε ζθεπή  
• (1) Μία αλνμείδσηε ηζνπιήζξα  
• (1) Έλα πάλει αλαξξίρεζεο γηα αλάβαζε  
• (1) Έλα πιέγκα ζρνηληψλ ζαλ ηζηφ αξάρλεο γηα αλαξξίρεζε 
• (1) Μία γέθπξα ζρνηληψλ κε παηήκαηα 
• (1) Μία θακπχιε ζθάια αλάβαζεο 
• (1) Έλαο ζηχινο ππξνζβέζηε  
• (4) Σέζζεξηο θακππιφκνξθνη ζσιήλεο σο παηήκαηα αλάβαζεο 
 

Πεξηγξαθή  
Σξηγσληθή πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή  
Ζ πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:  
• Σξηο (3) inox θνιψλεο θπθιηθήο δηαηνκήο 
• Μία (1) πιαηθφξκα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ ζα πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε, 
θαηαζθεπαζκέλα απφ HPLή HDPE. 
 
Σεηξάγσλε πιαηθφξκα κε ζθεπή. 
Ζ πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:  
• Σέζζεξηο (4) inox θνιψλεο θπθιηθήο δηαηνκήο 
• Μία (1) πιαηθφξκα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 
• Έλα (1) ζθέπαζηξν ηεηξάξηρην θαηαζθεπαζκέλν απφ HPLή HDPE. 
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ ζα πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε, 
θαηαζθεπαζκέλα απφ HPLή HDPE. ηε κία πιαηθφξκα ζπλδέεηαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ε αλνμείδσηε ηζνπιήζξα 
θαη ζηελ άιιε ν ζηχινο ηνπ ππξνζβέζηε. 
 
Αλνμείδσηε ηζνπιήζξα  
Ζ ηζνπιήζξα είλαη επζεία ρσξίο αιιαγέο πνξείαο ή θιίζεο ζην κήθνο ηεο. Ζ επηθάλεηα θχιηζεο θαηαζθεπάδεηαη απφ 
αλνμείδσηε ιακαξίλα ρσξίο αηρκεξέο άθξεο ή γσλίεο. Δθαηέξσζελ ηεο επηθάλεηαο θχιηζεο θαη θαηά κήθνο ηεο 
ηνπνζεηνχληαη πιατλά απφ HPL. ηε δψλε εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε δηαζέηεη πιεπξηθή πξνζηαζία απφ HPL.  
 
Πάλει αλαξξίρεζεο  

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~5541mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο 

~7256 x 7530 mm |39,1  m
2
 Πιάηνο ~4296mm 

Ύςνο ~2970mm Διεχζεξν χςνο πηψζεο ~1690 mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176:2017-1,3 
Πξνηεηλφκελε Ζιηθηαθή 

νκάδα 3+ 
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Γηα ηελ αλάβαζε ζηελ πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή ζα ρξεζηκνπνηείηαη πάλει θακππιφκνξθεο γεσκεηξίαο 
θαηαζθεπαζκέλν απφ HDPE ή HPL κε εηδηθέο ιαβέο αλαξξίρεζεο. 
 
Πιέγκα ζρνηληψλ ζαλ ηζηφ αξάρλεο γηα αλαξξίρεζε  
Γηα ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν πιαηθνξκψλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη πιέγκα ζρνηληψλ κε ηε κνξθή ηνπ ηζηνχ ηεο 
αξάρλεο. Σν πιέγκα ζα απνηειείηαη απφ πιέγκα πνιχθισλσλ ζπξκαηφζρνηλσλ επηθαιπκκέλσλ κε 
πνιππξνππιέλην Φ16mm, πνπ ελψλνληαη κε εηδηθά κεηαιιηθά εμαξηήκαηα.  
 
Γέθπξα ζρνηληψλ κε παηήκαηα 
Ζ γέθπξα ζρνηληψλ ζα απνηειείηαη απφ πιέγκα πνιχθισλσλ ζπξκαηφζρνηλσλ επηθαιπκκέλσλ κε 
πνιππξνππιέλην Φ16mm, πνπ ελψλνληαη κε εηδηθά αλνμείδσηα εμαξηήκαηα. Πάλσ ζηα ζρνηληά ζα πξνζαξκφδνληαη 
ηέζζεξα (4) εηδηθά δηακνξθσκέλα παηήκαηα ζε δηαθνξεηηθφ χςνο. 
 
Κακπχιε ζθάια αλάβαζεο 
Γηα ηελ αλάβαζε ζηε ηεηξάγσλε πιαηθφξκα κε ηε ηζνπιήζξα ζα ρξεζηκνπνηείηαη αλνμείδσηε θακπχιε ζθάια κε 
(6) έμη επζχγξακκα παηήκαηα. 
 
ηχινο ππξνζβέζηε 
Ο ζηχινο ππξνζβέζηε ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ αλνμείδσην ζσιήλα θαη ζα πξνζαξκφδεηαη απφ ηε κία πιεπξά ζηηο 
θνιψλεο ηεο πιαηθφξκαο ζε απφζηαζε 500mm θαη απφ ηελ άιιε παθηψλεηαη ζην έδαθνο. 
 
Κακππιφκνξθνη ζσιήλεο σο παηήκαηα αλάβαζεο 
ε θάζε κία απφ ηηο ηεηξάγσλεο πιαηθφξκεο ζα πξνζαξκνζηνχλ ζε εηδηθέο ζέζεηο (2) δχν αλνμείδσηνη ζσιήλεο 
θακππιφκνξθεο γεσκεηξίαο, πνπ ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο γηα ηε δηεπθφιπλζε αλάβαζεο 
ηνπ ρξήζηε. 
 
Σν φξγαλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ (ζρέδηα κε ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 
νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 
 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 

 

Άξζξν   19  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ 2ζεζηα λεπίσλ 

 
Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 
 
•(1) Μία νξηδφληηα δνθφ αινπκηλίνπ, 
•(4) Σέζζεξα ππνζηπιψκαηα αινπκηλίνπ, 
•(2) Γχν θαζίζκαηα λεπίσλ κε αιπζίδεο, 
•(2) Γχν ραιχβδηλα ειάζκαηα ζηήξημεο 
 
Πεξηγξαθή  
Ζ νξηδφληηα δνθφο ηεο θνχληαο θαηαζθεπάδεηαη απφ δνθφ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, 
πνπ θέξεη εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. ηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα 
θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα, έλα δεχγνο ζε θάζε πιεπξά, απφ δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη 
πάρνπο 2,5 mm, φκνηνπ πξνθίι. Ζ κέζνδνο ζηήξημεο ηεο νξηδφληηαο δνθνχ κε ηα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα 
απνηειείηαη απφ δχν θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ραιχβδηλα ειάζκαηα ζε ζρήκα ηξαπεδίνπ 5mm. ην θάησ κέξνο 
ηεο δνθνχ θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο βηδψλνληαη ηέζζεξα θνπδηλέηα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα 
γηα ηελ αλάξηεζε ησλ θαζηζκάησλ. Σα θαζίζκαηα έρνπλ δηαζηάζεηο 440Υ330Υ250mm θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα 
απφ θανπηζνχθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην. Έρνπλ ηελ κνξθή «ιίθλνπ» φπνπ ην παηδί θσιηάδεη ζηε 

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~3300 mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο 

~7100 x 3300mm|23,4 m
2
 

Πιάηνο ~2000 mm ~6100 x 3300mm|20,2m
2
 

Ύςνο ~2250mm 
Διεχζεξν χςνο 

πηψζεο 
~1200 mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176:2017/1,2 
Πξνηεηλφκελε 

Ζιηθηαθή νκάδα 
1,5+ 
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ζέζε θαη πξνζηαηεχεηαη πεξηκεηξηθά. Αλαξηψληαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ. 
Ζ θνχληα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 
 
Σν φξγαλν ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ(ζρέδηα κε ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 
νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 
 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 Γείγκα ειάρηζηνπ κήθνπο 10cm, δνθνχ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ θέξεη 

εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. 

 

 

Άξζξν   20  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ κε δχν θαζίζκαηα παίδσλ & έλα θάζηζκα 

ηχπνπ θσιηά 

Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 
  • (2) Γχν νξηδφληηεο δνθνχο αινπκηλίνπ, 
  • (6) Έμη ππνζηπιψκαηα αινπκηλίνπ, 
  • (2) Γχν θαζίζκαηα παίδσλ κε αιπζίδεο, 
  • (1) Έλα θάζηζκα θσιηά, 
 
Πεξηγξαθή  

ην θάησ κέξνο ησλ δνθψλ θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο βηδψλνληαη έμη θνπδηλέηα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, εηδηθά 

ζρεδηαζκέλα γηα ηελ αλάξηεζε ησλ θαζηζκάησλ. Σα θαζίζκαηα παίδσλ έρνπλ δηαζηάζεηο 

440Υ180Υ40mm θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θανπηζνχθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην. Σν θάζηζκα έρεη 

κνξθή θσιηάο δηακέηξνπ Φ1200mm. Απνηειείηαη απφ έλα πεξηκεηξηθφ ζηεθάλη απφ ζηδεξνζσιήλα, θαιπκκέλν κε 

ζρνηλί πνιππξνππιελίνπ πνπ εζσηεξηθά θέξεη πιέγκα ζρνηληψλΦ16mm κε ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα. Αλαξηάηαη απφ 

ηα θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ έσο έλα ζεκείν θαη ζρνηληνχ πνιππξνππιελίνπ ζηε 

ζπλέρεηα. Σα θαζίζκαηα παίδσλ αλαξηψληαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ. Ζ 

θνχληα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 

 

Σν φξγαλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ (ζρέδηα κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 

νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 Γείγκα ειάρηζηνπ κήθνπο 10cm, δνθνχ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ θέξεη 

εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. 

 

Άξζξν   21  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ αζθαιείαο (βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-8) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-8 ρηι. γηα ηε δεκηνπξγία αλαθξνπζηηθήο επηθάλεηαο πηψζεο. 

