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Προµήθεια   και   τοπ  θέτηση οργάνων 
και δαπέδων ασφαλείας σε τρείς 
παιδικές χαρές του 
προκειµένου να πι 

∆ήµου Σητείας, 
τοποιηθούν σε 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

�ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

�/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ. Μελέτης 44/ 2018 

εφαρµογή της υπ' αρ. 
απόφασης του 
Εσωτερικών 

18239/05-05-14 
Υπουργείου 

 
 

Τεχνική Έκθεση 
 
 

Γενικά, η παρούσα µελέτη συντάσσεται και αναφέρεται στις δαπάνες προµήθειας και τοποθέτησης 

οργάνων δαπέδων ασφαλείας σε τρείς ήδη υπάρχουσες παιδικές χαρές του ∆ήµου Σητείας. Επίσης 

περιλαµβάνονται και οι δαπάνες του συνόλου των απαραίτητων εργασιών για την πλήρη 

εγκατάσταση των δαπέδων και των υπό προµήθεια ειδών, καθώς και όλες οι απαιτούµενες 

εργασίες που προβλέπονται ώστε µετά από την αποπεράτωση αυτών, οι χώροι που φιλοξενούν τις 

παιδικές χαρές να κρίνονται ασφαλείς και να τηρούν τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας. 

 

Η παρούσα µελέτη σκοπεύει στην βελτίωση, αναβάθµιση τριών συνολικά παιδικών χαρών του 

∆ήµου Σητείας, µε σκοπό να γίνουν κατάλληλοι χώροι για χρήση και εν συνεχεία να 

πιστοποιηθούν, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 93118- 

05-2009) όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών ∆ήµων και 

Κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ασφαλείας 

και πιστοποίησης ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177:2008. 

Η µέριµνα για άµεση αναδιαµόρφωση των παιδικών χαρών µε στόχο την αποκατάσταση της 
καταλληλότητας τους κρίνεται µείζονος σηµασίας, λόγω του ότι όλοι οι χώροι στερούνται βασικών προδιαγραφών 
ασφαλείας και δεν µπορούν να πιστοποιηθούν σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες προδιαγραφές 
ασφαλούς λειτουργίας. 

 

Ο σχεδιασµός και η οργάνωση των παιδικών χαρών ακολουθεί τις αρχές αειφόρου σχεδιασµού, δηλαδή 
διασφαλίζει το µικρότερο δυνατόν περιβαλλοντικό αντίκτυπο µέσα από την παροχή βέλτιστης ποιότητας. 
Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη η πρόσβαση σε αυτές και συµµορφώνονται βάσει της εγκυκλίου του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ∆ήµους» και της απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
µε αριθ. οικ. 52488/16.11.2001 «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», (ΦΕΚ Β΄/18/15.01.2002). 
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Βασικός στόχος των παρεµβάσεων που προτείνονται στα πλαίσια της παρούσας µελέτης είναι η αναβάθµιση 
και η λειτουργική αποκατάσταση των χώρων αυτών, µέσω της αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισµού 
την προµήθεια και την τοποθέτηση νέου εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές 
που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 
Συνοπτικά η προµήθεια, όπως προαναφέρθηκε, αφορά τρείς περιπτώσεις παιδικών χαρών του ∆ήµου 
Σητείας όπως επιγραµµατικά παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
1. Παιδική χαρά που βρίσκεται στην Σητεία επί της οδού Γεννηµατά. Η συνολική έκταση του χώρου που 

συµπεριλαµβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάµενη κατάστασή της είναι περίπου 730,00 τ.µ. 
2. Παιδική χαρά που βρίσκεται στην Σητεία επί της οδού ∆ηµοκρίτου. Η συνολική έκταση του χώρου που 

συµπεριλαµβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάµενη κατάστασή της είναι περίπου 105,00 τ.µ. 
3. Παιδική χαρά που βρίσκεται στην Σητεία στην πλατεία Πρωτόπαππα. Η συνολική έκταση του χώρου 

που συµπεριλαµβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάµενη κατάστασή της είναι περίπου 540,00 τ.µ. 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Οι υφιστάµενες παιδικές χαρές του ∆ήµου Σητείας βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους και παρά το γεγονός ότι 
χρησιµοποιούνται κανονικά, δεν πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας προκειµένου να είναι σε 
θέση να πιστοποιηθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176 και 
ΕΝ 1177:2008 και την Υπουργική Απόφαση 28492/11-05- 2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009). 

 
Οι ανωτέρω υφιστάµενοι χώροι παιδικών χαρών παρουσιάζουν προβλήµατα ποικίλης φύσεως, αναφορικά 
µε την καταλληλότητά τους. Σε επίπεδο ασφαλείας, τα όργανα παιδικής χαράς, πέραν του ότι δεν 
συµµορφώνονται µε τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας, επίσης δεν καλύπτονται και οι προδιαγραφές σχετικά µε 
τις διαστάσεις ασφαλείας και τις επιφάνειες απορρόφησης κρούσεων. 

 
Επίσης, οι περισσότεροι χώροι έχουν ελλιπή ή και εντελώς κατεστραµµένη περίφραξη. Γενικότερα η άρτια και 
πλήρης περίφραξη των χώρων των παιδικών χαρών είναι ένα ζήτηµα που χρίζει άµεσης αποκατάστασης. 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ �ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 

Ο σχεδιασµός της εκάστοτε παιδικής χαράς έλαβε υπόψη την κάτοψη του χώρου, τις 
προδιαγραφές ΕΝ 1176 που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασµό και κατασκευή Παιδικών Χαρών, καθώς και 
την Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009, στην οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές 
προδιαγραφές  για  την  κατασκευή και λειτουργία   των Παιδικών Χαρών. 

 
Ο έλεγχος της ασφάλειας του εξοπλισµού παιχνιδότοπων διενεργείται µε βάση την σειρά των υιοθετηµένων 
και στην Ελλάδα ευρωπαϊκών προτύπων της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), ΕΝ 1176 
(µέρη 1 έως 7) και ΕΝ 1177. 

 
Τα πρότυπα καθορίζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται καθώς και τις 
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απαιτήσεις για την εγκατάσταση, την διευθέτηση του χώρου, τον έλεγχο, την συντήρηση και την λειτουργία των 
παιχνιδότοπων. 

 
Προτείνεται λοιπόν αφενός ο σχεδιασµός της εκάστοτε Παιδικής Χαράς να γίνει βάσει των 
προϋποθέσεων που ισχύουν για την πιστοποίησή της και αφετέρου η κατάλληλη σχεδίαση της Παιδικής 
Χαράς να έχει ως στόχο την βέλτιστη σωµατική και πνευµατική ανάπτυξη των παιδιών διαφορετικών ηλικιακών 
οµάδων και διαφορετικών κινητικών ικανοτήτων, την κοινωνικοποίησή τους, αλλά και την δηµιουργία ενός 
ευχάριστου χώρου αναµονής και ξεκούρασης για τους  ενήλικες συνοδούς. 

 
Στο Παράρτηµα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, και για κάθε επιµέρους περίπτωση 
παιδικής χαράς, αναφέρονται γενικά στοιχεία και η σηµερινή κατάσταση του υπό διαµόρφωση χώρου. 
Επίσης αναφέρονται όλες οι προµήθειες καινούριων ειδών, ώστε αφότου ολοκληρωθούν οι παρεµβάσεις οι 
παιδικές χαρές να συνιστούν λειτουργικούς και ελκυστικούς χώρους αναψυχής. 

 
Στην παρούσα Μελέτη ελήφθησαν υπόψη και τα φύλλα ελέγχου που συντάχθηκαν έπειτα από αυτοψία 
και επιθεωρήσεις στους χώρους κάθε παιδικής χαράς. 

 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Όσον αφορά το θέµα της καταλληλότητας των χώρων που φιλοξενούν τις υφιστάµενες παιδικές χαρές που 
απασχολούν την παρούσα µελέτη, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις και κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται 
στην Εγκύκλιο 44 (Αρ. Πρωτ. 30681/07-08-2014) "Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 
(Β'931) απόφασης περί οργάνωσης και λειτουργίας παιδικών χαρών των ΟΤΑ", µέρος Β. Υφιστάµενες 
παιδικές χαρές. 

 
∆ηλαδή δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυµονούν κινδύνους (όπως για παράδειγµα 
κατολισθήσεις, κατακρηµνίσεις, εστίες µολύνσεων κλπ.). Επιπλέον τηρούνται όλα τα κριτήρια του άρθρου 2 της 

νέας Υ.Α. 27934 (ΦΕΚ 2029/25-07-2014). 
 

Ο Ενδεικτικός  προϋπολογισµός  για  την  παραπάνω  προµήθεια  αν έρχεται στο  ποσό  των  65.000,00 
€ (Συµπ. Φ.Π.Α. 24%) και θα αντιµετωπιστεί από πίστωση που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30-7135.011 του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 και 2019 του ∆ήµου. 
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει 
τιµής για το σύνολο των ειδών της παρούσας µελέτης. ∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος της δηµοπρατούµενης προµήθειας. 

 

Σητεία, 6-8-2018 
 
 

Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 
 

 

 

 

                           ΑΝΘΗ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ                                     ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 

 

                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Επιµέρους Ενδεικτικοί Προϋπολογισµοί ανά Παιδική Χαρά 

Προµήθεια   και   τοπ θέτηση οργάνων 
και δαπέδων ασφαλείας σε τρείς 
παιδικές χαρές του 
προκειµένου να πι 

∆ήµου Σητείας, 
τοποιηθούν σε 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ. Μελέτης   44/ 2018 

εφαρµογή της υπ' αρ. 
απόφασης του 
Εσωτερικών 

18239/05-05-14 
Υπουργείου 

 
 
 
 

Ενδεικτικοί Προϋπολογισµοί 
 

 
Παρακάτω παρατίθενται οι επιµέρους προϋπολογισµοί των προµηθειών για τις περιπτώσεις των παιδικών 
χαρών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι εργασίες και οι χώροι τοποθέτησης των υπό προµήθεια 
εξοπλισµών παρουσιάζονται αναλυτικά στις Επιµέρους Τεχνικές Εκθέσεις του Παραρτήµατος της 
παρούσας. Το αθροιστικό αποτέλεσµα των Επιµέρους Προϋπολογισµών συνοψίζεται στον Συνολικό 

Ενδεικτικό Προϋπολογισµό που αποτελεί και την δαπάνη που προβλέπει η παρούσα Μελέτη που 
εκπονήθηκε. 

