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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 388.268,80€ (με ΦΠΑ 24%), αφορά στην προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση σαράντα τριών (43)  υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου 

Κιλελέρ, μέσω ενός αειφόρου σχεδιασμού με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση  των χώρων αυτών του 

Δήμου  

Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών χώρων αναψυχής για μικρούς 

και μεγάλους επισκέπτες. Ο κάθε χώρος θα περιλαμβάνει  παιχνίδια  για τις ανάλογες ηλικιακές ομάδες για 

τις οποίες είναι σχεδιασμένος και  δάπεδο ασφαλείας. 

Οι παιδικές χαρές που θα αναβαθμιστούν είναι υφιστάμενες ενώ  σήμερα είναι κενές από όργανα διότι αυτά 

έχουν απομακρυνθεί . Οι οικισμοί στους οποίους βρίσκονται οι παιδικές χαρές είναι οι παρακάτω 

Στη Δημοτική Ενότητα Αρμενίου  σε πέντε οικισμούς ήτοι στους οικισμούς: Αρμενίου. Μ. Μοναστηρίου, 

Αχιλλείου, Νικη, και Σωτηρίου  

Στη Δημοτική Ενότητα Κιλελέρ σε πέντε οικισμούς ήτοι στους οικισμούς :Αγναντερής, Καλαμακίου, Κιλελέρ, 

Μέλισσας και Ν. Περιβολίου. 

Στη Δημοτική Ενότητα Κραννώνα σε επτά οικισμούς ήτοι: Αγ. Γεωργίου, Αγ. Αναργύρων, Βουναίνων, 

Δοξαρά, Κυπάρισσου, Μαυροβουνίου και Μ. Βουνού 

Στη Δημοτική Ενότητα  Νίκαιας σε οκτώ οικισμούς ήτοι :Νίκαιας (7), Διλόφου, Μοσχοχωρίου, Καλού Νερού, 

Σοφού, Ν. Λεύκης, Ν. Καρυών και Χαράς 

Στη Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου σε έξι οικισμούς ήτοι Γαλήνης, Γλαύκης, Μελίας, Μελισσοχωρίου, 

Ομορφοχωρίου και Πλατυκάμπου (4) 

  Συγκεκριμένα κάθε χώρος παιδικής χαράς  θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3ΘΕΣΙΑ ( 1 
ΝΗΠΙΩΝ & 2 ΠΑΙΔΩΝ)  ΤΜΧ 

1 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ   
ΤΜΧ 

1 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΥΡΓΟΣ 
ΤΜΧ 

1 

 

Για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας θα διεξαχθεί ανοικτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/16 και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Νίκαια,  19/07/2018 

 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΑΧΑΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΠΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



   

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, 

να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην 

χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.  

Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και έτοιμου 

προς χρήση, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων υποβάσεων οπλισμένου σκυροδέματος, για την 

ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας και κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες και 

μικροϋλικά, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας  και της μελέτης. 

 
 
1.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα: 

Πιστοποιημένος εξοπλισμός- Κατασκευή εξοπλισμού 

α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. 

β) Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 

προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με 

τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού. 

προκειμένου να γίνει η προσωρινή ή οριστική παραλαβή του υλικού, από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. 

Σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του υλικού εντός τριών (3) 

ημερών.  

Επιτρέπεται η συμμόρφωση με άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην 

παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή 

θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων 

αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ 
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΙΛΕΛΕΡ » 
 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:12/2018 

 
 
 



   

 

 

 
1.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
 

 Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε 

Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 

931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε με την 27934/2014 Υ.Α (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014)) και ισχύει 

σήμερα. 

 Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομές που θέτουν σε 

κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο 

αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 

1176.  

 Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με την 

ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς, ήτοι 

εντός του φακέλου τεχνικής προσφοράς κάθε συμμετέχοντος. 

 Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας 

άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από 

την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσης Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 

931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 30681/ΕΓΚ.44/7-8-14και ισχύει 

σήμερα, τεχνική έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 

 Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους 

τουλάχιστον με τα ακόλουθα: 

α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα 

ή του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου. 