Σν βφηζαιν ζα είλαη γθξη απφρξσζεο θαη ζα έρεη ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά : 

 πληειεζηήο νκνηνκνξθίαο κηθξφηεξν ηνπ 3   

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~6300mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο 

~7100 x 6300mm|44,8 m
2
 

Πιάηνο ~2000 mm ~6100 x 6300mm|38,5 m
2
 

Ύςνο ~2250mm 
Διεχζεξν χςνο 

πηψζεο 
~1200 mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176:2017/1,2 
Πξνηεηλφκελε 

Ζιηθηαθή νκάδα 
1,5+ 
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 ηξνγγπιεκέλν θαη πιπκέλν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε παξνπζία ζσκαηηδίσλ ιάζπεο θαη αξγίινπ 

 πκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ ΔΝ1176-1:2017 

Σν πιηθφ ζα επηηξέπεη ηε θπζηθή απνξξνή ησλ πδάησλ θαζψο δε ζα ζθξαγίδεηαη ην έδαθνο απφ κε πδαηνπεξαηά 

πιηθά. Δπηπιένλ δελ ζα ράλεη ηελ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο θξνχζεο θαη ζα ρξεηάδεηαη ειάρηζηε ζπληήξεζε. Σν 

βφηζαιν ζα ηνπνζεηείηαη κέζα ζε ζθάκκαηα δηαθνξεηηθνχ βάζνπο, αλάινγα κε ηελ απαίηεζε θάζε νξγάλνπ 

παηδηθήο ραξάο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ χςνπο πηψζεο ησλ εμνπιηζκψλ ηνπ παηρληδνηφπνπ. Ζ πςνκεηξηθή 

δηαθνξά πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην ζθάκκα απνηξέπεη ηε δηαζπνξά ηνπ θπζηθνχ/ραιαξνχ πιηθνχ ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε θαηψηαηε ζηξψζε ηνπ ζθάκκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί 

γεσχθαζκα.  

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο αδξαλψλ γηα βφηζαιν θνθνκκεηξίαο 4-8 

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Γείγκα ζε ζαθνπιάθη 500gr 

 

Άξζξν   22  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλαξξηρεηηθή ζχλζεζε αινπκηλίνπ 

 
Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 

• (5) Πέληε θάζεηα ππνζηπιψκαηα αινπκηλίνπ 

• (1) Έλα κνλφδπγν 

• (1) Έλα πφιν αλαξξίρεζεο 

• (1) Έλα ζρνηλί αλαξξίρεζεο 

• (1)Μεηαιιηθή ζθάια αλαξξίρεζεο 
 
Πεξηγξαθή  
Ο θνξκφο ηνπ νξγάλνπ απνηειείηαη απφ 5 θάζεηα ππνζηπιψκαηα δηαηνκήο 100x100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ 
θέξνπλ εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε.Ζ κέζνδνο ζηήξημεο ησλ 
ππνζηπισκάησλ απνηειείηαη απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ραιχβδηλα ειάζκαηα ζεζρήκα ηξαπεδίνπ 5mm. 
 
Μνλφδπγν 
Αλάκεζα ζε δχν ππνζηπιψκαηα ηνπνζεηείηαη έλα (1) νξηδφληην κεηαιιηθφ δνθάξη, ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη απφ 
αλνμείδσην αηζάιη ζσιελνεηδνχο κνξθήο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 38mm. 
 
Πφινο αλαξξίρεζεο 
Ο πφινο αλαξξίρεζεο απνηειείηαη απφ έλα νξηδφληην δνθάξη θαη έλα θάζεην, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ 
αλνμείδσην αηζάιη ζσιελνεηδνχο κνξθήο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 38mm. 
 
ρνηλί αλαξξίρεζεο 
Αλάκεζα ζε δχν ππνζηπιψκαηα ηνπνζεηείηαη έλα δίρηπ αλαξξίρεζεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ζρνηλί 
πνιππξνππιέληνπ πάρνπο 18mm. 
 
Μεηαιιηθή ζθάια αλαξξίρεζεο 
Αλάκεζα ζε δχν ππνζηπιψκαηα ηνπνζεηνχληαη πέληε (5) νξηδφληηα κεηαιιηθά δνθάξηα, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη 
απφ αλνμείδσην αηζάιη ζσιελνεηδνχο κνξθήο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 38mm. 
 
Σν φξγαλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ (ζρέδηα κε ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 
νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 

Άξζξν   23  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 110cm ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~3420mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο ~5710 x 7000mm | 40 m

2
 

Πιάηνο ~2250mm 

Ύςνο ~2080mm 
Διεχζεξν χςνο 

πηψζεο 
~2000mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176 
Πξνηεηλφκελε 

Ζιηθηαθή νκάδα 
3+ 
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Γεληθέο δηαζηάζεηο Ύςνο: 1100mm Μήθνο: 1850mm 
 
Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή  

Ζ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπή ηεο κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο γεληθά απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: Α) Μεηαιιηθνχο 

Οξζνζηάηεο  

Β) Φνξείο πεξίθξαμεο  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νξζνζηαηψλ ηεο πεξίθξαμεο ρξεζηκνπνηνχληαη θνηινδνθνί δηαζηάζεσλ 50Υ50Υ2mm νη 

νπνίνη είλαη θαιπκκέλνη κε πιαζηηθφ θάιπκκα ζην ειεχζεξν άθξν ηνπο, ελψ ζην θάησ κέξνο είλαη ζπγθνιιεκέλνη κε 

ραιχβδηλα ειάζκαηα δηαζηάζεσλ 120Υ120Υ4mm. Σα ειάζκαηα απηά θέξνπλ ηέζζεξηο ηξχπεο δηακέηξνπ 14mm γηα 

λα πεξάζνπλ ελδηάκεζα ηα ζηξηθφληα πάθησζεο ηεο πεξίθξαμεο. Οη νξζνζηάηεο θέξνπλ επίζεο ζηνηρεία ζχλδεζεο 

κε ηνπο θνξείο ηεο πεξίθξαμεο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζνζθειή ραιχβδηλε γσλία 

60Υ60Υ6mm θαη είλαη ζπγθνιιεκέλα εθαηέξσζελ ησλ πιεπξψλ ησλ νξζνζηαηψλ. 

 
Οη θνξείο ηεο πεξίθξαμεο απνηεινχληαη απφ δχν παξάιιεια ζηνηρεία απφ ραιχβδηλε ιάκα 50Υ8mm ηα νπνία 

θέξνπλ ηξχπεο γηα ηα θάζεηα ζηνηρεία ηεο πεξίθξαμεο. Σα θάζεηα ζηνηρεία είλαη απφ ζπκπαγή θπιηλδξηθά 

ραιχβδηλα ηεκάρηα δηακέηξνπ 14mm, πεξαζκέλα ζηηο ηξχπεο ησλ παξάιιεισλ ζηνηρείσλ ηεο πεξίθξαμεο θαη 

ζπγθνιιεκέλα ηζρπξά κε απηά ζε φια ηα ζεκεία πνπ δηαζηαπξψλνληαη κεηαμχ ηνπο. Σν πιάηνο ησλ θνξέσλ ηεο 

πεξίθξαμεο είλαη 130mm ελψ ην κήθνο ηνπο είλαη 1800mm. Σν θελφ πνπ αθήλνπλ κεηαμχ ηνπο ηα θάζεηα ζηνηρεία 

ηεο πεξίθξαμεο είλαη 80mm. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ, θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη 

ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ. Δπίζεο 

ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ειαηνρξσκαηηζκφο ησλ θηγθιηδσκάησλ δει. απφμεζε θαη θαζαξηζκφο, κία ζηξψζε 

αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο (ρξψκαηνο επηινγήο ηεο 

Τπεξεζίαο), πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 

 

Άξζξν   24  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 80cm, ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

Γεληθέο δηαζηάζεηο Ύςνο: 800mm Μήθνο: 1850mm 

 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή  

Ζ δνκή θαη ηα πιηθά ηεο πεξίθξαμεο ζα είλαη φκνηα κε ηελ ππφινηπε πεξίθξαμε ηεο παηδηθήο ραξάο φπσο 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν Α.Σ 23. 

 

Άξζξν   25  Αθαίξεζε παιαηψλ βάζεσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

ηνλ ππφ δηακφξθσζε ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο ππάξρνπλ βάζεηο απφ παιαηφ θαηεζηξακκέλν αζηηθφ εμνπιηζκφ. 

Αθνξά θάζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη κε νηνδήπνηε κέζν – κεράλεκα γηα ηελ αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ 

βάζεσλ ηνπ παιαηνχ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

Άξζξν   26  Αθαίξεζε παιαηφ ζθέπαζηξν ζηε Π.Υ Φηιηαηψλ 

Αθνξά ηελ εξγαζία αθαίξεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ παιαηνχ ζθέπαζηξνπ πνπ ππάξρεη ζηνλ ππφ δηακφξθσζε 

ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο. Πεξηιακβάλεηαη θάζε θχζεσο εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

 

Άξζξν 27  Δξγαζίεο απνςίισζεο - Καζαξηζκνχ φινπ ηνπ ρψξνπ θαη ηζνπέδσζε επηθάλεηαο Π.Υ 

Φηιηαηψλ 

Αθνξά ηελ εξγαζία θαζαξηζκνχ, απφ βιάζηεζε ζε φιε ηελ επηθάλεηα ζηνλ ππφ δηακφξθσζε ρψξν ηεο παηδηθήο 

ραξάο, θαη ηελ απνκάθξπλζε απηψλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία ηζνπέδσζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ, 

ψζηε λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο θιίζεηο γηα ηελ  ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ θάιπςεο ηνπ εδάθνπο. Σέινο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε θιάδεπζε θπηηθνχ πιηθνχ πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο θαη εκπνδίδεη ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

 

Άξζξν   28  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (θηφζθη) 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 3000 mm 

Πιεπξά εμαγψλνπ: 2500 mm 

Δπηθάλεηα: 17     m
2
 

 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Ζ θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ: Έμη ππνζηπιψκαηα, εμαγσληθή ζηέγε θαη θαζηζηηθφ κε πιάηε. 
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Σα ππνζηπιψκαηα έρνπλ δηαζηάζεηο 2100 x 95 x 95mm θαη ζα είλαη κεηαιιηθά. ηo θάησ κέξνο εδξάδνληαη ζε 

κεηαιιηθή βάζε, ε νπνία πξνζηαηεχεη ηελ θαηαζθεπή απφ επαθή κε ηελ πιάθα έδξαζεο ζηεξίδνληαο ηελ φιε 

θαηαζθεπή ζε χςνο πεξίπνπ 50mm πάλσ απφ ην έδαθνο. ην άλσ κέξνο ησλ ππνζηπισκάησλ, ζπλδέεηαη ε μχιηλε 

ζηέγε. 