 

Οι παρακάτω επιµέρους προϋπολογισµοί αφορούν τις περιπτώσεις: 
1. Παιδική χαρά που βρίσκεται στην Σητεία επί της οδού Γεννηµατά. Η συνολική έκταση του χώρου που 

συµπεριλαµβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάµενη κατάστασή της είναι περίπου 730,00 τ.µ. 
2. Παιδική χαρά που βρίσκεται στην Σητεία επί της οδού ∆ηµοκρίτου. Η συνολική έκταση του χώρου που 

συµπεριλαµβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάµενη κατάστασή της είναι περίπου 105,00 τ.µ. 
3. Παιδική χαρά που βρίσκεται στην Σητεία στην πλατεία Πρωτόπαππα. Η συνολική έκταση του χώρου 

που συµπεριλαµβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάµενη κατάστασή της είναι περίπου 540,00 τ.µ. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
1. Επιµέρους Προϋπολογισµός παιδική χαρά Σητείας - Οδόυ Γεννηµατά 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ�ΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ�ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Εξοπλισµός Παιχνιδιού- Επιλέξηµα Είδη 

1 Κούνια ξύλινη δύο θέσεων - 
Παίδων 

τεµ 1,00 950,00 
 

950,00 

2 Κούνια ξύλινη δυο θέσεων 
Νηπίων 

τεµ 1,00 1050,00 
 

1.050,00 

3 Σύνθετο όργανο παίδων µε 
δύο αναρριχήσεις 

τεµ 1,00 6200,00 
 

6.200,00 

4 Ταλαντευόµενο ελατήριο ζωάκι τεµ 1,00 537,00 
 

537,00 
Β. �άπεδα - Επιστρώσεις 

 
1 

Προµήθεια φυσικού υλικού 
επίστρωσης δαπέδων 
ασφαλείας παιδικής χαράς 

 
µ2 

 
185,00 

 
45,00 

 
 

8.325,00 

  
Σύνολο Α,Β: 

 
17.062,00 

 
Φ.Π.Α 24% 

 
4.094,88 

Σύνολο Α,Β µε 
Φ.Π.Α.: 

 
21.156,88 

Γ. Αστικός Εξοπλισµός 

1 Μεταλλική πληροφοριακή 
πινακίδα 

τεµ 1,00 300,00 300,00 

2 Μεταλλική πόρτα εισόδου 
παιδικής χαράς 

τεµ 1,00 300,00 300,00 

3 Βρύση προκατασκευασµένη τεµ 1,00 250,00 250,00 
4 Κάδος απορριµµάτων τεµ 2,00 180,00 360,00 

�. Περιφράξεις 

1 Ξύλινη περίφραξη ύψους 1,10 
µ. 

µ 62,00 65,00  
4.030,00 

 Σύνολο Γ,∆: 5.240,00 
Φ.Π.Α 24% 1.257,60 

Σύνολο Γ,∆ µε 
Φ.Π.Α.: 

6.497,60 

Σύνολο : 22.302,00 
Φ.Π.Α 24% 5.352,48 

Σύνολο µε Φ.Π.Α. : 27.654,48 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
2. Επιµέρους Προϋπολογισµός παιδική χαρά Σητείας - Οδού �ηµοκρίτου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ�ΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ�ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Εξοπλισµός Παιχνιδιού- Επιλέξηµα Είδη 

1 Κούνια ξύλινη δύο θέσεων - 
Παίδων 

τεµ 1,00 950,00 950,00 

2 Κούνια ξύλινη δυο θέσεων 
Νηπίων 

τεµ 1,00 1050,00 1.050,00 

3 Μύλος αυτοκινούµενος τεµ 1,00 700,15 700,15 

4 Ξύλινη τσουλήθρα παίδων µε 
πατάρι 

τεµ 1,00 1150,20 1.150,20 

Β. �άπεδα - Επιστρώσεις 

1 Χτενιστό µπετόν µ2 27,00 21,00 567,00 

2 Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας 

µ2 120,00 40,00 4.800,00 

 Σύνολο Α,Β: 9.217,35 
Φ.Π.Α 24% 2.212,17 

Σύνολο Α,Β µε 
Φ.Π.Α.: 

11.429,52 

Γ. Αστικός Εξοπλισµός 

1 Μεταλλική πληροφοριακή πινακίδα τεµ 1,00 300,00 300,00 

2 Μεταλλική πόρτα εισόδου 
παιδικής χαράς 

τεµ 1,00 300,00 300,00 

3 Παγκάκι ξύλινο µε πλάτη τεµ 3,00 250,00 750,00 
4 Κάδος απορριµµάτων τεµ 1,00 180,00 180,00 
5 Βρύση προκατασκευασµένη τεµ 1,00 250,00 250,00 

�. Περιφράξεις 

1  
Ξύλινη περίφραξη ύψους 1,10 µ. 

µ 57,00 65,00 3.705,00 

 Σύνολο Γ,∆: 5.485,00 
Φ.Π.Α 24% 1.316,40 

Σύνολο Γ,∆ µε 
Φ.Π.Α.: 

6.801,40 

Σύνολο : 14.702,35 
Φ.Π.Α 24% 3.528,57 

Σύνολο µε Φ.Π.Α. : 18.230,92 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
3. Επιµέρους Προϋπολογισµός παιδική χαρά Σητείας - Πλατεία Πρωτόπαππα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ�ΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ�ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Εξοπλισµός Παιχνιδιού- Επιλέξηµα Είδη 

1 Εξοπλισµός αναρρίχησης τεµ 1,00 2830,00 2.830,00 

2 Καθίσµα κούνιας παίδων µε 
αλυσίδες και κουζινέτα 

τεµ 2,00 120,00 240,00 

3 Καθίσµα κούνιας νηπίων µε 
αλυσίδες και κουζινέτα 

τεµ 2,00 160,00 320,00 

4 Αποσβεστήρας τραµπάλας τεµ 4,00 55,00 220,00 
5 Κάθισµα τραµπάλας τεµ 4,00 50,00 200,00 

Β. �άπεδα - Επιστρώσεις 

1 Προµήθεια φυσικών κυβόλιθων από 
γρανίτη 

µ2 42,00 30,00 1.260,00 

2 Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας, µε υπόβαση 

µ2 26,00 60,00 1.560,00 

 
3 

Προµήθεια φυσικού υλικού 
επίστρωσης δαπέδων ασφαλείας 
παιδικής χαράς 

 
µ2 

 
135,00 

 
45,00 

 
6.075,00 

 Σύνολο Α,Β: 12.705,00 
Φ.Π.Α 24% 3.049,20 

Σύνολο Α,Β µε 
Φ.Π.Α.: 

15.754,20 

Γ. Αστικός Εξοπλισµός 

1 Μεταλλική πληροφοριακή πινακίδα τεµ 1,00 300,00 300,00 

2 Μεταλλική πόρτα εισόδου 
παιδικής χαράς 

τεµ 1,00 300,00 300,00 

3 Κάδος απορριµµάτων τεµ 2,00 180,00 360,00 
4 Βρύση προκατασκευασµένη τεµ 1,00 250,00 250,00 
5 Παγκάκι ξύλινο χωρίς πλάτη τεµ. 5,00 220,00 1.100,00 

�. Περιφράξεις 

1 Μεταλλική περίφραξη ύψους 1,60 µ. µ 5,00 80,00 400,00 

 Σύνολο Γ,∆: 2.710,00 
Φ.Π.Α 24% 650,40 

Σύνολο Γ,∆ µε 
Φ.Π.Α.: 

3.360,40 

Σύνολο : 15.415,00 
Φ.Π.Α 24% 3.699,60 

Σύνολο µε Φ.Π.Α. : 19.114,60 
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π

π

Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
και δαπέδων ασφαλείας σε τρείς 
παιδικές χαρές του 
προκειµένου να 

∆ήµου Σητείας, 
ιστοποιηθούν σε 

εφαρµογή της υπ' αρ. 18239/05-05-14 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ. Μελέτης 44/ 2018 

απόφασης του 
Εσωτερικών 

Υπουργείου 

 
 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός για τη προµήθεια είναι ο εξής: 
 

Συνολικός Ενδεικτικός Προυπολογισµός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ�ΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ�ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Εξο λισµός Παιχνιδιού- Επιλέξηµα Είδη 

1 Κούνια ξύλινη δύο θέσεων 
- Παίδων 

τεµ 2,00 950,00 1.900,00 

2 Κούνια ξύλινη δυο θέσεων 
Νηπίων 

τεµ 2,00 1050,00 2.100,00 

3 Ξύλινη τσουλήθρα παίδων µε 
πατάρι 

τεµ 1,00 1150,20 1.150,20 

4 Ταλαντευόµενο ελατήριο ζωάκι τεµ 1,00 537,00 537,00 

5 Μύλος αυτοκινούµενος τεµ. 1,00 700,15 700,15 

6 Σύνθετο όργανο παίδων µε 
δύο αναρριχήσεις 

τεµ 1,00 6200,00 6.200,00 

7 Εξοπλισµός αναρρίχησης τεµ 1,00 2830,00 2.830,00 

8 Καθίσµα κούνιας παίδων µε 
αλυσίδες και κουζινέτα 

τεµ 2,00 120,00 240,00 

9 Καθίσµα κούνιας νηπίων µε 
αλυσίδες και κουζινέτα 

τεµ 2,00 160,00 320,00 

10 Αποσβεστήρας τραµπάλας τεµ 4,00 55,00 220,00 
11 Κάθισµα τραµπάλας τεµ 4,00 50,00 200,00 

Β. �άπεδα - Επιστρώσεις 

1 Προµήθεια φυσικών 
κυβόλιθων από γρανίτη 

µ2 42,00 30,00 1.260,00 

 
2 

Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας, µε υπόβαση 

 
µ2 

 
26,00 

 
60,00 

 
1.560,00 

3 Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας 

µ2 120,00 40,00 4.800,00 

 
4 

Προµήθεια φυσικού υλικού 
επίστρωσης δαπέδων 
ασφαλείας παιδικής χαράς 

 
µ2 

 
320,00 

 
45,00 

 
 

14.400,00 

5 Χτενιστό µπετόν µ2 27,00 21,00 567,00 
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Σύνολο Α,Β: 

 
38.984,35 

 
Φ.Π.Α 24% 

 
9.356,25 

Σύνολο Α,Β µε 
Φ.Π.Α.: 

 
48.340,60 

Γ. Αστικός Εξοπλισµός 

1 Μεταλλική πληροφοριακή 
πινακίδα 

τεµ 3,00 300,00 900,00 

2 Μεταλλική πόρτα εισόδου 
παιδικής χαράς 

τεµ 3,00 300,00 900,00 

3 Βρύση προκατασκευασµένη τεµ. 3,00 250,00 750,00 

4 Παγκάκι ξύλινο µε πλάτη τεµ. 3,00 250,00 750,00 

5 Παγκάκι ξύλινο χωρίς πλάτη τεµ. 5,00 220,00 1.100,00 

6 Κάδος απορριµµάτων τεµ 5,00 180,00 900,00 
�. Περιφράξεις 

1 Μεταλλική περίφραξη ύψους 
1,60 µ. 

µ 5,00 80,00 
 

400,00 

2 Ξύλινη περίφραξη ύψους 
1,10 µ. 

µ 119,00 65,00 7.735,00 

 Σύνολο Γ,∆: 13.435,00 
Φ.Π.Α 24% 3.224,40 

Σύνολο Γ,∆ µε 
Φ.Π.Α.: 

16.659,40 

Σύνολο : 52.419,35 
Φ.Π.Α 24% 12.580,65 

Σύνολο µε Φ.Π.Α. : 65.000,00 
 
 

Στον ανωτέρω προϋπολογισµό περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες και κόστη που αφορούν τις 
απαιτούµενες εργασίες αποξήλωσης, τοποθέτησης, µεταφοράς και αποµάκρυνσης ειδών και υλικών. 
Επίσης, περιλαµβάνει όλα τα επιπλέον έξοδα που τυχόν απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση του 
συνόλου της προµήθειας (π.χ. έξοδα εκτελωνισµού υλικών, φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν 
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού) εκτός µόνο του αναλογούντος Φ.Π.Α. που βαρύνει το ∆ήµο. 

 
Σητεία, 6-8-2018 

 
 
 

Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 
 

 

 

 

                           ΑΝΘΗ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ                                     ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 

 

                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
και δαπέδων ασφαλείας σε τρείς 
παιδικές  χαρές  του  ∆ήµου   Σητείας, 
προκειµένου να πιστοποιηθούν σε 
εφαρµογή της υπ'  αρ.  18239/05-05-14 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ. Μελέτης  44/ 2018 

απόφασης του 
Εσωτερικών 

Υπουργείου 

 

 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 18239/05-05-14 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

 

Στις διαστάσεις και στις διατοµές των ειδών επιτρέπονται αποκλίσεις της τάξεως του +/-10% αρκεί να είναι εξίσου 
ασφαλή και να µην επηρεάζονται η αντοχή και η στατικότητα των εξοπλισµών. 