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής. 

γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του. 

δ) Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ ανάδοχο προμηθευτή όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1. 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού) 

ότι για κάθε εξοπλισμό που θα παραδίδεται, θα παραδίδονται από τον 

κατασκευαστή/προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1». 

 Η Εταιρεία κατασκευής των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά 

ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001 & ΕΛΟΤ 1801. Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των 

παιχνιδιών και του αστικού εξοπλισμού, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 50001, ISO 9001, 

ISO 14001 & ΕΛΟΤ 1801. Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών και του αστικού 

εξοπλισμού πρέπει να διαθέτει επίσης Πιστοποίηση Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification): Sustainable Forest Management (PEFC ST 

1003:2010) είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμό τους. 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει να καταθέσει  Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού) του 

κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή αντιπροσώπου ότι θα δύναται να συντηρεί τα όργανα ετησίως και να 

προμηθεύει   τα  επί   μέρους   ανταλλακτικά   έτσι   ώστε   τα  όργανα   να  συνεχίζουν  να  πληρούν   



   

 

τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του παιδότοπου καθ ́ όλη την 

διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης, τουλάχιστον για πέντε χρόνια 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος   θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού)  με την προσφορά του 

Τεχνικά έντυπα με απεικόνιση και περιγραφή των επί μέρους οργάνων που προτείνονται για την 

παιδική χαρά 

1.4  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
 
Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα 

ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφασης ΥΠΕΣ όπως 

αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του 

εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας 

πρόσκρουσης, την δοκιμή κοσκινίσματος, όπως προαναφέρθηκε, καθώς επίσης και τον έλεγχο των 

προσκομισθέντων πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα. 



   

 

1.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

 
 
1.5.1    ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να  είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με 

ψευδάργυρο), ή ηλεκτρογαλβανισμένο  όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή.  

 

1.5.2   ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα 

παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα 

φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση 

και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

1.5.3 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 
 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για 

εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα 

βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό και αυτό θα τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα 

παιδιά Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, θα γίνεται με διαδικασία 

εμβαπτισμού..  

Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι  βαμμένα ηλεκτροστατικά με  βαφή πούδρας δύο στρωμάτων 

 

HPDE  (High Pressure Laminate) 

Το HDPE ορίζεται από μια πυκνότητα μεγαλύτερη ή ίση από 0,941 g/cm3. Το HDPE έχει χαμηλό 

βαθμό διακλαδώσεων και συνεπώς χαμηλές διαμοριακές δυνάμεις και αντοχή στον εφελκυσμό. Το 

HDPE μπορεί να παρασκευαστεί με καταλύτες χρωμίου/διοξειδίου του πυριτίου, καταλύτες Ziegler-

Natta ή μεταλλοκενικούς (metallocene) καταλύτες. Η έλλειψη διακλαδώσεων εξασφαλίζεται από μια 

κατάλληλη επιλογή καταλύτη (παραδείγματος χάρη, καταλύτες χρωμίου ή καταλύτες Ziegler-Natta) και 

των συνθηκών της αντίδρασης.  

Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και 

την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή 

 

1.6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 

1176:2008 και θα φέρουν βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 

 



   

 

 

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι απολύτως 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των δραστηριοτήτων 

που προσφέρουν, το πλήθος χρηστών που απασχολούν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και 

τα υλικά κατασκευής. Είναι αποδεκτές αποκλίσεις της τάξης του ±10%, στις συνολικές ή τις επιμέρους 

γενικές διαστάσεις εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού, με μοναδική δέσμευση ως προς τα 

αναγραφόμενα όρια ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές των εξοπλισμών. Επιτρέπεται η προσφορά εξοπλισμών με χώρους ασφαλείας και ύψη 

πτώσης που παρουσιάζουν απόκλιση έως -10%. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, τα προσφερόμενα 

είδη να υπερβαίνουν τον αναγραφόμενο χώρο ασφαλείας και το αντίστοιχο ύψος πτώσης, καθώς είναι οι 