Ζ μχιηλε ζηέγε απαξηίδεηαη απφ ηνλ  κεηαιιηθφ ζθειεηφ ηεο ζθεπήο, ηα ηξίγσλα ηεο ζηέγεο, ην δηαθνζκεηηθφ 

θνξπθήο θαη ηηο θαιχπηξεο. 

Ο ζθειεηφο ηεο ζηέγεο απαξηίδεηαη απφ έμη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα  κεηαιιηθά ηεκάρηα δηαηνκήο 120x58mm ηα 

νπνία ζπλδένληαη κε ηα ππνζηπιψκαηα κε εηδηθά δηακνξθσκέλα κεηαιιηθά ηεκάρηα δηακέζσ κπνπινληψλ 

M8x140mm.  

ηελ θνξπθή ηεο ζθεπήο ηνπνζεηείηε μχιηλν ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαθάδ ζαιάζζεο θαη θνιψλα 

πξνζδίδνληαο αηζζεηηθή ζηελ φιε θαηαζθεπή. 

ηηο πέληε εθ ησλ έμη πιεπξψλ ηνπ εμαγψλνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηα ππνζηπιψκαηα, θαηαζθεπάδεηαη θαζηζηηθφ κε 

πιάηε.  Σν θάζηζκα απνηειείηαη απφ ηξία μχια δηαηνκήο 45 x 95 mm θαη ε πιάηε απφ δχν φκνηα. Σν θάζηζκα 

ζηεξίδεηαη ζε κεηαιιηθέο βάζεηο ζρήκαηνο Π, νη νπνίεο βηδψλνληαη ζε θάζε κία απφ ηηο θνιψλεο ηεο θαηαζθεπήο 

ελψ ε πιάηε αξκφδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα. 

 

Άξζξν   29  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ inox πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 
Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 
• (1) Μία ηεηξάγσλε πιαηθφξκα κε δίξξηρηε ζθεπή  
• (1) Μία ηξηγσληθή πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή  
• (1) Μία επζχγξακκε πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή  
• (1) Μία αλνμείδσηε ηζνπιήζξα  
• (1) Έλα κηθξφ πάλει αλαξξίρεζεο γηα αλάβαζε  
• (1) Έλα κεγάιν πάλει αλαξξίρεζεο γηα αλάβαζε   
• (1) Μία γέθπξα ζρνηληψλ κε παηήκαηα 
• (4) Σέζζεξηο θακππιφκνξθνπο ζσιήλεο γηα αλάβαζε   
• (1) Έλα ηνχλει απφ πνιπαηζπιέλην 
 
Πεξηγξαθή  
Σεηξάγσλε πιαηθφξκα κε  ζθεπή  
Ζ πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:  
• Σέζζεξηο (4) inox θνιψλεο θπθιηθήο δηαηνκήο 
• Μία (1) πιαηθφξκα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 
• Έλα (1) ζθέπαζηξν δίξηρην θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL ή HDPE. 
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ ζα πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε, 
θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL ή HDPE. 
 
Σξηγσληθή πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή. 
Ζ πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:  
• Σξηο (3) inox θνιψλεο θπθιηθήο δηαηνκήο 
• Μία (1) πιαηθφξκα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ ζα πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε, 
θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL ή HDPE. 
Δπζχγξακκε πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή 
Ζ πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:  
• Γχν (2) inox θνιψλεο θπθιηθήο δηαηνκήο 
• Μία (1) πιαηθφξκα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ ζα πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε, 
θαηαζθεπαζκέλα απφ HPLή HDPE. 
 
Αλνμείδσηε ηζνπιήζξα  
Ζ ηζνπιήζξα είλαη επζεία ρσξίο αιιαγέο πνξείαο ή θιίζεο ζην κήθνο ηεο. Ζ επηθάλεηα θχιηζεο θαηαζθεπάδεηαη απφ 
αλνμείδσηε ιακαξίλα ρσξίο αηρκεξέο άθξεο ή γσλίεο. Δθαηέξσζελ ηεο επηθάλεηαο θχιηζεο θαη θαηά κήθνο ηεο 
ηνπνζεηνχληαη πιατλά απφ HPL. ηε δψλε εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε δηαζέηεη πιεπξηθή πξνζηαζία απφ HPL.  
 
Μηθξφ πάλει αλαξξίρεζεο  

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~4890mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο 

~7880 x 7060 mm |33,1 m
2
 Πιάηνο ~4570mm 

Ύςνο ~2750mm Διεχζεξν χςνο πηψζεο ~2000 mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176:2017-1,3 
Πξνηεηλφκελε Ζιηθηαθή 

νκάδα 3+ 
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Γηα ηελ αλάβαζε ζηελ επζχγξακκε πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή ζα ρξεζηκνπνηείηαη έλα κηθξφ πάλει θακππιφκνξθεο 
γεσκεηξίαο θαηαζθεπαζκέλν απφ HDPE ή HPL κε εηδηθέο ιαβέο αλαξξίρεζεο. 
 
Μεγάιν πάλει αλαξξίρεζεο  
Γηα ηελ αλάβαζε ζηε ηξηγσληθή πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή ζα ρξεζηκνπνηείηαη έλα κεγάιν πάλει θακππιφκνξθεο 
γεσκεηξίαο θαηαζθεπαζκέλν απφ HDPE ή HPL κε εηδηθέο ιαβέο αλαξξίρεζεο. 
 
Γέθπξα ζρνηληψλ κε παηήκαηα 
Ζ γέθπξα ζρνηληψλ ζα απνηειείηαη απφ πιέγκα πνιχθισλσλ ζπξκαηφζρνηλσλ επηθαιπκκέλσλ κε 
πνιππξνππιέλην Φ16mm, πνπ ελψλνληαη κε εηδηθά αλνμείδσηα εμαξηήκαηα. Πάλσ ζηα ζρνηληά ζα πξνζαξκφδνληαη 
ηξία (3) εηδηθά δηακνξθσκέλα παηήκαηα ζην ίδην χςνο. 
 
Κακππιφκνξθνη ζσιήλεο σο παηήκαηα αλάβαζεο 
ηε ηεηξάγσλε πιαηθφξκα κε δίξξηρηε ζθεπή ζα πξνζαξκνζηνχλ ζε εηδηθέο ζέζεηο (2) δχν αλνμείδσηνη ζσιήλεο 
θακππιφκνξθεο γεσκεηξίαο, πνπ ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο γηα ηε δηεπθφιπλζε αλάβαζεο 
ηνπ ρξήζηε. Σν ίδην πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηε ηξηγσληθή πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή. 
 
Σνχλει απφ πνιπαηζπιέλην 
Σν ηνχλει ελψλεη ηηο δχν πιαηθφξκεο, ηε ηεηξάγσλε πιαηθφξκα κε ζθεπή κε ηελ επζχγξακκε πιαηθφξκα, θαη 
ζηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα ηνπο. Απνηειείηαη απφ έλαλ ζσιήλα δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο ν νπνίνο 
πξνζαξκφδεηαη ζε ειεχζεξεο πιεπξέο πιαηθφξκαο κε ηε ρξήζε. Καηαζθεπάδεηαη απφ πςειήο ππθλφηεηαο 
πνιπαηζπιέλην. 
 
Σν φξγαλν ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ (ζρέδηα κε ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 
νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 
 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 
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Άξζξν   30  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Διαηήξην vespa 

Γεληθέο δηαζηάζεηο                                         

 

 

Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 600mm 
Μήθνο: 3840mm 
Πιάηνο: 3300mm 

 
 
 
 

 

 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ απνηειείηαη απφ θνξέα, 

θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18 mm ζε 

κνξθή κνηνζπθιέηαο. ε θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπνζεηνχληαη πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο θαη αλαβνιείο πνπ ζθνπεχνπλ 

ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. 

Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θνξέα κε ηελ βάζε ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν κεηαιιηθφ έιαζκα 

(ζηξαληδαξηζηφ) πάρνπο 4mm. Σν έιαζκα έρεη δηπιή δηακφξθσζε ζρήκαηνο „Π‟ κε εμσηεξηθέο πξνεμνρέο. ην 

εζσηεξηθνχ ηνπ „Π‟ ηνπνζεηείηαη ν θνξέαο θαζψο θαη ηέζζεξηο απνζηάηεο (spacers) θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο 

ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην πάρνπο 19mm. ηηο ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλεο πξνεμνρέο ηνπ ειάζκαηνο 

ζηεξεψλεηαη ην θάζηζκα ηνπ νξγάλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

Ύςνο: 780mm 
Μήθνο: 840mm 
Πιάηνο: 300mm 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 1 παηδί 

Γξαζηεξηφηεηεο: Σαιάλησζε   
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα  
ΑΜΔΑ: 

Όρη  
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ην κέζνλ θαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ θνξέα, εθαξκφδεηαη θάζηζκα απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm, 

δηαζηάζεσλ 325 x 300 mm. Σν θάζηζκα ζηεξεψλεηαη ζην κεηαιιηθφ έιαζκα δηα κέζσ ηεζζάξσλ θνριηψλ Μ8x25 

εηδηθά δηακνξθσκέλεο θεθαιήο (θξεδάηε) ψζηε λα κελ πξνεμέρεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο.  

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην χςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20 mm, δχν κεηαιιηθά 

θαπάθηα ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, 

κέζα ζε ζθπξφδεκα ηθαλνχ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε. Καηά ηε 

ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδψλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθχξσζεο, κέζσ ηεο θάησ 

πιάθαο ζχζθημεο.  