 
Ειδικά για τα όργανα της παιδικής χαράς και οι διαστάσεις που δίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του +/- 15% ανά τµήµα οργάνου και εξοπλισµού 
παιδικής χαράς, µε µοναδική δέσµευση επί ποινή αποκλεισµού ως προς τα αναγραφόµενα όρια ασφαλείας 
και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις επιµέρους τεχνικές προδιαγραφές των 
εξοπλισµών. 

 

Αποκλίσεις επιτρέπονται και στην µορφή των διατοµών των στοιχείων των εξοπλισµών µε τον όρο ότι δεν 
επηρεάζουν την λειτουργικότητα, την στατικότητα και την ποιότητα των εξοπλισµών. ∆εν επιτρέπονται 
αποκλίσεις στις προδιαγραφόµενες δραστηριότητες του κάθε οργάνου οι οποίες θεωρούνται οι κατ’ 
ελάχιστο απαιτητές. 

 

∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις στις ηλικιακές οµάδες του κάθε οργάνου όπως και στους χώρους ασφαλείας 
των εξοπλισµών. Σε περίπτωση αποκλίσεων θα γίνεται ειδική µνεία επ’ αυτού και θα δίδεται γραπτή εγγύηση 
από  τον  προσφέροντα.  Μεγαλύτερες  αποκλίσεις  δεν  επιτρέπονται. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
Όλα τα όργανα Παιδικής Χαράς και τα δάπεδα ασφαλείας θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις 
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ΕΝ 1176, ΕΝ 71-3 και ΕΝ 1177:2008 αντίστοιχα 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. 
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Το     εργοστάσιο παραγωγής   θα   είναι   πιστοποιηµένο   κατά   ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004, ή 
ισοδύναµα. 

 
Α.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙ�ΙΟΥ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΙ�Η 

 

 
Α.1. . Κούνια ξύλινη δύο θέσεων - Παίδων 

 

 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 
ΠΛΑΤΟΣ 2900mm ΠΛΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3500mm 

 

ΜΗΚΟΣ 1800mm ΜΗΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7500mm 
ΥΨΟΣ 2300mm 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ 
ΟΡΓΑΝΟ 

ΕΤΩΝ 3 - 12 ΆΤΟΜΑ 2 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1300 mm 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κούνια - Αιώρηση 

Αποτελείται από: 
 

• µία οριζόντια δοκό διατοµής ελάχιστων διαστάσεων 95x95 και ενδεικτικού µήκους 3000µµ 
• Τέσσερις κεκλιµένες δοκούς διατοµής ελάχιστων διαστάσεων επίσης 95x95, ενδεικτικού µήκους 2300 

εκ. που συνδέονται ανά δύο σε σχήµα «Λ» σε κάθε πλευρά της κούνιας. 

 
Τα κυρίως στοιχεία που αποτελούν την κούνια είναι κυρίως από ξύλο µε ελάσµατα, 
σφυρηλατηµένο  και εµποτισµένο µε πίεση. Ο  χρωµατισµός  θα  γίνει  µε  αδιάβροχα   βερνίκια. 

 
Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται µε µεταλλικές γαλβανισµένες λάµες. 

 
Στην οριζόντια σωλήνα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σε συγκεκριµένες διαστάσεις (τόσο µεταξύ τους, 
όσο και από τους κεκλιµένους δοκούς). Τα κουζινέτα είναι τοποθετηµένα κατά ζεύγη αφήνοντας κενό (µεταξύ του 
ζεύγους) 55 εκ. και από την άκρη της κούνιας 48 εκ. Το ενδιάµεσο κενό από τα δύο ζεύγη είναι 54 εκ., βάση 
του πρότυπου ΕΝ 1176. 

 
Για την ένωση της αλυσίδας µε το κουζινέτο χρησιµοποιούνται ναυτικά κλειδιά, τα οποία ασφαλίζουν µε 
παξιµάδι ασφαλείας. Για την ένωση της αλυσίδας µε το κάθισµα στην άλλη άκρη της αλυσίδας, 
χρησιµοποιούνται επίσης ναυτικά κλειδιά. 

 
Οι αλυσίδες καθίσµατος περίπου 6 χιλ. θα είναι κατασκευασµένες από ενισχυµένο ατσάλι και θα είναι 
γαλβανισµένες. Στο πλησιέστερο σηµείο του καθίσµατος θα τοποθετούνται ανοξείδωτοι σύνδεσµοι για την 
ισχυρότερη σύνδεση καθίσµατος αλυσίδας. 

 
Το επίπεδο κάθισµα είναι βαρέως τύπου κατασκευής, είναι κατασκευασµένο εσωτερικά από επίπεδο 
χαλύβδινο έλασµα (91 χιλ.) ανοχής 345 Μpa (50,000 psi) και φέρει µεταλλικούς 



14  

φορµαρισµένους συνδέσµους οι οποίοι είναι διαµέτρου 8 χιλ. κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα 
τύπου 304 µε ανοχή 586 Mpa (85,000 psi). Η εξωτερική κατασκευή του καθίσµατος είναι από φορµαρισµένο 
µαλακό, αναπαυτικό µαύρο καουτσούκ. Είναι βραδυφλεγή και παρέχουν υψηλή αντοχή ενάντια στα 
διάφορα χηµικά. Είναι µε σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και παρέχουν αντιστατική 
προστασία. 

 
Όλες οι βίδες στήριξης θα είναι ανοξείδωτες και θα καλύπτονται από πλαστικά προστατευτικά τα οποία θα 
παρέχουν ασφάλεια ενώ συγχρόνως θα  αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία. 

 
Για την σωστή λειτουργία της κούνιας απαιτείται περιοχή ασφαλείας 750Χ350εκ. Για την τοποθέτηση 
της κούνιας δεν απαιτείται ανυψωτικό µηχάνηµα. 

 
Τα µεταλλικά στοιχεία προτείνεται να αποτελούνται κυρίως από χαλυβδοσωλήνες θερµής εξέλασης 
ποιότητας St 37-2 DIN 17100, ελάχιστου πάχους 2,5 και να βάφονται ηλεκτροστατικά µε πούδρα polyester, δύο 
στρωµάτων. 

 
Όλοι οι µεταλλικοί σύνδεσµοι θα είναι γαλβανισµένοι. Οι τάπες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από 
ανθεκτικά υλικά µη τοξικά. 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σκαριφήµατα 
της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176. 

 
 
 

Α.2. Κούνια ξύλινη δυο θέσεων Νηπίων 
 

 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 
ΠΛΑΤΟΣ 2900mm ΠΛΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3500mm 

 

ΜΗΚΟΣ 1800mm ΜΗΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7500mm 
ΥΨΟΣ 2300mm 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ 
ΟΡΓΑΝΟ 

ΕΤΩΝ 1,5 - 3 ΆΤΟΜΑ 2 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1300 mm 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κούνια - Αιώρηση 

Αποτελείται από: 
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• µία οριζόντια δοκό διατοµής ελάχιστων διαστάσεων 95x95 και ενδεικτικού µήκους 3000µµ 
• Τέσσερις κεκλιµένες δοκούς διατοµής ελάχιστων διαστάσεων επίσης 95x95, ενδεικτικού µήκους 2300 

εκ. που συνδέονται ανά δύο σε σχήµα «Λ» σε κάθε πλευρά της κούνιας. 

 
Τα κυρίως στοιχεία που αποτελούν την κούνια είναι κυρίως από ξύλο µε ελάσµατα, 
σφυρηλατηµένο και εµποτισµένο µε πίεση. Ο χρωµατισµός θα γίνει µε αδιάβροχα βερνίκια. 

 
Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται µε µεταλλικές γαλβανισµένες λάµες. 

 
Στην οριζόντια σωλήνα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σε συγκεκριµένες διαστάσεις (τόσο µεταξύ τους, 
όσο και από τους κεκλιµένους δοκούς). Τα κουζινέτα είναι τοποθετηµένα κατά ζεύγη αφήνοντας κενό (µεταξύ του 
ζεύγους) 55 εκ. και από την άκρη της κούνιας 48 εκ. Το ενδιάµεσο κενό από τα δύο ζεύγη είναι 54 εκ., βάση 
του πρότυπου ΕΝ 1176. 

 
Για την ένωση της αλυσίδας µε το κουζινέτο χρησιµοποιούνται ναυτικά κλειδιά, τα οποία ασφαλίζουν µε 
παξιµάδι ασφαλείας. Για την ένωση της αλυσίδας µε το κάθισµα στην άλλη άκρη της αλυσίδας, 
χρησιµοποιούνται επίσης ναυτικά κλειδιά. 

 
Οι αλυσίδες καθίσµατος περίπου 6 χιλ. θα είναι κατασκευασµένες από ενισχυµένο ατσάλι και θα είναι 
γαλβανισµένες. Στο πλησιέστερο σηµείο του καθίσµατος θα τοποθετούνται ανοξείδωτοι σύνδεσµοι για την 
ισχυρότερη σύνδεση καθίσµατος αλυσίδας. 

 
Το κάθισµα είναι βαρέως τύπου κατασκευής, κατάλληλο για παιδιά της ηλικίας που απευθύνεται το παρόν, 
είναι κατασκευασµένο εσωτερικά από επίπεδο χαλύβδινο έλασµα (91 χιλ.) ανοχής 345 Μpa (50,000 psi) και 
φέρει µεταλλικούς φορµαρισµένους συνδέσµους οι οποίοι είναι διαµέτρου 8 χιλ. κατασκευασµένοι από 
ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304 µε ανοχή 586 Mpa (85,000 psi). Η εξωτερική κατασκευή του καθίσµατος 
είναι από φορµαρισµένο µαλακό, αναπαυτικό µαύρο καουτσούκ. Είναι βραδυφλεγή και παρέχουν υψηλή 
αντοχή ενάντια στα διάφορα χηµικά. Είναι µε σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και παρέχουν 
αντιστατική προστασία. 

 
Όλες οι βίδες στήριξης θα είναι ανοξείδωτες και θα καλύπτονται από πλαστικά προστατευτικά τα οποία θα 
παρέχουν ασφάλεια ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία. 

 
Για την σωστή λειτουργία της κούνιας απαιτείται περιοχή ασφαλείας 750Χ350εκ. Για την τοποθέτηση 
της κούνιας δεν απαιτείται ανυψωτικό µηχάνηµα. 

 
Τα µεταλλικά στοιχεία προτείνεται να αποτελούνται κυρίως από χαλυβδοσωλήνες θερµής εξέλασης 
ποιότητας St 37-2 DIN 17100, ελάχιστου πάχους 2,5 και να βάφονται ηλεκτροστατικά µε πούδρα polyester, δύο 
στρωµάτων. 

 
Όλοι οι µεταλλικοί σύνδεσµοι θα είναι γαλβανισµένοι. Οι τάπες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από 
ανθεκτικά υλικά µη τοξικά. 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και 
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κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του 
εν λόγω εξοπλισµού, καθώς και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σκαριφήµατα 
της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176. 

 
 
 

Α.3. Ξύλινη τσουλήθρα παίδων µε πατάρι 
 

 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 
ΠΛΑΤΟΣ 900mm ΠΛΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3900mm 

 

ΜΗΚΟΣ 4500mm ΜΗΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7500mm 
ΥΨΟΣ 2400mm 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ 
ΟΡΓΑΝΟ 

ΕΤΩΝ 3 - 14 ΆΤΟΜΑ 2 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1700 mm 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εύκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση 

Αποτελείται από: 
 

− 1 πατάρι προτεινόµενων διαστάσεων 1905 x 1905 µµ, το οποίο θα βρίσκεται κατ' ελάχιστο σε ύψος 
1500 µµ. Το πατάρι προτείνεται να είναι µε σκεπή. 