ποσότητες των επιφανειών προστασίας από πτώση περιορισμένες και προκαθορισμένες. Οποιαδήποτε 

απόκλιση ως προς τις περιοχές ασφαλείας και τα ύψη πτώσης, άνω των αναγραφόμενων στην μελέτη 

ορίων, επιφέρει ουσιαστική τροποποίηση της μελέτης και των προδιαγραφόμενων επιφανειών πτώσης και 

θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα πιστοποίησης των χώρων και την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. Κατά 

συνέπεια, προσφορά που υπερβαίνει τα καθορισμένα από τη μελέτη όρια ασφαλείας και ύψη πτώσης δεν θα 

γίνεται αποδεκτή και σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

2.1  ΚΟΥΝΙΑ 3/ΘΕΣΙΑ( 2 ΠΑΙΔΩΝ & 1 ΝΗΠΙΩΝ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  

 

Γενικές διαστάσεις (+ 10%) 

Ύψος: 2440mm 

Μήκος: 4600mm 

Πλάτος: 1450mm 

 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: 

Μήκος: 4750mm 

Πλάτος: 7000mm 

Ύψος πτώσης: 1300mm 

 

 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό 

γωνία, δύο καθίσματα παιδιών και ένα κάθισμα νηπίων και απευθύνεται σε παιδιά άνω του ενός  (1) έτους 

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από  μεταλλικό σωλήνα διατομής τουλάχιστον Φ76 mm, πάχους 

τουλάχιστον  3mm. Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από μεταλλικό σωλήνα διατομής  τουλάχιστον  

Φ60mm και πάχους τουλάχιστον  3mm.   

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 3παιδιά  

Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση 
 

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 ετών 

Καταλληλότητα για  

ΑΜΕΑ: 
Όχι  



   

 

Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται 

εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 12mm (τουλάχιστον)  αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα 

και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας. 

Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλάται στα πόδια ειδικό τεμάχιο 

κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο «Π» το οποίο φέρει εργοστασιακά τοποθετημένα μπουλόνια τα οποία 

και προσαρμόζονται στο τραπέζιο τεμάχιο του οριζόντιου φορέα. 

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη 

που αποτελείται από διάτρητο  μεταλλικό τεμάχιο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη 

συμπληρώνεται με πείρο.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν μεταλλικές  αλυσίδες (DIN 766)  που απολήγουν 

στα καθίσματα. 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών μεταλλικών  βάσεων. Οι 

βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της 

δημιουργίας υγρασίας. 

Τα καθίσματα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από λάμα 

αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 

Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από λάμα 

αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν κλωβό υπενδεδυμένο με πολυουρεθάνη 

περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων. 

 

2.2  ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  

Γενικές διαστάσεις                                            

 

 

 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 800mm 

   Μήκος: 4750mm 

Πλάτος: 2500mm 

 

Θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 3 έτους και άνω και η χρήση του θα γίνεται  από 2 παιδιά 

ταυτόχρονα.  

Ο άξονας κατασκευάζεται από μεταλλικό σωλήνα  διαμέτρου τουλάχιστον Φ60mm  πάχους  

τουλάχιστον  3mm και μήκους τουλάχιστον 2600mm. Στις άκρες του φορέα εκατέρωθεν συγκολλούνται 

μεταλλικά χαλυβδοελάσματα στα οποία και συγκρατείται το κάθισμα της τραμπάλας. Μπροστά στα 

καθίσματα συγκολλούνται χαλυβδοελάσματα μορφής «φτερού» στα οποία και τοποθετούνται οι χειρολαβές 

της τραμπάλας. Στο σημείο κάτω από τα καθίσματα τοποθετούνται κυκλικά τεμάχια από καουτσούκ τα οποία 

και διασφαλίζουν την απαιτούμενη απόσταση κατά ΕΝ 1176 με το έδαφος. Στο κέντρο του φορέα 

συγκολλάται μεταλλική διάταξη κουζινέτου με υποδοχή για δύο ρουλεμάν. 