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 
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Άξζξν   31  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ κε θαζίζκαηα παίδσλ - λεπίσλ & έλα 

θάζηζκα ηχπνπ θσιηά 

 
Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 
  • (2) Γχν νξηδφληηεο δνθνχο αινπκηλίνπ, 
  • (6) Έμη ππνζηπιψκαηα αινπκηλίνπ, 
  • (1) Έλα θάζηζκα λεπίσλ κε αιπζίδεο, 
  • (1) Έλα θάζηζκα παίδσλ κε αιπζίδεο, 
  • (1) Έλα θάζηζκα θσιηά, 

 
Πεξηγξαθή  
 
Οη νξηδφληηεο δνθνί ηεο θνχληαο θαηαζθεπάδνληαη απφ δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 
2,5mm, πνπ θέξνπλ εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. ηεξίδνληαη ζε 
ηξία δεχγε θεθιηκέλσλ ππνζηπισκάησλ, απφ δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, 
φκνηνπ πξνθίι. Ζ κέζνδνο ζηήξημεο ησλ νξηδνληίσλ δνθψλ κε ηα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα απνηειείηαη απφ 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ραιχβδηλα ειάζκαηα ζε ζρήκα ηξαπεδίνπ 5mm. ην θάησ κέξνο ησλ δνθψλ θαη ζε 
θαηάιιειεο ζέζεηο βηδψλνληαη έμη θνπδηλέηα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηελ αλάξηεζε ησλ 
θαζηζκάησλ. Σν θάζηζκα παίδσλ έρεη δηαζηάζεηο 440Υ180Υ40mm θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θανπηζνχθ κε 
εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην. Σν θάζηζκα λεπίσλ έρεη δηαζηάζεηο 440Υ330Υ250mm θαη είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ θανπηζνχθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην. Έρεη ηελ κνξθή «ιίθλνπ» φπνπ ην παηδί 
θσιηάδεη ζηε ζέζε θαη πξνζηαηεχεηαη πεξηκεηξηθά.  Σα θαζίζκαηα παίδσλ θαη λεπίσλ αλαξηψληαη απφ ηα θνπδηλέηα 
κε ηε ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ. Σν θάζηζκα κε κνξθή θσιηάο δηακέηξνπ Φ1200mm απνηειείηαη 
απφ έλα πεξηκεηξηθφ ζηεθάλη απφ ζηδεξνζσιήλα, θαιπκκέλν κε ζρνηλί πνιππξνππιελίνπ πνπ εζσηεξηθά θέξεη 
πιέγκα ζρνηληψλ  Φ16mm κε ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα. Αλαξηάηαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε δεχγνπο 
γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ έσο έλα ζεκείν θαη ζρνηληνχ πνιππξνππιελίνπ ζηε ζπλέρεηα. Ζ θνχληα πξννξίδεηαη γηα 
ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 
 
Σν φξγαλν ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ (ζρέδηα κε ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 
νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 
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Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~6300mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο 

~7100 x 6300mm|44,8 m
2
 

Πιάηνο ~2000 mm ~6100 x 6300mm|38,5 m
2
 

Ύςνο ~2250mm 
Διεχζεξν χςνο 

πηψζεο 
~1200 mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176:2017/1,2 
Πξνηεηλφκελε 

Ζιηθηαθή νκάδα 
1,5+ 
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 Γείγκα ειάρηζηνπ κήθνπο 10cm, δνθνχ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ θέξεη 

εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. 

 

 

Άξζξν   32  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ αζθαιείαο (ρπηφ δάπεδν πάρνπο 50mm) 

Σν ρπηφ δάπεδν αζθαιείαο ζα είλαη πδαηνπεξαηφ θαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο, ε πάλσ ζηξψζε, 

πάρνπο 8mm, θαηαζθεπάδεηαη απφ κίγκα θφθθσλ θπζηθνχ ειαζηηθνχ (EPDM - ρξψκαηνο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο) 

θαη θφιιαο πνιπνπξεζάλεο δχν ζπζηαηηθψλ, ζε πνζνζηφ 20% θφιια θαη 80% θφθθνπο, ελψ ε θάησ ζηξψζε 

θαηαζθεπάδεηαη απφ κίγκα θφθθσλ αλαθπθισκέλνπ ειαζηηθνχ (SBR) θαη θφιιαο πνιπνπξεζάλεο δχν ζπζηαηηθψλ, 

ζε αλαινγία πεξίπνπ 10% θφιια θαη 90% θφθθνπο. 

Ζ επίζηξσζε γίλεηαη επί ηφπνπ ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο, απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζε έηνηκε βάζε απφ 

άζθαιην ή ζε θαιά ζπκπηεζκέλν 3Α, πάρνπο πεξίπνπ 10-15cm. Ζ άλσ ηειηθή επηθάλεηα ππφθεηηαη ζε εηδηθή 

επεμεξγαζία, ψζηε λα πξνζθέξεηαη ε κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ ηξηβήο. 

Ζ ηειηθή επηθάλεηα ζα κπνξεί λα έρεη πνιχρξσκα ζρέδηα, θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηνλ 

ππφινηπν εμνπιηζκφ πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ παηδηθή ραξά. 

Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, εθ‟ φζνλ απαηηεζεί ζα πξνζθνκηζηνχλ δείγκαηα ζηελ Τπεξεζία. Δπίζεο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζσζηή επηινγή ηνπ πάρνπο, ψζηε λα κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί ην δεηνχκελν ηειηθφ 

χςνο πηψζεο ζχκθσλα κε ην EN1176 & EN 1177.  

Σα ρξψκαηα ζα είλαη θαηφπηλ επηινγήο ηεο ππεξεζίαο.     

Οη επηθάλεηεο πηψζεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΝ1176-1, ΔΝ1177 θαη 

ΔΛΟΣ ΔΝ71-3. Γηα ην ρπηφ δάπεδν ζα γίλνπλ νη έιεγρνη φηη πιεξνχλ ηα παξαπάλσ πξφηππα απφ ηνλ θνξέα 

πηζηνπνίεζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
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Άξζξν 33 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ αζθαιείαο (ρπηφ δάπεδν πάρνπο 30mm) 

Σν ρπηφ δάπεδν αζθαιείαο ζα είλαη πδαηνπεξαηφ θαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο, ε πάλσ ζηξψζε, 

πάρνπο 8mm, θαηαζθεπάδεηαη απφ κίγκα θφθθσλ θπζηθνχ ειαζηηθνχ (EPDM - ρξψκαηνο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο) 

θαη θφιιαο πνιπνπξεζάλεο δχν ζπζηαηηθψλ, ζε πνζνζηφ 20% θφιια θαη 80% θφθθνπο, ελψ ε θάησ ζηξψζε 

θαηαζθεπάδεηαη απφ κίγκα θφθθσλ αλαθπθισκέλνπ ειαζηηθνχ (SBR) θαη θφιιαο πνιπνπξεζάλεο δχν ζπζηαηηθψλ, 

ζε αλαινγία πεξίπνπ 10% θφιια θαη 90% θφθθνπο. 

 
Ζ επίζηξσζε γίλεηαη επί ηφπνπ ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο, απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζε έηνηκε βάζε απφ 

άζθαιην ή ζε θαιά ζπκπηεζκέλν 3Α, πάρνπο πεξίπνπ 10-15cm. Ζ άλσ ηειηθή επηθάλεηα ππφθεηηαη ζε εηδηθή 

επεμεξγαζία, ψζηε λα πξνζθέξεηαη ε κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ ηξηβήο. 

Ζ ηειηθή επηθάλεηα ζα κπνξεί λα έρεη πνιχρξσκα ζρέδηα, θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηνλ 

ππφινηπν εμνπιηζκφ πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ παηδηθή ραξά. 

Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, εθ‟ φζνλ απαηηεζεί ζα πξνζθνκηζηνχλ δείγκαηα ζηελ Τπεξεζία. Δπίζεο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζσζηή επηινγή ηνπ πάρνπο, ψζηε λα κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί ην δεηνχκελν ηειηθφ 

χςνο πηψζεο ζχκθσλα κε ην EN1176 & EN 1177.  

Σα ρξψκαηα ζα είλαη θαηφπηλ επηινγήο ηεο ππεξεζίαο.     

Οη επηθάλεηεο πηψζεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΝ1176-1, ΔΝ1177 θαη 

ΔΛΟΣ ΔΝ71-3. Γηα ην ρπηφ δάπεδν ζα γίλνπλ νη έιεγρνη φηη πιεξνχλ ηα παξαπάλσ πξφηππα απφ ηνλ θνξέα 

πηζηνπνίεζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
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Άξζξν 34 Δπηζθεπή/πληήξεζε Τθηζηάκελεο Μεηαιιηθήο Πεξίθξαμεο 

Δπηζθεπή θαη αλαθαίληζε ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο απνηεινχκελεο απφ ζηδεξά θηγθιηδψκαηα απινχ ζρεδίνπ. ην 

κεηαιιηθφ ηκήκα ηεο πεξίθξαμεο ζα γίλεη απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε 

αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Δπίζεο ζα γίλνπλ 

ζηδεξνπξγηθέο κηθξνεξγαζίεο ζε ηκήκαηα πνπ έρνπλ απνθνιιεζεί. Σν ρξψκα ζα είλαη επηινγή ηεο ππεξεζίαο. 
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Άξζξν 35 Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Πφξηαο Δηζφδνπ (επί ηεο πιαηείαο Φηιηαηψλ) 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε πφξηαο εηζφδνπ ζηελ ππάξρνπζα πεξίθξαμε ηεο παηδηθήο ραξάο Φηιηάηεο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε πιαηεία. Ζ πφξηα ζα έρεη ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ππάξρνπζα πεξίθξαμε θαη ζα θέξεη θιεηδαξηά. 

Σν ζρέδην θαη ην ρξψκα ζα είλαη ίδην κε ηελ ππάξρνπζα πεξίθξαμε. 

 

Άξζξν 36 Δπηζθεπή/πληήξεζε Τθηζηάκελσλ Παγθαθηψλ π.ρ πιαηείαο Φηιηαηψλ 

Αθνξά ηελ εξγαζία επηζθεπήο ησλ πθηζηάκελσλ παγθαθίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ παηδηθή ραξά. πγθεθξηκέλα ζα 

αθαηξεζνχλ ηα μχιηλα θαζίζκαηα, ζα γίλνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηνλ ζθειεηφ (ηξίςηκν θιπ) θαη ζα βαθεί εθ λένπ. 