− 1 ξύλινη σκάλα για πατάρι ύψους 1500 µµ. ή αντίστοιχου 

− 1 ζεύγος χειρολαβές ασφαλείας 
− 1 τσουλήθρα τριών µέτρων ευθεία ανοικτού τύπου, για πατάρι ανάλογου ύψους 

− 1 προστατευτικό εισόδου τσουλήθρας (hood) 
− 6 βάσεις πάκτωσης 

 
Το πατάρι προτείνεται να κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης προτεινόµενων διαστάσεων 1905 x 1905 µµ, 
πάχους 21µµ. Η όλη κατασκευή προτείνεται να στηριχθεί σε έξι (6) ξύλινες κολώνες διατοµής 95 x 95. Οι 
πλαϊνές πλευρές του παταριού προστατεύονται µε ξύλινα φράγµατα (κάγκελο) που κατασκευάζεται από 
ξυλεία µεγάλης αντοχής προτεινόµενης διατοµής 70 x 40 µµ οι κουπαστές και προτεινόµενης διατοµής 100 x 
20 µµ τα γεµίσµατα. 

 
Η σκάλα προτείνεται να αποτελείται από: 

 
• ∆ύο (2) ξύλινα πλαϊνά κατασκευασµένα από ξυλεία µεγάλης αντοχής, διαστάσεων 2050 x 160 µµ και 

πάχους τουλάχιστον 43 µµ. 
• Επτά (7) ξύλινα σκαλοπάτια κατασκευασµένα από ξυλεία µεγάλης αντοχής διαστάσεων 750 x 150 

µµ και πάχους τουλάχιστον 40 µµ. 
• ∆ύο (2) ξύλινες χειρολαβές αποτελούµενες από 3 οριζόντιους δοκούς (1 κουπαστή και 2 

προστατευτικές µπάρες) και 1 κάθετη κολώνα. Οι κουπαστές και οι µπάρες είναι 
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διαστάσεων 1980 x 70 x 43mm ενώ η κολώνα 900 x 70 x 43mm, κατασκευασµένα όλα από ξυλεία 
µεγάλης αντοχής. 

• Τα κενά που δηµιουργούνται µεταξύ των σκαλοπατιών καλύπτονται µε πλακάζ θαλάσσης πάχους 9 
µµ. 

• ∆ύο (2) χαλυβδοελάσµατα St-37, γαλβανισµένα εν θερµώ, διαστάσεων 650 x 60 x 5 µµ, για την 
αγκύρωσή της στο έδαφος. 

 
Η τσουλήθρα έχει ύψος 1500 µµ, προτεινόµενο πλάτος 540 µµ και µήκος ολίσθησης 3000 µµ. Είναι 

τοποθετηµένη στην απέναντι από την σκάλα πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της γίνεται 
από µία µπάρα κρατήµατος διατοµής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται τοποθετηµένα δύο 
προστατευτικά κατασκευασµένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21 µµ τα οποία προσφέρουν πλευρική 
προστασία. 

 
Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά προστατευτικά τοποθετηµένα σε όλο το µήκος 
ολίσθησης, κατασκευασµένα από πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 27mm, εγκάρσια στα οποία 
τοποθετείται ανοξείδωτη (INOX) λαµαρίνα προτεινόµενων διαστάσεων 3000 x 500 x 1,2 µµ. 

 
Για την στήριξη της λαµαρίνας και για µεγαλύτερη αντοχή σε δυναµικές καταπονήσεις, τοποθετούνται 
κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15 µµ και ενισχύσεις από χαλυβδοσωλήνα St-37 
διατοµής. Φ26 x 2 µµ . 

 
Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας τοποθετείται µία βάση αντιστήριξης ύψους 700 µµ 
κατασκευασµένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33 x 2 µµ και Φ21x2µµ, η οποία χρησιµοποιείται και για την 
αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 

 
Οι χειρολαβές ασφαλείας είναι µεταλλικές ηλεκτροστατικής βαφής κάθετης στοίχισης ανά δύο, µε την 

εσωτερική κουρµπαρισµένη στο πάνω σηµείο. Φέρει µεταλλική λάµα στήριξης στο κάτω σηµείο της και 
σηµείο στήριξης στο άνωθεν τµήµα. Είναι κατασκευασµένες από σωλήνα Φ 32 χιλ. µε ύψος 80 εκ. περίπου και 
διάκενα µεταξύ τους σύµφωνα µε τα ΕΝ 1176. 

 
Οι χειρολαβές ασφαλείας τοποθετούνται σε σηµεία των παταριών που δεν υπάρχουν προστατευτικά 
(πάνελ, κάγκελα κλπ) εισόδου – εξόδου. 

 
Το προστατευτικό εισόδου της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή θέση, για την 

αποφυγή ατυχηµάτων. Θα έχει ύψος 105 εκ., πλάτος 87 εκ. και πλάτος 10εκ. περίπου. Κατασκευάζεται µε 
τη µέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια. Αποτελείται από γραµµική χαµηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένη (polyethylene) και µε προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία και κατά της δηµιουργίας στατικού ηλεκτρισµού. Το εκάστοτε χρώµα, που είναι µη τοξικό, 
τοποθετείται µε την περιστροφική εκχύλιση του φορµαρίσµατος. 

 
Τα υλικά κατασκευής που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για την κατασκευή άρτιων και ασφαλών 
οργάνων παιδικής χαράς. Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 
1052 και θα έχει µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις. Τα πλακάζ θαλάσσης θα είναι εµποτισµένα σε ειδικές κόλλες 
και ρινίσµατα σιδήρου, µε ανθεκτικό εξωτερικό φιλµ µεγάλης αντοχής, θα είναι αντιολισθητικά και 
δοκιµασµένα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα µεταλλικά 
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στοιχεία θα έχουν µεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις µεγάλες αλλαγές θερµοκρασίας. Τέλος τα πλαστικά 
στοιχεία θα είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα είναι 
ανακυκλώσιµα. 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σκαριφήµατα 
της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176. 

 
 
 

Α.4. Ταλαντευόµενο ελατήριο ζωάκι 
 

 
�ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝ�ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 

ΠΛΑΤΟΣ 250 ∆ΙΑΤΟΜΗ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ3000 
ΜΗΚΟΣ 1000 

ΥΨΟΣ 900 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ�Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΕΤΩΝ 3 - 14 ΆΤΟΜΑ 1 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 750 

�ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ταλάντωση 
 

 

Αποτελείται από: 
 

• 1 µεταλλική βάση πάκτωσης 
• 1 µεταλλικό ελατήριο πιέσεως (εξάρτηµα στήριξης) 
• 1 κυρίως όργανο, το οποίο προτείνεται να έχει µορφή από ζωάκι 
• 2 χειρολαβές 
• 1 κάθισµα 

Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεµάχια κατασκευασµένα από hpl ελάχιστου πάχους 18 µµ. Τα 
τεµάχια συναρµολογούνται µεταξύ τους και θα δίνουν την τελική µορφή του οργάνου. Οι συνδέσεις των 
επιµέρους τεµαχίων γίνονται µε κοχλίες ροδέλες και περικόχλια Μ10 ή Μ8. Φέρει στον κορµό του χειρολαβές 
και στηρίγµατα ποδιών για µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του οργάνου. Οι χειρολαβές και τα 
στηρίγµατα των ποδιών, διαµέτρου Φ32,5 mm από πολυπροπυλένιο µε σφαίρα Φ45 στην κορυφή κατά 
ΕΝ 1176-6. 

 
Το ελατήριο της ταλάντωσης τοποθετείται στο κάτω µέρος του καθίσµατος. Το ελατήριο είναι κατηγορίας 
ελατηρίων πιέσεως µε σπείρες, διατοµής τουλάχιστον Φ20. Θα πρέπει να είναι δοκιµασµένο σε µεγάλες 
καταπονήσεις και να έχει µελετηθεί µε τρόπο που να αποκλείει τον 
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εγκλωβισµό των άκρων του παιδιού. Συνδέεται µε το κυρίως όργανο µε βάση συγκράτησης - µε φλάντζα 
χάλυβα. 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σκαριφήµατα 
της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176. 

 
 
 

Α.5. Μύλος αυτοκινούµενος  

ΓΕΝΙΚΕΣ �ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ύψος 

 

760mm 
�ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

∆ιάµετρος ορίων 

 

5600mm 
∆ιάµετρος 1600mm Ύψος πτώσης 

Κρίσιµο ύψος πτώσης 
460mm 
< 1000mm 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χρήστες 

 
 
8 παιδιά 

  

∆ραστηριότητες 
Ηλικιακή οµάδα 

Περιστροφή 
≥ 3 έτους 

  

 
 
 

Γενική τεχνική περιγραφή 
 

Ο βασικός σκελετός της διάταξης αποτελείται από οριζόντιο κυκλικό άξονα διαµέτρου 1600mm, 
κατασκευασµένο από κοιλοδοκό 50x30mm πάχους 2,5mm. Στον οριζόντιο κυκλικό άξονα συνδέονται 
έξι ακτίνες κατασκευασµένες από κοιλοδοκό 40 x 20mm, οι οποίες ενώνονται µεταξύ τους στο κέντρο του 
κύκλου σε εξάγωνη ροδέλα Φ350mm. 

Στο κέντρο του κύκλου υψώνεται κατακόρυφος άξονας ύψους 400mm., στα δύο άκρα του οποίου 
εφαρµόζονται δύο κουζινέτα µε δύο ρουλεµάν (ένα κωνικό κάτω και ένα απλό άνω). Στη κορυφή του σωλήνα, 
εφαρµόζεται τιµόνι µύλου, µε το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή. 

Παράλληλα µε το βασικό σκελετό και σε ύψος 540mm αντίστοιχα, υπάρχει περιµετρικός κυκλικός σωλήνας 
ασφαλείας. Σε ύψος 470mm, διαµορφώνονται ακτινικές βάσεις πάνω στις οποίες εφαρµόζεται κυκλικό 
κάθισµα από HPL τύπου MEG πάχους 12mm. Το δάπεδο της διάταξης κατασκευάζεται από δύο τεµάχια 
HPL τύπου MEG πάχους 13mm µε αντιολισθητική επιφάνεια. Στην κάτω επιφάνεια του µύλου 
εφαρµόζεται «ποδιά» από πλακάζ θαλάσσης ώστε να δηµιουργείται «οµαλή» επιφάνεια προς τον 
άξονα για τουλάχιστον 350mm από την εξωτερική διάµετρο. 
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Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σκαριφήµατα 
της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176. 

 
 

 
Α.6. Σύνθετο όργανο παίδων µε δύο αναρριχήσεις ή ισοδύναµο 

 

 
�ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 

ΠΛΑΤΟΣ 3950mm ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7450mm 
 

ΜΗΚΟΣ 7100mm ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10350mm 
 

ΥΨΟΣ 4400mm 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ�Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 
 

ΕΤΩΝ 6και άνω  ΆΤΟΜΑ 8 και άνω 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1850 mm 
 

 

Κατ' ελάχιστο το όργανο θα αποτελείται από: 
• 2 πατάρια 

• 1 τσουλήθρα 

• 1 αναρρίχηση 

• 1 γέφυρα 

• 1 ράµπα ανόδου 

 
Ράµπα ανόδου οδηγεί σε πατάρι ύψους 1550µµ το οποίο έχει πρόσβαση σε σύνολο αναρρίχησης ύψους 
1850µµ. Από την άλλη πλευρά θα συνδέεται µε γέφυρα µε το δεύτερο πατάρι ύψους 1250µµ το οποίο 
οδηγεί σε τσουλήθρα µήκους 2140µµ.  