Ύψος: 690mm 

Μήκος: 2760mm 

Πλάτος: 510mm 
Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 παιδιά 

Δραστηριότητες: Αιώρηση 

 

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών 

Καταλληλότητα για  

ΑΜΕΑ: 
Όχι  



   

 

Η βάση κατασκευάζεται από μεταλλικό  σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον Φ60mm  και πάχους 

τουλάχιστον  3mm και έχει σχήμα ημικυκλικό ή «Π». Στην κορυφή της βάσης  συγκολλούνται μεταλλικά 

τεμάχια πάχους  με οπές από τις οποίες διαπερνά ο άξονας κίνησης διαμέσω των δύο ρουλεμάν. 

Τα καθίσματα θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ και θα πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008. Η ποιότητα του κόντρα πλακέ θα είναι τέτοια ώστε να μη 

χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία πρίν τη βαφή 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα. 

 

 

3.3 ΠΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 2050mm 

Μήκος 3030mm 

Πλάτος 560 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από μεταλλικό πύργο μετά της κλίμακας ανόδου και παταριού, και 
τσουλήθρα. 
Ο μεταλλικός πύργος απαρτίζεται από την κλίμακα ανόδου και το πατάρι με τα προστατευτικά παραπέτα. Για 
την κλίμακα ανόδου χρησιμοποιούνται μεταλλικοί σωλήνες διατομής  τουλάχιστον Φ48mm για τον φορέα, 
σωλήνες διατομής τουλάχιστον Φ33mm για τα σκαλοπάτια ενώ οι χειρολαβές κατασκευάζονται από 
μεταλλικούς σωλήνες διατομής τουλάχιστον Φ26mm.  
Το πατάρι φέρει πλαίσιο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς και κιγκλίδωμα από σωλήνες  
Εκατέρωθεν και εσωτερικά των κιγκλιδωμάτων τοποθετούνται προστατευτικά «γεμίσματα» κατασκευασμένα 
από πλακάζ θαλάσσης πάχους  τουλάχιστον 15mm. 
Εσωτερικά των κοιλοδοκών τοποθετείται ξυλοτεμάχιο κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
21mm τουλάχιστον  με αντιολισθητική επιφάνεια 
Το σύστημα τσουλήθρας αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις 
κουπαστές και τη βάση.  
Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE 
RAINFORCED POLYESTER) πάχους τουλάχιστον 4 mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες 
πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της 
τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους  τουλάχιστον 24mm. 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος,  κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον  20mm. Στο 
άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος 
κατασκευασμένη από μεταλλική  σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα 
πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.  
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά μεταλλικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  
στην τσουλήθρα. 

 
 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος 6530mm 

Πλάτος 3560mm 

Ύψος πτώσης 1250mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες 2 παιδιά 

Δραστηριότητες 
Ανάβαση – 
ολίσθηση 

 

Ηλικιακή ομάδα >3 ετών 
Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ Όχι 



   

 