Σέινο ζα ηνπνζεηεζνχλ λέα μχιηλα θαζίζκαηα, πάληα θαζ΄ ππφδεημε ηεο  ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 37 Δπηζθεπή θσηηζηηθνχ εηζφδνπ π.ρ πιαηείαο Φηιηαηψλ 

ηελ ππάξρνπζα είζνδν ηεο παηδηθήο ραξάο, επί ηνπ δξφκνπ ππάξρνπλ δχν παξνρέο θσηηζκνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

είζνδνο ζα θαηαξγεζεί αιιά ηα δχν θσηηζηηθά ζα παξακείλνπλ. Πεξηιακβάλεηαη θάζε πιηθφ θαη εξγαζία πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία απηψλ. εκεηψλεηαη φηη ζα απαηηεζεί κπάια πξνζηαζίαο ιακπηήξα (γιφκπνο) 

θαη ιακπηήξαο. 

 

  

Άξζξν 38 Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ νξγάλνπ (Μχινο πεξηζηξνθήο - πιαηείαο Φηιηαηψλ) 

ηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο ππάξρεη έλα κχινο πεξηζηξνθήο ν νπνίνο είλαη αθαηάιιεινο θαη πξέπεη λα 

αθαηξεζεί. Πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

Άξζξν 39 Δπηζθεπή θξαζπέδνπ γηα εγθηβσηηζκφ ρπηνχ δαπέδνπ (π.ρ πιαηείαο Φηιηαηψλ) 

Γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ρπηνχ δαπέδνπ αζθαιείαο απαηηείηαη ε επηζθεπή ηκήκαηνο ηνπ πεξηκεηξηθνχ θξαζπέδνπ 

ζε ζεκεία πνπ έρεη θζαξεί, ζπλνιηθνχ κήθνπο 20 m. Πεξηιακβάλεηαη θάζε πιηθφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ (μπιφηππνη, ζθπξφδεκα θαη πάζεο θχζεσο κηθξνυιηθά). Ζ εξγαζία ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 40 Καηαζθεπή ακκνδφρνπ θαηάιιειε γηα αζθαιή ρξήζε, κε πηζηνπνίεζε, θαηαζθεπή ζθίαζηξνπ 

ζηε π.ρ πιεζίνλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Φηιηαηψλ 

ην ζεκείν πνπ ζα γίλεη ε απνμήισζε ηεο αθαηάιιειεο ακκνδφρνπ ζηνλ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ ζα 

θαηαζθεπαζζεί ακκνδφρνο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

Αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηάθξνπ, ε νπνία ζα έρεη βάζνο εθζθαθήο 30cm θαη ζα θέξνπλ πεξηκεηξηθά ηνηρψκαηα απφ 

μπιφπιαθα θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιπθνιιεηή μπιεία πεχθεο πάρνπο 45mm.Σα πεξηκεηξηθά ηνηρψκαηα ζα 

δεκηνπξγνχλ ηειάξα ηα νπνίν ζα έρνπλ επηθάιπςε κε γεσχθαζκα. Σέινο ζα γίλεη πιήξσζε ηεο ηάθξνπ κε άκκν 

πνηακνχ. Σα πιεπξηθά ηνηρψκαηα εμέρνπλ ην πνιχ 5 cm ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ, ψζηε λα 

κελ επηηξέπνπλ ηελ εηζξνή πδάησλ θαη θεξηψλ πιηθψλ απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν. Δπηπξφζζεηα πεξηκεηξηθά ησλ 

ηνηρσκάησλ απφ ηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν ζα ηνπνζεηεζεί βφηζαιν πιάηνπο 30cm γηα πξφζζεηε απνζηξάγγηζε. 

Σελ φιε θαηαζθεπή ζα πξνζηαηεχεη απφ ηνλ ήιην κεηαιιηθή θαηαζθεπή ζθίαζεο. Όιε ε θαηαζθεπή ζα γίλεη κε 

αλαιπηηθέο νδεγίεο απφ ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ αζθαιή ρξήζε γηα παηρλίδη απφ ηνπο ρξήζηεο 

απηήο. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη πάζεο θχζεσο εξγαζία ε νπνία ζα πξέπεη λα εθηειεζζεί. Οη δηαζηάζεηο 

ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη αθξηβψο νη ίδηεο κε ηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή. Ζ ακκνδφρνο ζα θέξεη παλί θάιπςεο θαη 

πξνζηαζίαο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε απφ ηα παηδηά.  

 

Άξζξν 41 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε θαηαζθεπήο ζθάκα 

Πεξηιακβάλεη θάζε εξγαζία γηα λα αθαηξεζεί θάζε πιηθφ ηεο ππάξρνπζαο ακκνδφρνπ ζηνπο ρψξνπο παηρληδηνχ. 

Όια ηα πιηθά ζα απνκαθξπλζνχλ κε δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη ε απφξξηςε ηνπο. 

 

Άξζξν 42 Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ νξγάλνπ Π.Υ πιεζίνλ Νεπηαγσγείνπ Φηιηαηψλ 

Αθνξά ηελ εξγαζία αθαίξεζεο θαη απνκάθξπλζεο νηνδήπνηε κεγέζνπο αθαηάιιεινπ νξγάλνπ απφ ηνλ ππφ 

δηακφξθσζε ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο. 
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Άξζξν 43   πληήξεζε Τθηζηάκελνπ χλζεηνπ ζηε π.ρ πιεζίνλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Φηιηαηψλ 

Αθνξά πάζεο θχζεσο εξγαζία θαη αληαιιαθηηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ζχλζεηνπ νξγάλνπ 

παηδηθήο ραξάο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ειέγρνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε απηνχ απφ 

ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο, ζε ζπλέρεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ. 

 

Άξζξν 44 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηζνπιήζξαο λεπίσλ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Απνηειείηαη απφ πχξγν, επζεία ξάκπα αλφδνπ θαη ηζνπιήζξα 

ΓΟΜΗ ΤΝΘΔΣΟΤ 

ηνλ πχξγν, ζπλδένληαη ζε δχν απέλαληη πιεπξέο ηνπ, επζεία ξάκπα αλφδνπ θαη ηζνπιήζξα. ηηο ειεχζεξεο 

πιεπξέο ηνπνζεηνχληαη θξάγκαηα. 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΓΟΤ ΙΙΑ +950  
Απνηειείηαη απφ δχν πιατλά μχια δηαζηάζεσλ 1200x120x45mm πάλσ ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη πιαθάδ ζαιάζζεο 

δηαζηάζεσλ 800x1250x21mm θαη ην νπνίν θέξεη πιαζηηθά εηδηθά ηεκάρηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ζηήξημε ησλ πνδηψλ θαη ησλ ρεξηψλ ηνπ ρξήζηε. Σν άλσ κέξνο ηεο θαηαιήγεη ζηνλ πχξγν θαη ζην χςνο ηνπ  

παηαξηνχ πνπ πξνζαξκφδεηαη.  

Ζ ξάκπα αλφδνπ θέξεη θνππαζηέο γηα ηελ νξζή ζηήξημε ηνπ ρξήζηε απνηεινχκελεο απφ ηξία μχια δηαζηάζεσλ 

900x70x45mm εθαηέξσζελ, ζηεξηδφκελα ζε θάζεηεο δνθνχο 1050x70x45mm. 

 

ΠΑΣΑΡΙ 1000x900mm (h=950 mm) 

Σν παηάξη απνηειείηαη απφ δχν δνθνχο δηαζηάζεσλ 1000 x 120 x58 mm πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ζαλίδεο 900 

x 95 x45 mm. Σν παηάξη ζηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα. Σελ θαηαζθεπή ζπκπιεξψλνπλ ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα 

δηαηνκήο 95x95mm ηα νπνία ζπγθξαηνχλ ηηο ηξαβέξζεο θαη ηηο ζαλίδεο. Ζ ζχλδεζε κε ηηο ηξαβέξζεο επηηπγράλεηαη 

κε ζεη εμάγσλσλ βηδψλ Μ12, παμηκάδηα αζθαιείαο Μ12, πιαζηηθέο ηάπεο, θαη πιαζηηθά θαπάθηα. 

To παηάξη βξίζθεηαη ζε χςνο 950mm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

 

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΣΩΔΩΝ HPL 

Καηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 12 mm αληίζηνηρα θαη έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο 800x640mm. ηεξίδεηαη ζηα 

ππνζηπιψκαηα κε ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο πιαζηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζε χςνο 85mm απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ παηαξηνχ. 

ΤΣΗΜΑ ΣΟΤΛΗΘΡΑ (ΙΙΑ L=2000mm (HPL)) 

Απνηειείηαη απφ ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηελ κπάξα θξαηήκαηνο, ηηο θνππαζηέο θαη ηε βάζε.  

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 2000mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP 

(GLASSFIBRERAINFORCEDPOLYESTER) πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθεο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο 

πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο 

ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 18mm. 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο 2200mm 

Μήθνο 3300mm 

Πιάηνο 1000mm 

Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο 

Ύςνο πηψζεο 950mm 

Μήθνο 6800mm 

Πιάηνο 4000mm 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο 2 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο Αλάβαζε  
νιίζζεζε 

 

Ζιηθηαθή νκάδα ≥ 1,5 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα 
ΑΜΔΑ 

Όρη 
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Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ,  θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 12mm. ην θελφ κεηαμχ ησλ 

πιατλψλ αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο ζσιήλεο Φ27mm ζε θάζε πιεπξά. 

ην άλσ κέξνο, ζε χςνο 750  mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ κπάξα θξαηήκαηνο 

θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ Φ27mm. H κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα 

βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ ηζνπιήζξα.  

Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά ηεκάρηα πξνζαξκνδφκελα  ζηελ ηζνπιήζξα. 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 

 

Άξζξν 45 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνχληαο αινπκηλίνπ κε δχν θαζίζκαηα λεπίσλ & έλα θάζηζκα ηχπνπ 

θσιηά 

 
Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 
  • (2) Γχν νξηδφληηεο δνθνχο αινπκηλίνπ, 
  • (6) Έμη ππνζηπιψκαηα αινπκηλίνπ, 
  • (2) Γχν θαζίζκαηα λεπίσλ κε αιπζίδεο, 
  • (1) Έλα θάζηζκα θσιηά, 
 
Πεξηγξαθή  
 
Οη νξηδφληηεο δνθνί ηεο θνχληαο θαηαζθεπάδνληαη απφ δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 

2,5mm, πνπ θέξνπλ εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. ηεξίδνληαη ζε 

ηξία δεχγε θεθιηκέλσλ ππνζηπισκάησλ, απφ δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, 

φκνηνπ πξνθίι. Ζ κέζνδνο ζηήξημεο ησλ νξηδνληίσλ δνθψλ κε ηα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα απνηειείηαη απφ 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ραιχβδηλα ειάζκαηα ζε ζρήκα ηξαπεδίνπ 5mm. ην θάησ κέξνο ησλ δνθψλ θαη ζε 

θαηάιιειεο ζέζεηο βηδψλνληαη έμη θνπδηλέηα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηελ αλάξηεζε ησλ 

θαζηζκάησλ. Σα θαζίζκαηα έρνπλ δηαζηάζεηο 440Υ330Υ250mm θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θανπηζνχθ κε 

εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην. Έρνπλ ηελ κνξθή «ιίθλνπ» φπνπ ην παηδί θσιηάδεη ζηε ζέζε θαη 

πξνζηαηεχεηαη πεξηκεηξηθά. Αλαξηψληαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ. Σν 

θάζηζκα κε κνξθή θσιηάο δηακέηξνπ Φ1200mm απνηειείηαη απφ έλα πεξηκεηξηθφ ζηεθάλη απφ ζηδεξνζσιήλα, 

θαιπκκέλν κε ζρνηλί πνιππξνππιελίνπ πνπ εζσηεξηθά θέξεη πιέγκα ζρνηληψλ  Φ16mm κε ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα. 

Αλαξηάηαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ έσο έλα ζεκείν θαη ζρνηληνχ 

πνιππξνππιελίνπ ζηε ζπλέρεηα. Ζ θνχληα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 

 
Σν φξγαλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ (ζρέδηα κε ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 
νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 
 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 Γείγκα ειάρηζηνπ κήθνπο 10cm, δνθνχ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ θέξεη 

εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. 

 

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~6300mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο 

~7100 x 6300mm|44,8 m
2
 

Πιάηνο ~2000 mm ~6100 x 6300mm|38,5 m
2
 

Ύςνο ~2250mm 
Διεχζεξν χςνο 

πηψζεο 
~1200 mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176:2017/1,2 
Πξνηεηλφκελε 

Ζιηθηαθή νκάδα 
1,5+ 
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Άξζξν 46 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο ακκνδφρνπ, πιήξσζε κε άκκν πνηακνχ πιεζίνλ Παηδηθνχ 

ζηαζκνχ Φηιηαηψλ 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε παηδηθήο ακκνδφρνπ, μχιηλεο δηαζηάζεσλ 315cmx 315cm, απφ εκπνηηζκέλε μπιεία 

Πεχθεο, κε ηνμηθή (ρσξίο ρξψκην), ζχκθσλα κε ην E1176. Ζ ακκνδφρνο ζα θέξεη παλί θάιπςεο θαη πξνζηαζίαο 

γηα ηελ αζθαιή ρξήζε απφ ηα παηδηά. 

 

 

Άξζξν 47 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε χλζεηνπ νξγάλνπ inox κε 3 πιαηθφξκεο κε γέθπξα ζρνηληψλ & 

αλαξξίρεζε 

 
Σν φξγαλν απνηειείηαη απφ : 
• (1) Μία ηεηξάγσλε πιαηθφξκα κε δίξξηρηε ζθεπή  
• (2) Γχν ηξηγσληθέο πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή  
• (1) Μία αλνμείδσηε ηζνπιήζξα  
• (2) Γχν κηθξά πάλει αλαξξίρεζεο γηα αλάβαζε 
• (1) Έλα κεγάιν πάλει αλαξξίρεζεο γηα αλάβαζε   
• (1) Έλα πιέγκα αλαξξίρεζεο 
• (1) Μία γέθπξα ζρνηληψλ κε παηήκαηα 
• (2) Γχν θακππιφκνξθνπο ζσιήλεο γηα αλάβαζε   
• (1) Μία θακπχιε ζθάια αλάβαζεο 
 
Πεξηγξαθή  
Σεηξάγσλε πιαηθφξκα κε δίξξηρηε ζθεπή  
Ζ πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:  
• Σέζζεξηο (4) inox θνιψλεο θπθιηθήο δηαηνκήο 
• Μία (1) πιαηθφξκα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 
• Έλα (1) ζθέπαζηξν δίξξηρην θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL ή HDPE. 
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ ζα πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε, 
θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL ή HDPE. 
 
Σξηγσληθή πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή. 
Ζ πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:  
• Σξηο (3) inox θνιψλεο θπθιηθήο δηαηνκήο 
• Μία (1) πιαηθφξκα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ ζα πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε, 
θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL ή HDPE. 
 
Αλνμείδσηε ηζνπιήζξα  
Ζ ηζνπιήζξα είλαη επζεία ρσξίο αιιαγέο πνξείαο ή θιίζεο ζην κήθνο ηεο. Ζ επηθάλεηα θχιηζεο θαηαζθεπάδεηαη απφ 
αλνμείδσηε ιακαξίλα ρσξίο αηρκεξέο άθξεο ή γσλίεο. Δθαηέξσζελ ηεο επηθάλεηαο θχιηζεο θαη θαηά κήθνο ηεο 
ηνπνζεηνχληαη πιατλά απφ HPL. ηε δψλε εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε δηαζέηεη πιεπξηθή πξνζηαζία απφ HPL.  
 
Μηθξά πάλει αλαξξίρεζεο  
Γηα ηελ αλάβαζε ζηηο ηξηγσληθέο πιαηθφξκεο ρσξίο ζθεπή ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πάλει θακππιφκνξθεο 
γεσκεηξίαο θαηαζθεπαζκέλν απφ HDPE ή HPL κε εηδηθέο ιαβέο αλαξξίρεζεο. 
 
Μεγάιν πάλει αλαξξίρεζεο  
Γηα ηελ αλάβαζε ζηελ ηεηξάγσλε πιαηθφξκα κε δίξξηρηε ζθεπή ζα ρξεζηκνπνηείηαη πάλει θακππιφκνξθεο 
γεσκεηξίαο θαηαζθεπαζκέλν απφ HDPE ή HPL κε εηδηθέο ιαβέο αλαξξίρεζεο. 
 
Πιέγκα αλαξξίρεζεο  
Γηα ηελ αλάβαζε ζηε ηεηξάγσλε πιαηθφξκα κε δίξξηρηε ζθεπή ζα ρξεζηκνπνηείηαη πιέγκα ζρνηληψλ, ην νπνίν ζα 
ζηεξίδεηαη ζε δχν αλνμείδσηεο θακπχιεο θνιψλεο. Σν πιέγκα ζα απνηειείηαη απφ πιέγκα πνιχθισλσλ 
ζπξκαηφζρνηλσλ επηθαιπκκέλσλ κε πνιππξνππιέλην Φ16mm, πνπ ελψλνληαη κε εηδηθά κεηαιιηθά εμαξηήκαηα.  
 
Γέθπξα ζρνηληψλ κε παηήκαηα 

Δλδεηθηηθέο Γηαζηάζεηο Οξγάλνπ Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

Μήθνο ~4760mm 
Απαηηνχκελνο ρψξνο 

~7140 x 7330mm |32,9 m
2
 Πιάηνο ~4710mm 

Ύςνο ~2750mm Διεχζεξν χςνο πηψζεο ~1480 mm 

Πηζηνπνίεζε ΔΝ 1176:2017-1,3 
Πξνηεηλφκελε Ζιηθηαθή 

νκάδα 1,5+ 
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Ζ γέθπξα ζρνηληψλ ζα απνηειείηαη απφ πιέγκα πνιχθισλσλ ζπξκαηφζρνηλσλ επηθαιπκκέλσλ κε 
πνιππξνππιέλην Φ16mm, πνπ ελψλνληαη κε εηδηθά αλνμείδσηα εμαξηήκαηα. Πάλσ ζηα ζρνηληά ζα πξνζαξκφδνληαη 
ηέζζεξα (2) εηδηθά δηακνξθσκέλα παηήκαηα ζην ίδην χςνο. 
 
Κακππιφκνξθνη ζσιήλεο σο παηήκαηα αλάβαζεο 
ηε ηεηξάγσλε πιαηθφξκα κε δίξξηρηε ζθεπή ζα πξνζαξκνζηνχλ ζε εηδηθέο ζέζεηο (2) δχν αλνμείδσηνη ζσιήλεο 
θακππιφκνξθεο γεσκεηξίαο, πνπ ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο γηα ηε δηεπθφιπλζε αλάβαζεο 
ηνπ ρξήζηε. 
 
Κακπχιε ζθάια αλάβαζεο 
Γηα ηελ αλάβαζε ζηε ηξηγσληθή πιαηθφξκα ρσξίο ζθεπή ζα ρξεζηκνπνηείηαη αλνμείδσηε θακπχιε ζθάια κε (3) 
ηξία επζχγξακκα παηήκαηα. 
 
Σν φξγαλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ (ζρέδηα κε ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη πεξηκεηξηθά, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, 
νδεγίεο ζεκειίσζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο). 
 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηή ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνίεζε εμνπιηζκνχ ΔΝ1176  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Πξνζπέθηνπο 

 Όςε & θάηνςε εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ αζθαιείαο 

 

Άξζξν 48 Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε κεηαιιηθήο Πφξηαο Δηζφδνπ αγηάδα θαη επηδηφξζσζε ηνηρίνπ 

πφξηαο 

ηελ είζνδν ηεο παηδηθήο ραξάο ην ηνηρίν ηεο εηζφδνπ είλαη ζαζξφ θαη εκθαλίδεη πξνβιήκαηα ζηαηηθφηεηαο. Θα γίλεη 

αθαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ηνηρίνπ θαη θαηαζθεπή εμαξρήο κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε απηνχ κε ην ππφινηπν 

ηκήκα ηνπ πεξηκεηξηθνχ ηνηρίνπ. Πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ (μπιφηππνη, ζθπξφδεκα, 

πιέγκα, ζίδεξα θαη κηθξνυιηθά) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνηρίνπ ίδησλ δηαζηάζεσλ κε ην ππάξρνλ. 

Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο πφξηαο εηζφδνπ ηδίσλ δηαζηάζεσλ κε ηελ ππάξρνπζα ζχκθσλα 

κε ηελ λέα πεξίθξαμε φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 49.  

Άξζξν 49 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο χςνπο 110cm ζηε Π.Υ αγηάδαο 

Γεληθέο δηαζηάζεηο Ύςνο: 1100mm Mήθνο: 1850mm 
 
Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή  

Ζ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπή ηεο κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο γεληθά απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία:  

Α) Μεηαιιηθνχο Οξζνζηάηεο  

Β) Φνξείο πεξίθξαμεο  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νξζνζηαηψλ ηεο πεξίθξαμεο ρξεζηκνπνηνχληαη θνηινδνθνί δηαζηάζεσλ 50Υ50Υ2mm νη 

νπνίνη είλαη θαιπκκέλνη κε πιαζηηθφ θάιπκκα ζην ειεχζεξν άθξν ηνπο, ελψ ζην θάησ κέξνο είλαη ζπγθνιιεκέλνη κε 

ραιχβδηλα ειάζκαηα δηαζηάζεσλ 120Υ120Υ4mm. Σα ειάζκαηα απηά θέξνπλ ηέζζεξηο ηξχπεο δηακέηξνπ 14mm γηα 

λα πεξάζνπλ ελδηάκεζα ηα ζηξηθφληα πάθησζεο ηεο πεξίθξαμεο. Οη νξζνζηάηεο θέξνπλ επίζεο ζηνηρεία ζχλδεζεο 

κε ηνπο θνξείο ηεο πεξίθξαμεο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζνζθειή ραιχβδηλε γσλία 

60Υ60Υ6mm θαη είλαη ζπγθνιιεκέλα εθαηέξσζελ ησλ πιεπξψλ ησλ νξζνζηαηψλ. 

 
Οη θνξείο ηεο πεξίθξαμεο απνηεινχληαη απφ δχν παξάιιεια ζηνηρεία απφ ραιχβδηλε ιάκα 50Υ8mm ηα νπνία 

θέξνπλ ηξχπεο γηα ηα θάζεηα ζηνηρεία ηεο πεξίθξαμεο. Σα θάζεηα ζηνηρεία είλαη απφ ζπκπαγή θπιηλδξηθά 

ραιχβδηλα ηεκάρηα δηακέηξνπ 14mm, πεξαζκέλα ζηηο ηξχπεο ησλ παξάιιεισλ ζηνηρείσλ ηεο πεξίθξαμεο θαη 

ζπγθνιιεκέλα ηζρπξά κε απηά ζε φια ηα ζεκεία πνπ δηαζηαπξψλνληαη κεηαμχ ηνπο. Σν πιάηνο ησλ θνξέσλ ηεο 

πεξίθξαμεο είλαη 130mm ελψ ην κήθνο ηνπο είλαη 1800mm. Σν θελφ πνπ αθήλνπλ κεηαμχ ηνπο ηα θάζεηα ζηνηρεία 

ηεο πεξίθξαμεο είλαη 80mm. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ, θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη 

ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ. Δπίζεο 

ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ειαηνρξσκαηηζκφο ησλ θηγθιηδσκάησλ δει. απφμεζε θαη θαζαξηζκφο, κία ζηξψζε 

αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο (ρξψκαηνο επηινγήο ηεο 

Τπεξεζίαο), πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
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Άξζξν 50 Αθαίξεζε παιαηνχ αθαηάιιεινπ νξγάλνπ Π.Υ αγηάδα 

Αθνξά ηελ εξγαζία αθαίξεζεο θαη απνκάθξπλζεο νηνδήπνηε κεγέζνπο αθαηάιιεινπ νξγάλνπ απφ ηνλ ππφ 

δηακφξθσζε ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο. 

 

Άξζξν 51 πληήξεζε επηζθεπή ππάξρνπζαο ηξακπάιαο ζηε Π.Υ αγηάδα 

Αθνξά πάζεο θχζεσο εξγαζία θαη αληαιιαθηηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο ηξακπάιαο γηα ηελ αζθαιή 

ρξήζε ηεο. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ειέγρνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε απηνχ απφ ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο, ζε 

ζπλέρεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ. 

 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, αθφκα θαη εάλ απηέο 

δελ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζηε παξνχζα κειέηε. Όια ηα άξζξα αθνξνχλ πεξαησκέλε εξγαζία θαη 

πεξηιακβάλνπλ θάζε θφζηνο γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία απηψλ. 

 

Φηιηάηεο, 1-11- 2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

ΑΡΔΣΖ ΚΟΤΡΣΖ 

ΠΟΛ. ΜΖΥ.  

 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

ΟΛΓΑ ΓΔΜΔΣΡΕΖ 

ΠΟΛ. ΜΖΥ. Σ. Δ. 
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ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν πξνκήζεηαο 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ θαη, ζπγθεθξηκέλα, νξγάλσλ, 

δαπέδσλ αζθαιείαο (βφηζαιν) θαη ρπηφ δάπεδν αζθαιείαο, αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νηηδήπνηε άιιν είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ έμη πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ, εληφο ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Ζ παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ζα γίλεη ζηηο δηάθνξεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ 

Φηιηαηψλ, ζηηο αθξηβείο  ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ επί ηφπνπ απφ ηελ Τπεξεζία, αθνχ ν αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ 

επζχλε, ειέγμεη ηηο απαηηνχκελεο απνζηάζεηο αζθαιείαο. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 216.129,04 € 

πιένλ Φ.Π.Α, κε Φ.Π.Α 24% ην νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 51.870,96 €, θαη κε ηειηθή δαπάλε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 268.000,00 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν - Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο 

εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ 

Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 

2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 

3. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και 

Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  

4. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

5. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», θαη ηελ 57654/22-5-2017 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 1781/23-5-2017 ηεχρνο  Β‟) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο», 

6. ηεο Απφθαζεο Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 1924/02.06.2017 ηεχρνο Β') κε 

ηελ νπνία ξπζκίδνληαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), 

7. ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν 

κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ 

διαηάξειρ”, 

8. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Διαηάκηερ” 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ  

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 8, ΦΗΛΗΑΣΔ, Σ.Κ.46300  

Σει.:2664360163 

Fax: 2664229899 

 

ΜΔΛΔΣΗ:     ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 

ΣΟ ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΩΝ 

 

Α.Μ.:       14 /2019 

ΠΡΟΫΠΟΛ: 268.000,00 € ΜΔ Φ.Π.Α. 24% 

ΥΡΗΜ/Η:   ΤΠ. Δ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ΑΞ. 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: «ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ& 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΓΖΜΩΝ» & 

ΗΓ.ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Κ.Α.:    64-7322.001 

 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&amp;Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027704
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9. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ, εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 
παξαπάλσ. 
 

Άξζξν 3
ν
- πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ, είλαη : 

- Ζ Γηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο. 

- Ο Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο- Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  ηνπ αλαδφρνπ 

- Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ε Σερληθή έθζεζε θαη Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

- Σα πιήξε ηερληθά πεξηγξαθηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

- Ο ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

-  

 

Πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

πξνκήζεηαο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο βαζηδφκελνη ζηα 

ζηνηρεία ηεο κειέηεο. Σν ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κειέηεο θαη 

ηζρχνπλ  απφιπηα ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζε απηφ θαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη. 

 

Άξζξν 5
ν
 :Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε Ζιεθηξνληθφ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ  θάησ ησλ 

νξίσλ (ΔΖΓΖ), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, µε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο πξνζθνξέο θαη µε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηέρεη φινπο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο θαη θξαηήζεηο. 

 

Άξζξν 6
ν
 :χκβαζε- δηάξθεηα-παξαηάζεηο 

 Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

νξίδεη ε δηαθήξπμε. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (αξ. 105 λ 4412/16).  . 

Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο, θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο είλαη εθαηφλ πελήληα  (150) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Σα πξνο 

πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη 

απφ ην ηελ Αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ (βάζεη ηεο κειέηεο) θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην αλψηεξν εληφο ηνπ 

παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  

Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο.  

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:  

• Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα.  

• Πξνζθνκίζηεθαλ νη απαηηνχκελεο βεβαηψζεηο ειέγρνπ θαη πηζηνπνηεηηθά, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε, 

ηερληθφ prospectus κε ζρέδηα, θηι. 

• Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.  

• Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.  

• Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο.  

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ  πεξίπησζε πνπ 

ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή 

άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 

παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

 

Άξζξν 7
ν
:  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο , θαιήο εθηέιεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο 

7.1 γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο, χςνπο δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο, πξν ηνπ ΦΠΑ, ήηνη 

(216.129,04€Υ0,02=)ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηα είθνζη δχν επξψ θαη πελήληα νθηψ ιεπηά (4.322,58€).Ζ 

Άξζξν 4ν : Πξνζθνξέο – Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
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εγγπεηηθή επηζηνιή απηή αλαγξάθεη νξζψο φια ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ 4412/16 θαη επηζηξέθεηαη 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

7.2 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο πξέπεη λα έρεη ηζρχ δχν κήλεο κεηά ηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν γηα ηελ πεξαίσζε ηεο πξνκήζεηαο (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ λ.4412/16). Σπρφλ 

ρξνληθέο παξαηάζεηο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε ηελ αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγχεζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα72 θαη 215 ηνπ λ. 4412/2016 

 

Άξζξν 8
ν
: Πνηληθέο ξήηξεο – Έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ- επίιπζε δηαθνξψλ- πιεκκειήο θαηαζθεπή 

8.1 Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ 4412/16, 

β) εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε απηά κέζα ζηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ 

4412/16,  

8.2 ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ 

ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ λ 4412/16 γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε 

πξνκήζεηαο. 

8.3 Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 

παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

 

Άξζξν 9
ν
 : Πνηφηεηα-Παξάδνζε Τιηθψλ- δνθηκαζηηθνί έιεγρνη 

Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αληηζηνίρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά, 

θνξηνεθθφξησζε, ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΝ. Δπίζεο 

βαξχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ λα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ  θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο.  