 
 

Όλα τα µέρη είναι στρογγυλεµµένα, µε διάµετρο µικρότερη των 3 mm, και γυαλισµένα, εµποτισµένα και 
βερνικωµένα µε τρία στρώµατα φιλικών προς το περιβάλλον ακρυλικό βερνίκι κατάλληλο για εξωτερικές 
συνθήκες. Οι ενώσεις καλύπτονται από επενδυµένο γαλβανισµένο µέταλλο σπειροειδής µορφής µε 
βυθισµένο κεφάλι και δεν µπορούν να αποσυναρµολογηθούν χωρίς τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου. Όλα 
τα άλλα µεταλλικά εξαρτήµατα και στοιχεία του εξοπλισµού προστατεύονται έναντι των καιρικών συνθηκών 
από µη-τοξικές επιστρώσεις. 

 
Για την άψογη κατασκευή του προϊόντος θα εφαρµοστούν οι κάτωθι έλεγχοι: 

� Οπτικός 
� ∆ιαστασιακός 
� Γραµµικότητας 
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Η κατασκευή του εξοπλισµού έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις EN1176-1 τόσο από την άποψη των 
σταθερών όσο και των µεταβλητών φορτίων αυτής, ανάλογα µε τον αριθµό των χρηστών του 
συγκεκριµένου οργάνου αλλά και σε ότι αφορά όλες τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού για την προστασία 
έναντι πτώσεων και την προστασία έναντι όλων των τύπων των σφιγκτήρων. 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σκαριφήµατα 
της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176. 

 
 

Α.7. Εξοπλισµός αναρρίχησης ή ισοδύναµο 
 

 
�ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 

ΠΛΑΤΟΣ 2500mm ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7100mm 
 

ΜΗΚΟΣ 2870mm ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6550mm 
 

ΥΨΟΣ 2000mm 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ�Α ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 3-14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 6 
 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2000 mm 
 

�ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναρρίχηση, Ενδυνάµωση µυών, Ισορροπία, 
  Παρατηρητήριο  

 

Το όργανο θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω, θα µπορεί να εξυπηρετήσει έως και 6 χρήστες και θα 
αποτελείται τουλάχιστον από 5 από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

1. 1 σχοινί αναρρίχησης 
2. 1 δίχτυ αναρρίχησης 
3. 1 πολύζυγο 
4. 1 ζευγάρι κρίκους 
5. 1 µονόζυγο 
6. 1 τοίχο αναρρίχησης 
7. 1 σκάλα αναρρίχησης 
8. 1 δοκό αναρρίχησης 
9. οριζόντια κλίµακα 

 
Το όργανο είναι ορθογώνιας ή πολυγωνικής κάτοψης και αποτελείται από κεντρικά δοκάρια τετραγωνικής 
διατοµής και προτείνεται να είναι κατασκευασµένα από σύνθετη ξυλεία πεύκου 
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τεσσάρων επιπέδων. Οι δοκοί πρέπει να προστατεύονται από τη φθορά που προκαλείται από µύκητες, 
έντοµα και τερµίτες. 

 
Οι πλατφόρµες και οι τοίχοι αναρρίχησης κατασκευάζονται από πάνελ κόντρα πλακέ ενδεικτικού πάχους 22 
χιλ., τα οποία προτείνεται να αποτελούνται από στρώµατα πεύκου ή/και σηµύδας και στο τέλος τοποθετείται 
πάνω τους µία αντιολισθητική µεµβράνη, µε την µία πλευρά της µαλακή και την άλλη ανάγλυφη για να τονίζει 
την αντιολισθητική της ικανότητα. 

 
Οι σωλήνες θα είναι διαµέτρου 40µµ και κατ' ελάχιστο πάχους 2µµ. Θα είναι κατασκευασµένες από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε να επιτυγχάνεται και να εγγυάται µεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στις φθορές. Οι 
εξέδρες και τα διάφορα τµήµατα του παιχνιδιού θα συνδέονται στις δοκούς, µε τρόπο που να εξασφαλίζεται στα 
µεµονωµένα τµήµατα η σταθερότητα τους και να παραµένουν ακέραια σε περίπτωση βανδαλισµού. 

 
Τα σχοινιά κατασκευάζονται από χαλύβδινο γαλβανισµένο εν θερµώ συρµατόσχοινο 
επικαλυµµένο µε πολυπροπυλένιο. 

 
Τα πατήµατα/ λαβές προτείνεται να κατασκευάζονται από χυτό πολυαµίδιο, ώστε να συνδυάζουν ευστάθεια 
και αντοχή. 

 
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού (αλυσίδες, 
βίδες, σύνδεσµοι κλπ), καθώς και οι µεταλλικές διατάξεις του ίδιου του εξοπλισµού είναι από χάλυβα 
θερµογαλβανισµένο ή βαµµένα ηλεκτροστατικά, όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ 1176. 

 
Όλες οι βίδες στήριξης και σύνδεσης καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία του εξοπλισµού, όπως 
προδιαγράφεται στην οδηγία ΕΝ1176. Τα πλαστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται έχουν µεγάλη αντοχή 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Χρησιµοποιούνται υλικά, όπως 
προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176 που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης, όπως το 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαµίδιο (ΡΑ). 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σκαριφήµατα 
της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176. 
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Α.8. Κάθισµα κούνιας παίδων µε αλυσίδες και κουζινέτα 

Κάθισµα 

Προµήθεια ανταλλακτικού - καθίσµατος ασφαλείας παίδων, βαρέως τύπου κατασκευής, 
κατασκευασµένο εσωτερικά από επίπεδο χαλύβδινο έλασµα (91 χιλ) ανοχής 345 Mpa(50,000 psi) και φέρει 
µεταλλικούς φορµαρισµένους συνδέσµους οι οποίοι είναι διαµέτρου 8 χιλ. κατασκευασµένοι από 
ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304 µε ανοχή 586 Mpa (85,000 psi). Η εξωτερική κατασκευή του καθίσµατος θα είναι 
από φορµαρισµένο µαλακό, αναπαυτικό µαύρο καουτσούκ. 

Η κατασκευή του καθίσµατος θα είναι βραδυφλεγή και θα παρέχει υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα 
χηµικά. Θα είναι µε σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα παρέχει αντιστατική 
προστασία. 

 
Κουζινέτο κούνιας 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σκαριφήµατα 
της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176. 

 
 

Α.9. Κάθισµα κούνιας νηπίων µε αλυσίδες και κουζινέτα 

Κάθισµα 

Προµήθεια ανταλλακτικού - καθίσµατος ασφαλείας νηπίων, βαρέως τύπου κατασκευής, 
κατασκευασµένο εσωτερικά από επίπεδο χαλύβδινο έλασµα (91 χιλ) ανοχής 345 Mpa (50,000 psi) και φέρει 
µεταλλικούς φορµαρισµένους συνδέσµους οι οποίοι είναι διαµέτρου 8 χιλ. κατασκευασµένοι από 
ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304 µε ανοχή 586 Mpa (85,000 psi). Η εξωτερική κατασκευή του καθίσµατος θα είναι 
από φορµαρισµένο µαλακό, αναπαυτικό µαύρο καουτσούκ. 

Η κατασκευή του καθίσµατος θα είναι βραδυφλεγή και θα παρέχει υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα 
χηµικά. Θα είναι µε σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα παρέχει αντιστατική 
προστασία. 

 
Κουζινέτο κούνιας 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της 
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κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών 
υλικών. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σκαριφήµατα 
της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176. 

Α.10. Αποσβεστήρας τραµπάλας 

 
Προµήθεια αποσβεστήρα τραµπάλας σε υφιστάµενο όργανο. Ο αποσβεστήρας είναι µια ελαστική λωρίδα 
πάχους 20mm που θα προσαρµοστεί στο κάτω µέρος του οριζοντίου κοµµατιού του εξοπλισµού για την 
απόσβεση της ταλάντωσης µε τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί και οι παγιδεύσεις. 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σκαριφήµατα 
της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176. 

 
 
 

Α.11. Κάθισµα τραµπάλας 

 
Κάθισµα τραµπάλας, ξύλινο πιστοποιηµένο για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Το κάθισµα θα είναι 
κατασκευασµένο από ξύλο, προτεινόµενων διαστάσεων 5x48x20 εκ. στερεωµένο στην δοκό µε στριφώνια. 
Το ξύλο που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του εξαρτήµατος είναι η σύνθετη αντικολλητική ξυλεία, 
σύµφωνα και µε τα πρότυπα. 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σκαριφήµατα 
της µελέτης και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176. 
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Β . �ΑΠΕ�Α - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
 

Β.1. Προµήθεια φυσικών κυβόλιθων από γρανίτη 

 
�ιαστάσεων 10*10*5 cm. 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση - επίστρωση κυβόλιθων πάχους 5 εκ., 
από πέτρα γκρι Καβάλας, ή αντίστοιχο, κατάλληλων για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και σε οποιαδήποτε 
υποδοµή. 

 
Οι περιµετρικές πλευρές θα είναι σπασµένες µε πρέσα και οι άλλες δύο φυσικές σε προτεινόµενη διάσταση 
10 εκ. 

 
Η επιφάνεια τους θα είναι φυσική όπως το προϊόν στη φυσική εξόρυξη, δηλαδή ελαφρά αδρή χωρίς 
εξογκώµατα. Οι φυσικές ιδιότητες του υλικού θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε ανάλογους εργαστηριακούς 
ελέγχους. 

 
Το φυσικό έδαφος πάνω στο οποίο θα εγκατασταθούν τα υποστρώµατα (υποβάσεις) του κυβόλιθου 
θα πρέπει να είναι καλά διαστρωµένο και συµπυκνωµένο. Ο κυβόλιθος θα εγκατασταθεί επί 2 
υποστρωµάτων. Αρχικά θα δηµιουργηθεί εξυγιαντική στρώση µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α), ώστε να 
επιτευχθεί µία επίπεδη επιφάνεια µε τις κατάλληλες κλίσεις. Πάνω στην στρώση αυτή, θα διαστρωθεί άµµος σε 
πάχος περίπου 7-8 εκ. Κατόπιν, θα τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι σε σχέδιο που υποδεικνύει προτεινόµενη 
διαµόρφωση της µελέτης και σε σύµφωνη γνώµη µε την τεχνική υπηρεσία. Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα 
γίνει µε το χέρι (χωρίς κονίαµα) και θα καταβρέχεται για να σταθεροποιηθεί το υπόστρωµα. Η εργασία θα 
ολοκληρωθεί µε την αρµολόγηση των κυβόλιθων µε άµµο ή µίγµα άµµου - χώµατος και δονητή πλάκας. 

 
Η επιφάνεια διάστρωσης της άµµου εγκιβωτισµού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη, θα είναι 
καθαρή και επίπεδη εντός -30 mm. και έως + 10 mm. από την θεωρητική της στάθµη. Τυχόν τοπικές 
ανωµαλίες της επιφάνειας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τέσσερα mm. ανά µήκος 300 mm. σε κάθε 
κατεύθυνση. Η µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση της στάθµης της τελικής περαιωµένης επιφάνειας 
κυκλοφορίας του δαπέδου από την θεωρητική, σύµφωνα µε την µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη του 
έργου είναι 6mm. H διαφορά στάθµης µεταξύ διαδοχικών (έν επαφή) κυβόλιθων δεν επιτρέπεται να είναι 
µεγαλύτερη από 2 mm. 