2.4   ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ 
Τα δάπεδα ασφαλείας θα αποτελούνται από ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας  Τα ελαστικά 
αντικραδασμικά πλακίδια θα έχουν διαστάσεις 500 x 500mm αποτελούνται κατά βάση από μείγμα 
συμπυκνωμένων και ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού ελαστικού με έγχρωμη MDI πολυουρεθάνη και θα 
φέρουν φινίρισμα από έγχρωμο EPDM Θα είναι κατασκευασμένα από δύο στρώσεις..  . Η μία στρώση (κάτω 
στρώση) θα αποτελείται  από κόκκους ανακυκλωμένου καουτσούκ. Η άνω στρώση θα αποτελείται από 
κόκκους  EPDM Ethylene Propylene Diene Monomer (M-class) rubber) (Αιθυλένιο Προπυλένιο Διένιο 
Μονομερές (M-class) οι οποίοι  θα είναι βαμμένοι επιφανειακά σε χρώμα που θα επιλέξει η υπηρεσία 
Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι) 
Το υλικό θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί 
Η άνω  επιφάνεια των πλακιδίων ασφαλείας θα είναι λεία, πορώδης και αντιολισθητική, ώστε να μην υπάρχει 
φόβος να γλιστρήσουν τα παιδιά πάνω στο δάπεδο.  των ελαστικών πλακιδίων Η κάτω επιφάνεια  θα  έχει 
τακούνια και θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να μην συγκρατεί νερά. 
. To προϊόν θα συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους πτώσης του κάθε οργάνου κατά το 
πρότυπο EN1177.  
Το δάπεδο ασφαλείας θα συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης για απόληξη 
του δαπέδου («σκάρπο» ειδικό τεμάχιο) ή γωνιακό ειδικό τεμάχιο, όπου αυτό απαιτείται.  
Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας  θα τοποθετηθεί επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους τουλάχιστον 10 cm 
(C16/20), χυτού επί τόπου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων, με μονό πλέγμα στο 
μέσο ή άνω μέρος του πάχους διάστρωσης.  
Η τσιμεντένια βάση θα κατασκευαστεί από τον προμηθευτή. Η βάση θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα 
χυτού επί τόπου, πάχους 100χιλ τουλάχιστον, τύπου C12/16 με μονό πλέγμα (Τ 151), στο μέσον ή άνω 
μέρος της υπόβασης. Για την κατασκευή της βάσης θα χρησιμοποιηθούν ξυλότυποι.  Η τελική επιφάνεια του 
σκυροδέματος θα πρέπει να είναι λεία χωρίς ανωμαλίες που θα επηρεάσουν το τελικώς διαμορφωμένο 
δάπεδο και θα παρουσιάζει κλίση έως 2% ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων υδάτων. Τα 
σημεία βάσης από σκυρόδεμα και η θέση όπου βιδώνεται ο εξοπλισμός υποδεικνύονται από την Υπηρεσία. 
Η συνολική κατασκευή της βάσης που περιλαμβάνει εκσκαφές, σκυροδέτηση και εργασία βαραίνει τον 
ανάδοχο προμηθευτή. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει πριν την εκτέλεση της εργασίας να εξασφαλίζει την 
έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και 
όσων δειγμάτων απαιτηθούν. 
Η σταθεροποίηση των πλακών στη τσιμεντένια βάση θα γίνει με κόλλα πολυουρεθάνης μη τοξική ενώ οι 
πλάκες θα ενώνονται μεταξύ τους με πλαστικούς πύρους. 
Τα πλακίδια θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση συμβατότητας με το πρότυπο ΕΝ 1177:2008 από φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό. Η πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
και την ελεγχόμενη παραγωγή (για την ηλεγμένη ασφάλεια των προϊόντων). Οι τιμές HIC θα βεβαιώνονται με 
επίσημες πιστοποιήσεις με ενδείξεις ελεγμένης ασφάλειας 
. Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει στην Υπηρεσία και να προσκομίζει 
όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ποιότητας ήτοι : ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ΕΝ1176-1, EN 71.3, 
καθώς και η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού 
ποιότητας 



   

 

 

3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    

 Στις τιμές των υπο προμήθεια οργάνων και του δαπέδου ασφαλείας περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες 

εργασίες για την προετοιμασία του χώρου της παιδικής χαράς για την κατασκευή της τσιμεντένιας βάσης  οι 

εργασίες τοποθέτησης των οργάνων των παιδικών χαρών, οι εργασίες τοποθέτησης των δαπέδων 

ασφαλείας, καθώς επίσης και η πιστοποίηση της εγκατάστασης κατά ΕΝ1176:2008. Επίσης 

περιλαμβάνονται τα  πάσης φύσεως υλικά απαραίτητα για την κατασκευή των βάσεων (ξυλότυποι πλέγμα 

κλπ), τα πάσης φύσεως υλικά απαραίτητων για την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας (πύροι  κόλλες κλ), 

τα πάσης φύσεως υλικά απαραίτητων για την πάκτωση των οργάνων των παιδικών χαρών επί των 

τσιμεντένιων βάσεων (παξιμάδια, βίδες, λάμες, κλπ) 