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ν αλάδνρνο ζα 

παξαδψζεη ηνλ απαηηνχκελν θάθειν ηνπ πξνκεζεπηή/θαηαζθεπαζηή, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη επηθαηξνπνηεκέλα 

φια ηα ζηνηρεία θαη ηα απαξαίηεηα ζρέδηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ηα πηζηνπνηεηηθά - θαηά ISO- γηα ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο, ηηο απαηηνχκελεο δειψζεηο ζπκκφξθσζεο θαη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα πξνζθεξφκελα 

πξντφληα, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αξκφδηνο δηαπηζηεπκέλνο θνξέαο δελ εθδψζεη ην απαηηνχκελν πηζηνπνηεηηθφ θαη ηε 

βεβαίσζε ειέγρνπ γηαηί ν ππφ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφο  δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, ηφηε ν 

αλάδνρνο νθείιεη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ή λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη ινηπέο ελέξγεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θνξέα δηαπίζηεπζεο θαη λα εθδνζεί ην απαηηνχκελν 

πηζηνπνηεηηθφ θαη βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο. 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ 

θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν, απφ ηελ νηθεία επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή 

δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ειαηηψκαηα ησλ εηδψλ, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ηεο παξαιακβαλνκέλεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο θαη ν αλάδνρνο ζα είλαη 

ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη εθ λένπ, ην ζχλνιν ή ην κέξνο απηψλ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 208 ηνπ λ 4412/16.Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ εηδψλ, φπνπ θαη φπνηε 

απηή θξίλεη απαξαίηεην, ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ. Σν θφζηνο ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ θαη 

πηζηνπνηήζεσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεη εηο ησλ άξζξσλ 206-209. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art207
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Άξζξν 10
ν
: Δπζχλεο θαη ππνρξεψζεηο αλαδφρνπ 

Ο αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε πξνζήθνπζα δηακφξθσζε θαη ελ ζπλερεία 

πηζηνπνίεζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. Με ηελ ιήςε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ηελ θαηάζεζε/ππνβνιή/θνηλνπνίεζε φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ εγγξάθσλ πξνο ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Παηδηθψλ Υαξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ηπρφλ δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεηεζνχλ) ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή.   

Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζηνλ ίδην ή ζε ηξίηνπο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο. 

Δπίζεο ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ κέζα, ηα πιηθά θαη ηα κεραλήκαηα γηα ηελ ελαπφζεζή ηνπο 

ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο, θαζψο θαη ην απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά, απνμήισζε, απνκάθξπλζε θαη απφξξηςε ηπρφλ αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ εηδψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα βαξχλεη ε  επζχλε ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ,  κε θιείζηκν ηνπ ρψξνπ κε πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα, θχιαμε θιπ, ή 

νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέηξν αζθαιείαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηηο γεληθέο θαη 

ηνπηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ήηνη ηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ηηο 

απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, ηε  δηαρείξηζε, απνμήισζε, απνκάθξπλζε θαη απφξξηςε, αιιά 

θαη ηελ ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ, ηελ θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 

ηνπηθέο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο, ηα φπνηα δεηήκαηα πξνθχςνπλ ηα νπνία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, κε ηελ νπνία 

ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο.  

 

Άξζξν11
ν
-Πιεξσκή Αλαδφρνπ 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ/ησλ πξνκεζεπηή/ψλ ζα γίλεη, θαηά ηα νξηδφκελα ηνπ Ν4412/2016, κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% 

ηεο αμίαο ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ, φπσο ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

ηκεκαηηθά, αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή θαη εθδνζεί ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

2. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη είλαη ηα εμήο: 

α) Πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο  
β)Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα (ή ζηελ ηειηθή ζέζε πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία). 
γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή  
 δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

3. Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. κε ηνλ νπνίν βαξχλεηαη 

ν Γήκνο. 
4. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο 

θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη. 

5. Ζ πιεξσκή δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά ή νιηθά, θαη αλαιφγσο ησλ δειηίσλ απνζηνιήο ή/θαη 

ηηκνινγίσλ πνπ ζα εθδίδνληαη θαη αληίζηνηρα ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
- (Σέιε θαη Κξαηήζεηο) 

ηελ επηκέξνπο ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ είδνπο, ην φθεινο πξνκεζεπηή θαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο 

πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη µε ηηο θάζε θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο ζα απαηηεζνχλ.  Όιεο νη δαπάλεο, θφξνη (εθηφο 

ΦΠΑ πνπ βαξχλεη ην Γήκν), ηέιε θιπ, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, 

θακία ακθηζβήηεζε ή ελδερφκελε απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, γηα επηπιένλ θαηαβνιή απνδεκίσζεο, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθχςεη γηα ηηο δαπάλεο απηέο. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη θαη µε θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ (π.ρ. 0,06% επί ηεο αμίαο εθηφο Φ.Π.Α. ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαζψο θαη 

θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
- Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Απαξαίηεηε είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ε θαηάζεζε δεηγκάησλ ζηελ Τπεξεζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ έληππνπ 

θαθέινπ ζπκκεηνρήο εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ. Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ απφ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο δείγκαηα φπνπ δεηείηαη 

ζην ηεχρνο ηεο κειέηεο 

Σα ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα   ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε ζπζθεπαζία ζθξαγηζκέλε κε επθξηλψο αλαθεξφκελα 

ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα δείγκαηα ζα επηζηξαθνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ζπκκεηνρήο ηνπο νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζνπλ ππ. δήισζε φηη κε ηνλ έληππν θάθειν ζα θαηαζέζνπλ θαη ηα δεηνχκελα δείγκαηα. 
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ΑΡΘΡΟ 14
ν
- Κξηηήξηα Δπηινγήο  

Καηαλληλόηηηα άζκηζης επαγγελμαηικής δραζηηριόηηηας 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. 

Δηδηθφηεξα θάζε ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα: 

Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξάξηεκα ΥΗ ηνπ 

πξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Οικονομική και τρημαηοοικονομική επάρκεια 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη: 

 Να δηαζέηνπλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ( αζξνηζηηθά) ίζν κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο (ρσξίο ΦΠΑ). 

 Να δηαζέηνπλ  αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζχλεο, ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην πνζφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο (ρσξίο ΦΠΑ). 

 Να δηαζέηνπλ βεβαίσζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο χςνπο ηνπιάρηζηνλ  50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πιένλ 

Φ.Π.Α. απφ ηξάπεδα ή άιιν πηζηνδνηηθφ νξγαληζκφ. Γίλνληαη δεθηέο νη βεβαηψζεηο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο πνπ εθδίδεη ην ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ. 

 

Σετνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο , νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη θαη' ειάρηζηνλ:  

 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) εηψλ, λα έρνπλ εθηειέζεη ζπκβάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, 

ζπλνιηθήο αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο (ρσξίο ΦΠΑ) 

 λα δηαζέηνπλ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Να δηαζέηνπλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

άηνκα λα έρνπλ εθπαηδεπζεί γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ παηρληδνηφπσλ. Δπίζεο λα δηαζέηνπλ θαη λα 

νξίζνπλ, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) άηνκν Γεσπφλν ή Πνιηηηθφ Μεραληθφ, ή Αξρηηέθηνλα ή άιιεο ζρεηηθήο 

εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ απνηεινχκελν απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξηεγά νρήκαηα: έλα (1) γηα 

ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ θαη έλα (1) θνξηεγφ γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζηνπο 

πξνο επέκβαζε ρψξνπο. 

 

Πρόησπα διαζθάλιζης ποιόηηηας, πρόησπα περιβαλλονηικής διατείριζης και πρόησπα σγείας και 

αζθάλειας ζηην εργαζία 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα  δηαζέηνπλ : 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 (ή ηζνδχλακν), ελ ηζρχ, γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, πνπ έρεη εθδνζεί απφ 

πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκφ, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ θαηαζθεπή παηδηθψλ ραξψλ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO14001:2015 (ή  ηζνδχλακν) ελ ηζρχ, γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, πνπ έρεη εθδνζεί απφ πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκφ γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο κε εγθαηάζηαζε 

ζηελ Διιάδα ή αληίζηνηρν,  κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ θαηαζθεπή παηδηθψλ ραξψλ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΛΟΣ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 (ή ηζνδχλακν) ελ ηζρχ, γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγηεηλή ζηελ εξγαζία, πνπ έρεη εθδνζεί απφ πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκφ, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ 

θαηαζθεπή παηδηθψλ ραξψλ 

 

Σα ζρεηηθά απνδεηθηηθά κέζα γηα φια ηα αλσηέξσ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. Ζ ζρεηηθή δέζκεπζε απνδεηθλχεηαη είηε 

κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 (ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ηξίηνπ) ή κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ή κε 

ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ. 

Δηδηθφηεξα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη 

ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. Τπφ ηνπο ίδηνπο 

φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή 

άιισλ θνξέσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 15
ν  

-  Κξηηήξηα Δπηινγήο  

Τιηθά πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πεξηγξαθέο ηνπ ηεχρνπο ησλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δελ ζα 

παξαιακβάλνληαη. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε επίπεδν πξνζθνξάο επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Γηαγσληδφκελνπ: 

 Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ε νπνία ζα αλαθέξεη ηνπο νίθνπο θαηαζθεπήο ησλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο 

θαη ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο (βφηζαιν - ρπηφ δάπεδν). 

 Γήισζε απνδνρήο απφ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο ή απφ ηνπο εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο ζε 

πεξίπησζε εηζαγφκελσλ. 

 Τπεχζπλε Γήισζε ή Βεβαίσζε απφ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Παηδηθψλ Υαξψλ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη 

απνδέρεηαη λα πηζηνπνηήζεη ηηο παηδηθέο ραξέο πνπ πεξηιακβάλεη ε κειέηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ, εθφζνλ αλαθεξπρζεί αλάδνρνο. 

 Γείγκαηα φπσο νξίδεη ην ηεχρνο ηεο κειέηεο 

 Οπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν αλαθέξεηαη ζηε Μειέηε. 

 

 

Φηιηάηεο, 1-11- 2019 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

ΑΡΔΣΖ ΚΟΤΡΣΖ 

ΠΟΛ. ΜΖΥ.  
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ΟΛΓΑ ΓΔΜΔΣΡΕΖ 

ΠΟΛ. ΜΖΥ. Σ. Δ. 