 
Οι κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν σε επιφάνεια που ορίζεται από την µελέτη. Η οριοθέτηση του χώρου και ο 
εγκιβωτισµός των υποστρωµάτων, πάνω στα οποία θα γίνει η εγκατάσταση των κυβόλιθων θα γίνεται µε 
την κατασκευή περιµετρικού κρασπέδου. Η κατασκευή του κρασπέδου εγκιβωτισµού συµπεριλαµβάνεται στα 
πλαίσια της παρούσας δαπάνης µε τα των εργατικών δαπανών, ξυλοτύπων και διαµορφώσεων ακµών προς 
παράδοση ολοκληρωµένου και αισθητικά άρτιου αποτελέσµατος. 
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Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλες οι προµήθειες µεταφορές και πλήρεις διαστρώσεις των απαραίτητων 
υλικών που θα αποτελέσουν το υπόστρωµα (υπόβαση) του δαπέδου από κυβόλιθους. Επίσης η 
εργασία εκσκαφής του σκάµµατος, ο επιµελής καθαρισµός των βάσεων στερέωσης του αστικού εξοπλισµού 
της παιδικής χαράς, η φορτοεκφόρτωση του υλικού εκσκαφής και η τελική τοποθέτησή του σε θέση 
υποδεικνυόµενη από την υπηρεσία. 

 
 

 

Τοµή ενδεικτικής εφαρµογής κυβόλιθου 
 
 
 
 

 
Β.2. Ελαστικά πλακίδια δαπέδου ασφαλείας, µε υπόβαση. 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση - επίστρωση ελαστικών πλακών 
ασφαλείας , κατάλληλων για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και παιδικές χαρές. 

 
Υλικό: Παρασκευάζεται από ρινίσµατα ανακυκλωµένου καουτσούκ και κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών. 
Στο κάτω µέρος του δαπέδου υπάρχουν αυλακώσεις για την σταθερή τοποθέτηση και σωστή αποστράγγιση των 
υδάτων. Στις πλευρές των πλακιδίων υπάρχουν εργοστασιακές οπές για την εισαγωγή των πλαστικών πύρων 
σύνδεσης των πλακιδίων. Η τιµή περιλαµβάνει τα πλακίδια, τους πύρους, ειδικά τεµάχια δαπέδου ασφαλείας 
ανεµπόδιστης πρόσβασης (περιµετρικές ράµπες εγκιβωτισµού) και τις κόλλες εφαρµογής. Η ποσότητα κόλλας 
που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ορθή τοποθέτηση των πλακιδίων, ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα αποκόλλησης αυτών. 

 
Προστασία πτώσης: Το δάπεδο θα έχει πάχος ανάλογο έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ασφαλείας 
που σχετίζονται µε το κρίσιµο ύψος πτώσης του κάθε οργάνου, περιµετρικά από το οποίο εγκαθίσταται το 
υλικό. Τα ύψη πτώσεων σε σχέση µε το πάχος του δαπέδου, θα πρέπει να έρχονται σε συµφωνία µε τα 
αναφερόµενα των προτύπων ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177:2008. 

 
Ιδιότητες: Το ελαστικό δάπεδο θα πρέπει να είναι αντικραδασµικό για την µείωση κινδύνου 
τραυµατισµού των χρηστών, αντιολισθητικό και υδατοπερατό. 

 
Η άνω στρώση κάθε πλακιδίου θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να 
προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακµές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεµένες και η 
κάθε πλευρά θα είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η 



27  

καλύτερη απορροή των υδάτων. Η εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται µε πύρους που 
συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια µεταξύ τους. 

 
Πιστοποιήσεις: ∆εδοµένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου τάπητα είναι εξειδικευµένη εργασία που απαιτεί 
ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εµπειρία, συνιστάται να γίνεται από ειδικά συνεργεία. Η προµηθεύτρια εταιρεία 
των πρώτων υλών να διαθέτει πιστοποιητικό σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177:2008 και 
πιστοποίηση εφαρµογής σύµφωνα µε το ISO 9001:2008. Πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων, ο ανάδοχος 
οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, µε προσκόµιση όλων των αναγκαίων 
πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγµάτων απαιτηθούν. 

 
∆ιαδικασία τοποθέτησης πλακιδίων: Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επί της επιφάνειας 
µε χρήση κόλλας πολυουρεθάνης 2 συστατικών και πλαστικών πύρων για την συναρµογή τους. Τα ως 
άνω υλικά συµπεριλαµβάνονται στις δαπάνες του παρόντος άρθρου. Η στερέωση των δαπέδων µε την 
ανάλογη ποσότητα κόλλας, θα γίνεται περιµετρικά της επιφάνειας διάστρωσης πάνω στην τσιµεντένια 
υπόβαση, αλλά και τοπικά µεταξύ των πλακιδίων όπου κρίνεται απαραίτητο. Η κατανάλωση κόλλας ανά 
µ2 δαπέδου ασφαλείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.6 kg ώστε να διασφαλιστεί η πλήρη 
συγκόλληση των πλακιδίων. 

 
Το δάπεδο για να έχει σωστή λειτουργία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σκληρή και λεία επιφάνεια 
διαµορφωµένη. Η επιφάνεια που θα τοποθετηθεί το δάπεδο, όπως αναφέρθηκε θα είναι σκυρόδεµα, 
ελαφρώς οπλισµένο, µε την επιφάνεια του λεία και έχοντας ρυθµίσει τις απαραίτητες ρήσεις για την απορροή 
των υδάτων. 

 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλες οι προµήθειες µεταφορές και πλήρεις διαστρώσεις των απαραίτητων 
υλικών που θα αποτελέσουν το υπόστρωµα (υπόβαση) του δαπέδου ασφαλείας. Επίσης η εργασία 
εκσκαφής του σκάµµατος, ο επιµελής καθαρισµός των βάσεων στερέωσης του εξοπλισµού της παιδικής χαράς, 
η φορτοεκφόρτωση του υλικού εκσκαφής και η τελική τοποθέτησή του σε θέση υποδεικνυόµενη από την 
υπηρεσία. 

 
Οι προτεινόµενη υπόβαση των ελαστικών πλακών ασφαλείας αποτελείται από 1η εξυγιαντική στρώση από 
θραυστό υλικό (3Α) και από 2η στρώση από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20. 

 
Οι πλάκες θα τοποθετηθούν σε επιφάνεια που ορίζεται από την µελέτη. Η οριοθέτηση του χώρου και ο 
εγκιβωτισµός των υποστρωµάτων, πάνω στα οποία θα γίνει η εγκατάσταση των πλακών θα γίνεται µε την 
κατασκευή περιµετρικού κρασπέδου. Η κατασκευή του κρασπέδου εγκιβωτισµού συµπεριλαµβάνεται στα 
πλαίσια της παρούσας δαπάνης µε τα των εργατικών δαπανών, ξυλοτύπων και διαµορφώσεων ακµών 
προς παράδοση ολοκληρωµένου και αισθητικά άρτιου αποτελέσµατος. 

 
Παρακάτω επισυνάπτεται σκαρίφηµα µε την προτεινόµενη τοµή της εγκατάστασης του δαπέδου ασφαλείας. Σε 
κάθε περίπτωση η επιλογή των υποβάσεων και της τελικής εγκατάστασης θα γίνει µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και πάντα µε την σύµφωνη γνώµη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
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Εικόνα: �ιατοµή ενδεικτικής εφαρµογής δαπέδου ασφαλείας 
 
 
 
 
 
 

Β.3. Ελαστικά πλακίδια δαπέδου ασφαλείας. 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση - επίστρωση ελαστικών πλακών 
ασφαλείας , κατάλληλων  για          εγκατάσταση  σε  εξωτερικό  χώρο  κα ι παιδικές  χαρές. 

 
Υλικό: Παρασκευάζεται από ρινίσµατα ανακυκλωµένου καουτσούκ και κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών. 
Στο κάτω µέρος του δαπέδου υπάρχουν αυλακώσεις για την σταθερή τοποθέτηση και σωστή αποστράγγιση των 
υδάτων. Στις πλευρές των πλακιδίων υπάρχουν εργοστασιακές οπές για την εισαγωγή των πλαστικών πύρων 
σύνδεσης των πλακιδίων. Η τιµή περιλαµβάνει τα πλακίδια, τους πύρους, ειδικά τεµάχια δαπέδου ασφαλείας 
ανεµπόδιστης πρόσβασης (περιµετρικές ράµπες εγκιβωτισµού) και τις κόλλες εφαρµογής. Η ποσότητα κόλλας 
που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ορθή τοποθέτηση των πλακιδίων, ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα αποκόλλησης αυτών. 

 
Προστασία πτώσης: Το δάπεδο θα έχει πάχος ανάλογο έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ασφαλείας 
που σχετίζονται µε το κρίσιµο ύψος πτώσης του κάθε οργάνου, περιµετρικά από το οποίο εγκαθίσταται το 
υλικό. Τα ύψη πτώσεων σε σχέση µε το πάχος του δαπέδου, θα πρέπει να έρχονται σε συµφωνία µε τα 
αναφερόµενα των προτύπων  ΕΝ 1176 και  ΕΝ 1177:2008. 

 
Ιδιότητες: Το ελαστικό δάπεδο θα πρέπει να είναι αντικραδασµικό για την µείωση κινδύνου 
τραυµατισµού των χρηστών, αντιολισθητικό και υδατοπερατό. 

 
Η άνω στρώση κάθε πλακιδίου θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να 
προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακµές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεµένες και η 
κάθε πλευρά θα είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Η 
εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται µε πύρους που συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια 
µεταξύ τους. 

 
Πιστοποιήσεις: ∆εδοµένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου τάπητα είναι εξειδικευµένη εργασία που απαιτεί 
ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εµπειρία, συνιστάται να γίνεται από ειδικά συνεργεία. Η προµηθεύτρια εταιρεία 
των πρώτων υλών να διαθέτει πιστοποιητικό σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ
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1176 και ΕΝ 1177:2008 και πιστοποίηση εφαρµογής σύµφωνα µε το ISO 9001:2008. Πριν την τοποθέτηση των 
πλακιδίων, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, µε προσκόµιση 
όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγµάτων απαιτηθούν. 

 
∆ιαδικασία τοποθέτησης πλακιδίων: Στο υφιστάµενο πλακοστρωµένο δάπεδο θα γίνει επίστρωση 
τσιµεντοκονίας διαµόρφωσης ρήσεων πάχους 3 εκατοστών. Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί 
επί της τσιµεντοκονίας µε χρήση κόλλας πολυουρεθάνης 2 συστατικών και πλαστικών πύρων για την 
συναρµογή τους. Τα ως άνω υλικά συµπεριλαµβάνονται στις δαπάνες του παρόντος άρθρου. Η 
στερέωση των δαπέδων µε την ανάλογη ποσότητα κόλλας, θα γίνεται περιµετρικά της επιφάνειας 
διάστρωσης, αλλά και τοπικά µεταξύ των πλακιδίων όπου κρίνεται απαραίτητο. Η κατανάλωση κόλλας ανά µ2 
δαπέδου ασφαλείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.6 kg ώστε να διασφαλιστεί η πλήρη συγκόλληση των 
πλακιδίων. 

 
Το δάπεδο για να έχει σωστή λειτουργία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σκληρή και λεία επιφάνεια 
διαµορφωµένη. Η επιφάνεια που θα τοποθετηθεί το δάπεδο, όπως αναφέρθηκε θα είναι τσιµεντοκονία, 
µε την επιφάνεια του λεία και έχοντας ρυθµίσει τις απαραίτητες ρήσεις για την απορροή των υδάτων. 