Στο σκέλος της προετοιμασίας περιλαμβάνονται : οι εκσκαφές, φόρτωση και η απομάκρυνση προϊόντων 

εκσκαφής. Η προμήθεια του σκυροδέματος (C16/20) και του δομικού πλέγματος, οι εργασίες σκυροδέτησης 

και οι εργασίες πάκτωσης και εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός 

(όργανα και αστικός εξοπλισμός) θα πακτώνεται θα βιδώνεται στις υποβάσεις από μπετόν  

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ   

Στο σκέλος της πιστοποίησης περιλαμβάνεται η διαδικασία της επιθεώρησης μετά την τελική τοποθέτηση του 

συνόλου του εξοπλισμού, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και η έκδοση και παράδοση στον Δήμο 

του πιστοποιητικού της εγκατάστασης (ανά παιδική χαρά), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 

 

Νίκαια,  19/07/2018 

 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΑΧΑΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΠΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 



   

 

 

 

 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

ΑΡ. 
ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ  

2.1 

ΚΟΥΝΙΑ 3/ΘΕΣΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
( 2 παιδων & 1 νηπίων)  ΤΜΧ 43 1.100,00 47.300,00 

2.2 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΙΘΕΣΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΜΧ 43 300,00 12.900,00 

2.3 
ΠΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΜΧ 43 1.100,00 47.300,00 

2.4 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Μ2 3520,00 56,00 197.120,00 

4 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΤΛ   

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 8.500,00 

    
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 313.120,00 

    ΦΠΑ 75.148,20 

    ΣΥΝΟΛΟ 388.268,20 
 

 

Νίκαια,  19/07/2018 

 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αστική και 

λειτουργική αναβάθμιση σαραντατριών παιδικών χαρών του Δήμου Κιλελέρ με στόχο τη βελτίωση και 

αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

α)  Τεχνική Έκθεση 

β)  Τεχνικές Προδιαγραφές 

γ)   Πίνακας Προϋπολογισμού  

δ)   Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ζ) Τιμολόγιο Προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Τιμές προσφορών 

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει και 

να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για 

τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα 

προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, 

σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του 

προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Στην τιμή της 

προσφοράς θα περιλαμβάνεται η εργασία για τη μεταφορά των οργάνων στην τελική τους θέση, η κατασκευή 

των απαραίτητων υποβάσεων έδρασης και η ορθή εγκατάστασή τους με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, 

στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.   

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, εντός του συμβατικού χρόνου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί 
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απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την 

τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με την πλήρη εγκατάσταση των  οργάνων και στα ακριβή σημεία που θα 

υποδειχθούν από το Τμήμα Τεχνικών Έργων  του Δήμου Κιλελέρ. 

 

 

Νίκαια,  19/07/2018 

 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΑΧΑΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΠΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



   

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αστική και 

λειτουργική αναβάθμιση σαραντατριών υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Κιλελέρ με στόχο τη 

βελτίωση και αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου.  

Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης είναι 388.268,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που είναι 

75.148,80€  (ποσοστό 24% της συνολικής δαπάνης). Το ποσό της δαπάνης θα καλυφθεί από πιστώσεις του 

προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης παιδικών 

χαρών των Δήμων της χώρας.». Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ’αρ 29894/21.06.2018 Απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης της πράξη του Δήμου Κιλελέρ στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ (ΑΔΑ: 

7ΥΡΑ465ΧΘ7-34Τ) 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 

 Το Ν. 4412/2016 

  του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114A/2006) 

  Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

  Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 

  Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

  Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

  Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια- 

και άλλες διατάξεις». 

  Την Υπουργική Απόφαση 28492/11.05.2009 "Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των 

Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης 

αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια” (ΦΕΚ 931Β718 -5- 2009), ), όπως αυτή 
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τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 

2014).  

  Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Β) άρθρο 157, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

  Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α) άρθρο 1, περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων 

αντιγράφων. 

  Του Ν.4155/2013 (120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις» 

  Της Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων...και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, 

παρ.4β). 

  Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176:2008 και ΕΝ 1177:2008,  για τα 

παιχνίδια Παιδικών Χαρών καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρότυπο που αφορά στον εξοπλισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Εγγύηση συμμετοχής-καλής εκτέλεσης της προμήθειας 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει 

το 2 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του 

άρθρου 157 του Ν4281/2014. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της διακήρυξης. Η 

εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο του ως άνω άρθρου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς 

ΦΠΑ και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας προσωρινής 

παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει σε ορισμένο χρόνο σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση που θα του κοινοποιηθεί, προς 

υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 3ο άρθρο της παρούσας προβλεπόμενη 

εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Πληρωμή 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά την παράδοση των ειδών στο Δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 

της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Η παράδοση των ειδών 

περιλαμβάνει την πλήρη τοποθέτησή τους με υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών και 

υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και όσων ενδεχομένως ζητηθούν από την Υπηρεσία για 

την έκδοση του εκάστοτε εντάλματος πληρωμής. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Ιδιότητες και τεχνικές προδιαγραφές – Συνοδευτικά έγγραφα 

Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα 

περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα είναι δε γνωστών και αναγνωρισμένων 

κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  



   

 

Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισμού Παιδικής Χαράς θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και να φέρεις 

τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική μελέτη  

Όλα τα είδη θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την 

προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα 

και την ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει: 

i)Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου εξοπλισμού που 

εγκαθίσταται,σύμφωναμε 

το πρότυπο ΕΝ 1176-1:2008 (πιστοποιητικά συμμόρφωσης   εξοπλισμού, προκαταρκτικές   πληροφορίες   

κατασκευαστή/προμηθευτή,   πληροφορίες   εγκατάστασης   και συναρμολόγησης,  οδηγίες  λειτουργίας  αν  

απαιτούνται,  πληροφορίες  για  τον  έλεγχο και  τη συντήρηση,   και   ότι   άλλο   στοιχείο   απαραίτητο   για   

την  συμπλήρωση   του   φακέλου   εκάστης παιδικής χαράς.). 

ii) Σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα όπως θα διαμορφωθεί η παιδική χαρά μετά την 

ολοκλήρωση   της   προμήθειας.   Ο   Δήμος   θα   του   παραχωρήσει   αρχικό   σχέδιο   τοπογραφικής 

αποτύπωσης κάθε χώρου. 

iii)Βεβαίωση ότι η τοποθέτηση και θεμελίωση κάθε οργάνου έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή και να προσκομίσει σχέδια με διαστασιολογημένα τα θεμέλια των οργάνων 

ως κατασκευάστηκαν. 

iv) όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1 

v) το πιστοποιητικο της εγκατάστασης (ανά παιδική χαρά), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Ποινικές ρήτρες 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να 

επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 4412/16 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει σήμερα 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Συμβατική προθεσμία  

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε  έξι (6) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης.. Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου θα επέλθει με την 

παράδοση και πλήρη εγκατάσταση των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού στις τελικές τους θέσεις, όπως 

αυτή προβλέπεται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και την παράδοση στον Δήμο των σχετικών 

πιστοποιητικών της εγκατάστασης με την περαίωση της διαδικασίας της επιθεώρησης μετά την τελική 

τοποθέτηση του συνόλου του εξοπλισμού, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 1176:2008 κατά ΕΝ 1176:2008.  

ΑΡΘΡΟ 9ο: Φόροι – τέλη – κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Νίκαια,  19/07/2018 

 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΑΧΑΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΠΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



   

 

 

ΑΡ.ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ 

2.6.1 
ΚΟΥΝΙΑ 3/ΘΕΣΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
( 2 παιδων & 1 νηπίων)  43 

  

2.6.2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΙΘΕΣΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 43 

  

2.6.3 ΠΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 43 

  

2.6.4 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  3520,00 

  

2.6.5 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΤΛ 43 

  

 

 ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ημερομηνία:  ... /.../2018 

Ο  Προσφέρων 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 