 
Οι πλάκες θα τοποθετηθούν σε επιφάνεια που ορίζεται από την µελέτη. Η οριοθέτηση του χώρου και ο 
εγκιβωτισµός των υποστρωµάτων, πάνω στα οποία θα γίνει η εγκατάσταση των πλακών θα γίνεται µε την 
κατασκευή περιµετρικού κρασπέδου. Η κατασκευή του κρασπέδου εγκιβωτισµού συµπεριλαµβάνεται στα 
πλαίσια της παρούσας δαπάνης µε τα των εργατικών δαπανών, ξυλοτύπων και διαµορφώσεων ακµών 
προς παράδοση ολοκληρωµένου και αισθητικά άρτιου αποτελέσµατος. 

Παρακάτω επισυνάπτεται σκαρίφηµα µε την προτεινόµενη τοµή της εγκατάστασης του δαπέδου ασφαλείας. Σε 
κάθε περίπτωση η επιλογή των υποβάσεων και της τελικής εγκατάστασης θα γίνει µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και πάντα µε την σύµφωνη γνώµη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

 

Εικόνα: �ιατοµή ενδεικτικής εφαρµογής δαπέδου ασφαλείας 
 
 
 
 
 

 
Β.4. Προµήθεια φυσικού υλικού επίστρωσης δαπέδων ασφαλείας παιδικής χαράς 
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Προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των παιδικών χαρών και 
τοποθέτηση - επίστρωση βότσαλου κοκκοµετρικής διαβάθµισης 2-8 χιλ. από φυσικά υλικά, ελάχιστης 
περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσµατος (διερχόµενο από το κόσκινο) 35%, µε δείκτη πλαστικότητας το πολύ 
6 και κατά τα υπόλοιπα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ1177. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται, η προµήθεια υλικού, οι φορτοεκφορτώσεις µε το χαµένο χρόνο, η σταλία 
αυτοκινήτων και η µεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο της παιδικής χαράς (σε 
θέση υποδεικνυόµενη από την υπηρεσία), οι πλάγιες µεταφορές και η διάστρωση µε οποιονδήποτε 
τρόπο των πλυµένων βότσαλων. 

 
Το υλικό θα προστατεύει τα παιδιά από χτυπήµατα που µπορούν να προκληθούν από τυχόν πτώσεις. 
Το υλικό θα είναι χωρίς ακµές και είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί σε επίπεδη επιφάνεια ελεύθερη 
από απρόσµενα εµπόδια και προεξοχές του εδάφους. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η εργασία δηµιουργίας του σκάµµατος για την τοποθέτηση του βότσαλου 
χωρίς την δηµιουργία ανισοσταθµιών στην τελική διαµόρφωση. Περιλαµβάνεται η διαχείριση του προϊόντος 
εκσκαφής (φορτοεκφόρτωση του υλικού εκσκαφής και η τελική του απόθεση σε θέση υποδεικνυόµενη από 
την υπηρεσία ή επανεπιχώσεις). Επίσης, η εργασία πλήρωσης του σκάµµατος µε το βότσαλο και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτείται για την πλήρη µορφοποίηση της επιφάνειας. Η τοποθέτηση του 
υλικού θα γίνει επάνω σε επιµελώς τοποθετηµένο γεωύφασµα το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της 
προδιαγραµµένης επιφάνειας στην οποία θα διαστρωθεί το βότσαλο. Το γεωϋφασµα θα είναι µη υφαντό, 
προτεινόµενου βάρους 125 gr/m2 και θα λειτουργεί ως το διαχωριστικό υλικό µεταξύ της στρώσης των 
βότσαλων και του φυσικού εδάφους. 

 
Το βότσαλο θα τοποθετηθεί σε επιφάνεια που ορίζεται από την µελέτη. Η οριοθέτηση του χώρου και ο 
εγκιβωτισµός του βότσαλου θα γίνεται µε την κατασκευή περιµετρικού κρασπέδου. Η κατασκευή του 
εγκιβωτισµού του βότσαλου συµπεριλαµβάνεται στα πλαίσια της παρούσας δαπάνης µε τα των 
εργατικών δαπανών, ξυλοτύπων και διαµορφώσεων ακµών προς παράδοση ολοκληρωµένου και 
αισθητικά άρτιου αποτελέσµατος. 

Η διατοµή του περιµετρικού κρασπέδου προτείνεται να είναι όπως στην παρακάτω εικόνα. Η πλευρά µε 
την κλίση θα τοποθετείται από την εσωτερική πλευρά της επιφάνειας του χώρου παιχνιδιού. 
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Εικόνα: ∆ιατοµή κρασπέδου που τοποθετείται στην περίµετρο της στρώσης διαβαθµισµένων βοτσάλων 

 
 

Το βάθος της στρώσης θα είναι σύµφωνο µε τα πρότυπα και συγκεκριµένα απαιτείται η δηµιουργία 
στρώσης βάθους 30-35 εκ. εντός της επιφάνειας ασφαλείας που ορίζεται από τον σχεδιασµό του εκάστοτε 
οργάνου. Το πάχος της στρώσης του βότσαλου θα πρέπει να εξασφαλίζει προστασία από πτώση για κάθε 
επιµέρους όργανο σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 1176-1. 

 
Η τελική διαµορφούµενη υψοµετρική στάθµη θα είναι ίδια µε την αρχική. Σε περιπτώσεις που περιµετρικά 
του χώρου εγκιβωτισµού του βότσαλου δηµιουργείται υψοµετρική διαφορά (θετική ή αρνητική), 
κατασκευάζεται ράµπα από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα. 

 
 
 

Β.5. Χτενιστό µπετόν 

 
Προµήθεια και πλήρη επίστρωση δαπέδου µε χτενιστό µπετόν, πάνω σε πλήρη και κατάλληλη υπόβαση. 

 
Το δάπεδο θα είναι µασίφ από σκυρόδεµα άριστης ποιότητας, ιδανικό για την κάλυψη εξωτερικών χώρων. 
Επιπλέον θα είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και ειδικότερα στις ιδιαίτερες κλιµατολογικές 
συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. 

 
Έπειτα της επίστρωσης του δαπέδου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του προµηθευτή, δεν θα απαιτείται 
καµία περιοδική συντήρηση. 

 
Κατασκευή: 

 
Για την κατασκευή της τελικής στρώσης του δαπέδου, απαιτείται αρχικά η διάστρωση σκυροδέµατος 
γαρµπιλοδέµατος 450 kg τσιµέντο/ mᶟ πάχους 6-8 εκ. Στην συνέχεια γίνεται επίπαση και εµποτισµός του 
σκλυρυντικού υλικού και λείανση µε σπάτουλα και κατασκευή ραβδώσεων µε ειδικό χαράκτη. Στο τέλος 
γίνεται ψεκασµός µε αντιεξατµιστική µεµβράνη. Το δάπεδο κατασκευάζεται και παραδίνεται πάνω σε ήδη 
πλακοστρωµένη επιφάνεια,. 
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Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την πλήρη εγκατάσταση 
και επίστρωση του δαπέδου. ∆ηλαδή όλες οι πιθανές εκσκαφές, µεταφορές χωµατουργικών 
προϊόντων, επιχώσεις και εγκιβωτισµοί. 

 
 
 
 

 
Επίσης στην τιµή κοστολογούνται και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για την έντεχνη εκτέλεση της 
κατασκευής, καθώς και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών µετά το πέρας 
των εργασιών. 

 
 
 
 
 
 
 

Γ . ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 

Γ.1. Μεταλλική πληροφοριακή πινακίδα 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ �ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (κατ' ελάχιστον) 

 
ΜΗΚΟΣ 600mm 

 

ΥΨΟΣ 900mm 
 

Προµήθεια πινακίδας εισόδου µε επιγραφές, η οποία θα µπορεί να φέρει το σήµα πιστοποίησης 
καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 27934/11.07.2014 
(2029/25.07.2014 Τεύχος Β΄): «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής µας περί 
οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ», άρθρο 1,παράγραφος 3β. 

 
Στην πινακίδα θα αναγράφονται και οι εξής τουλάχιστον πληροφορίες: 

 
1. Ονοµασία Παιδικής Χαράς 
2. Απαγόρευση εισόδου σε άτοµα που δεν συνοδεύουν παιδί. 
3. Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, µε εξαίρεση σκύλους − συνοδούς ατόµων µε 

αναπηρία. 
4. Τις ηλικιακές οµάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά. 
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5. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. 
6. Τηλέφωνα επικοινωνίας µε τον ΟΤΑ. 
7. Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας. 
8. Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς. 

 
Η Πινακίδα εισόδου θα είναι διαστάσεων 0,60m Χ 0,80m, 3mm πάχους, µε ψηφιακή εκτύπωση µιας όψης 
επί αυτοκόλλητης µεµβράνης. Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωµένη µε αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική 
µεµβράνη (antigraffiti, τύπου 3M Protective Overlay Film), η οποία θα επιτρέπει τον καθαρισµό της 
πινακίδας από µαρκαδόρους, χρώµατα σε σπρέι κ.λ.π. µε τη χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη 
του υποστρώµατος. 

 
Το κυρίως σώµα της πινακίδας θα τοποθετηθεί µε ειδικές υποδοχές (λάµα µήκους περίπου 5 cm και πάχους 
2mm και βίδες γαλβανιζέ περαστές), εντός πλαισίου σχήµατος «Π», σε ύψος 1,70m από το έδαφος. Το 
πλαίσιο θα αποτελείται από κοιλοδοκούς 50 x 50 , πάχους 2mm και ύψους 3m και θα είναι βαµµένο κατά RAL 
7005. 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

 
 
 
 
 

Γ.2. Μεταλλική πόρτα εισόδου παιδικής χαράς 

 
Προµήθεια πόρτας εισόδου παιδικής χαράς, αντίστοιχου ύψους µε την περίφραξη της οποίας θα γίνει µέρος η 
πόρτα. Η παρακάτω προµήθεια περιλαµβάνει την πόρτα εισόδου παιδικής χαράς και όλα τα υλικά για την 
πλήρη εγκατάσταση της στο τµήµα της περίφραξης που προβλέπεται η είσοδος των επισκεπτών, 
προδιαγραφών ως παρακάτω: 

Θα τοποθετηθεί δοκός, βαµµένη, η οποία θα στηριχθεί στα πλαϊνά, διατοµής διαστάσεων 10x10x3 χιλ, θα 
συνδεθεί µε την περίφραξη και το κενό που θα προκύψει θα καλυφτεί. 

 
Η νέα πόρτα θα διαθέτει µηχανισµό επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση 3-8 
δευτερόλεπτα, για την αποτροπή εισόδου σε ζώα. Η πόρτα θα είναι κατάλληλων διαστάσεων, µε όλα τα είδη 
κιγκαλερίας (µεντεσέδες, πόµολα, σύρτες, κλειδαριά, αναστολείς θύρας – δαπέδου ή τοίχου), µε καλή 
στερέωση, βαµµένη, χρώµατος επιλογής της επιβλέπουσας αρχής. 

 
Οι ακριβείς διαστάσεις θα λαµβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες και τον τύπο της περίφραξης στην οποία 
τοποθετούνται. Τα υλικά, η αισθητική και ο τύπος της πόρτας εισόδου θα συνάδει πλήρως µε την 
προτεινόµενη περίφραξη. 
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Η πόρτα εισόδου θα είναι σχεδιασµένη ώστε να µην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης µερών του 
σώµατος όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 1176-1 για την ασφάλεια των παιδοτόπων, 
ώστε να πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης της παιδικής χαράς. 

 
Οι δαπάνες της συνολικής προµήθειας της µεταλλικής πόρτας εισόδου, καθώς και της πλήρους 
συναρµολόγησης, εγκατάστασης της, θα γίνει από τον ανάδοχο χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση για το ∆ήµο. 
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη µεταφοράς τους στα σηµεία που θα τοποθετηθούν, σύµφωνα 
µε τα σκαριφήµατα που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια της παρούσας µελέτης. 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

 
 

Γ.3. Βρύση προκατασκευασµένη 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ �ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 870mm 
 

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 650mm 
 

 

Προµήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασµένης βρύσης εξωτερικού χώρου, προτεινόµενων διαστάσεων 
90x70x25 εκ. Η βρύση θα παραδοθεί πλήρως συνδεµένη µε το τοπικό δίκτυο και πλήρως λειτουργική. Η 
κατασκευή θα είναι πόσιµου νερού, µε οριζόντια βάση µε κλίση και σιφόνι συνδεδεµένο µε το δίκτυο 
αποχέτευσης για διαφυγή των υδάτων. Η βρύση προτείνεται να επενδυθεί πλάκες, µορφής και 
προδιαγραφών που θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Προτείνεται να είναι επενδυµένη µε πλάκα 
Καρύστου. Η επένδυση αφορά το σύνολο της κατασκευής πλην της γούρνας και η επένδυση θα γίνει 
µε επιµέλεια. 

 
Προβλέπεται σύνδεση αγωγού δικτύου Φ80/100 µε νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαµέτρου 
χωρίς την χρήση ταυ (σε συνέχεια του άξονα του υφιστάµενου αγωγού) µε αποµόνωση του δικτύου άρδευσης. 
Οι σωληνώσεις σύνδεσης είναι από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Ελάχιστη 
Απαιτούµενη Αντοχή=10 MPa), κατά ΕΝ 12201-2:2003 Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm/ονοµ. πίεσης PN 12,5 
atm. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες που πιθανώς θα απαιτηθούν για την βελτίωση 
µέρους του τοπικού δικτύου ή επέκταση αυτού µέχρι το σηµείο που βάσει της προτεινόµενης διαµόρφωσης θα 
εγκατασταθεί η βρύση. 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της 
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κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών 
υλικών. 

 
 
 

Γ.4. Παγκάκι ξύλινο µε πλάτη 

 
Προµήθεια ξύλινου παγκακιού µε πλάτη. 

Γενικές διαστάσεις: 
Συνολικό Ύψος: 800 µµ 
Ύψος Καθίσµατος: 400 µµ 
Μήκος: 1800 µµ 
Πλάτος: 600 µµ 

 
Το παγκάκι θα αποτελείται από τη θέση καθίσµατος, την πλάτη και 2 µεταλλικές βάσεις. Η θέση καθίσµατος θα 
είναι κατασκευασµένη από 3 ξύλινους δοκούς ενδεικτικής διατοµής 100x50x1800 µµ και η πλάτη από 2 ξύλινους 
δοκούς ίδιας διατοµής. Η πλάτη του οργάνου θα έχει τέτοια κλίση ώστε να προσφέρεται µεγαλύτερη 
ανάπαυση. 

Οι µεταλλικές βάσεις θα είναι από χαλυβδοσωλήνα κατάλληλης διάστασης και διατοµής, ώστε να είναι επαρκείς, 
αφενός για να δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί, αφετέρου για να έχουν µεγάλη αντοχή στην 
διάβρωση και στις µεγάλες αλλαγές θερµοκρασίας. 

Κάθε πόδι θα παρέχεται µε δυνατότητα πάκτωσης ή στερέωσης ανάλογα µε την περίπτωση ώστε να 
διευκολύνεται η έδρασή του στο έδαφος. Για την τοποθέτηση των πάγκων σε σαθρές, χωµάτινες κλπ 
επιφάνειες θα κατασκευάζεται άοπλο σκυρόδεµα διαστάσεων περίπου βάθους 40x25x25 εκ. και θα 
στηρίζεται µε µεταλλικά βύσµατα (upat) τουλάχιστον D10mm L15cm. Σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, 
άσφαλτο ή πλακόστρωτες θα τοποθετούνται απευθείας µε τα µεταλλικά βύσµατα διαστάσεων ως 
ανωτέρω. Για την τοποθέτηση του είδους χρησιµοποιούνται κοχλίες µε παξιµάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι 
µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να µην σκουριάζουν ή από χάλυβα 
θερµογαλβανισµένο ή ηλεκτρογαλβανισµένο, µε χαµηλή περιεκτικότητα σε µόλυβδο, σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς των αντίστοιχων DIN. Η δαπάνη του σκυροδέµατος, των µικροεξαρτηµάτων εγκατάστασης, καθώς 
και η τοποθέτησής τους συµπεριλαµβάνεται στο αντίστοιχο άρθρο των "Εργασιών Συντήρησης". 

Τα ξύλα θα έχουν ιδιαίτερα µεγάλη µηχανική αντοχή και θα είναι εµποτισµένα µε ειδικά µη τοξικά υλικά για την 
προστασία της από τους µύκητες και το σαράκι. Επίσης τα ξύλα θα είναι βαµµένα µε αδιάβροχο ελαστικό βερνίκι 
αβλαβές, µη αναφλέξιµο για αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και τον χρόνο. 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά µελετηµένα για 
τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής και θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν 
µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν µεγάλη αντοχή στις κατασκευές. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται επεξεργασία για την 
απολαδοποίησή τους, θα ακολουθεί µία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα η 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωµάτων. 
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Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 

         
            Γ.5. Παγκάκι ξύλινο χωρίς πλάτη 
           

          Προμήθεια ξύλινου πάγκου, χωρίς πλάτη, με χυτοσίδηρη βάση. 

          Ο εξοπλισμός προτείνεται να αποτελείται από έξι (6) ξύλα μήκους περίπου 1800 μμ και διατομής 

          περίπου 35x55 που εδράζουν πάνω σε τρείς (3) μεταλλικές βάσεις για την άνω συστοιχία και τρεις 

          για την κάτω (σύνολο έξι), πάχους 6 μμ. Τα ξύλα βιδώνονται στο πλάι με τις δύο (2) πλευρικές 

          κύριες βάσεις, με βίδες Μ12. Για την στήριξη των ξυλοτεμαχίων στον μεταλλικό σκελετό, 

          χρησιμοποιούνται κασονόβιδες, καθώς και παξιμάδια ασφαλείας, τα οποία συγκρατούν τα ξύλα 

          στις ανώτερες και κατώτερες βάσεις, οι οποίες φέρουν τρύπες διαμέτρου 9μμ. Τέλος, στο σύνολο 

          προστίθενται δύο (2) διαμήκεις τοποθετημένοι σωλήνες διατομής περίπου 27 μμ και πάχους 2μμ 

          προς ενίσχυση της κατασκευής κατ' οριζόντιο άξονα. 

          Οι πλευρικές κύριες βάσεις, ελλειπτικού σχεδίου σε συνδυασμό με την ύπαρξη ευθειών στοιχείων, 

          βάρους περίπου 7χρμ η κάθε μία, κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα ποιότητας ST 37-2, 

          πάχους 6 μμ. Οι βάσεις, πάνω στις οποίες τοποθετούνται τα ξυλοτεμάχια είναι σχεδιασμένες έτσι 

          37 ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα να είναι ανατομικό και η τοποθέτηση των 

          ξύλων να ακολουθεί τις γραμμές των πλευρικών κύριων βάσεων. 

          Το παγκάκι προτείνεται να έχει ύψος περίπου 45εκ. 

          Η σύσταση των υλικών επεξεργασίας θα είναι τέτοια ώστε να μη μολύνουν το περιβάλλον, να μην 

          είναι τοξικά για τον άνθρωπο και θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 

          προτύπου ΕΝ-71-3. 

          Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη, θα είναι ειδικά 

          μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και θα είναι απολύτως ακίνδυνα για 

          τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα) και θα δίνουν 

          μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. Τα χρώματα που θα επιλεχθούν θα είναι πάντα με την σύμφωνη 

          γνώμη της Υπηρεσίας. 

          Στην τιμή περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες: προμήθεια υλικών, εργασία πλήρους 

          κατασκευής, μεταφορά, ενδεχόμενη αποθήκευση και εγκατάσταση στα σημεία που ορίζει η μελέτη 

          και τα ενδεικτικά σκαριφήματα που επισυνάπτονται. 

          Οι εργασίες συναρμολόγησης, των υπό προμήθεια πάγκων θα γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίς 

          καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς τους 

          στα σημεία που θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τα σκαριφήματα που έχουν εκπονηθεί στα 

          πλαίσια της παρούσας μελέτης. 

Γ.6. Κάδος απορριµµάτων 

 
Ο επιστύλιος µεταλλικός απορριµµατοδέκτης αποτελείται από έναν κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 
35 λίτρων και στυλίσκο στήριξης µε διακοσµητικό στην κορυφή. Ο κάδος είναι κατασκευασµένος από 
διάτρητη λαµαρίνα πάχους 2 χιλ. για το κυρίως σώµα και τον πυθµένα του. Το κυρίως σώµα του είναι 
κυλινδρικό, ύψους περίπου 50 εκ. και διαµέτρου περίπου 32 εκ. και η διάτρηση του έχει διάµετρο 2 εκ. 
∆ιαθέτει δε εσωτερικό κάδο από διάτρητη λαµαρίνα πάχους 1 1/4χιλ., ύψους 50εκ και διαµέτρου περίπου 30εκ. 
και η διάτρησή του έχει διάµετρο 6χιλ. Στο χείλος του θα διαθέτει δύο αναµονές κυκλικού σχήµατος Φ40χιλ. για 
την αφαίρεση του εσωτερικού κάδου από τον εξωτερικό και συγκράτηση της σακούλας. Το πάνω µέρος 
του κάδου θα είναι ανοικτό για την άνετη ρίψη ελαφρών απορριµµάτων. 

 
Ο κάδος απορριµµάτων είναι τοποθετηµένος στο στυλίσκο στήριξης και το ανώτατο σηµείο του είναι σε ύψος 
120 εκ. από το έδαφος. Ο στυλίσκος στήριξης θα είναι κατασκευασµένος από στραντζαριστό κοιλοδοκό 
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80x80χιλ. πάχους 3χιλ. και ύψους περίπου 120εκ. Στο άνω άκρο του, ο στυλίσκος φέρει µαντεµένια κορυφή 
παραδοσιακής αισθητικής και συνολικού ύψους 10εκ. Στο κάτω άκρο του θα φέρει δίσκο στήριξης 
διαµέτρου 25εκ. και πάχους 10χιλ. 

 
Όλα τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται (βίδες, σύνδεσµοι, κλπ) είναι κατασκευασµένα από µέταλλα 
είτε θερµογαλβανισµένα, είτε ηλεκτρογαλβανισµένα. Οι διαστάσεις και οι διατοµές των µεταλλικών στοιχείων 
πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν σχεδιαστεί. 

 
Ο απορριµµατοδέκτης θα είναι βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester δύο στρωµάτων 
χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Θα υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονόµατος του ∆ήµου. 

 
Επίσης προτείνεται να επενδυθεί από ξύλινες λωρίδες για την αισθητική αναβάθµιση του εξοπλισµού. 

 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και επι τόπου πλήρη 
τοποθέτηση του εξοπλισµού. Στην δαπάνη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των θεµελιώσεων του εξοπλισµού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς 
και ο καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των αδρανών υλικών. 
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�. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 

 
�.1. Περίφραξη µεταλλική ύψους 1,60 µ. 

 

 
  ΓΕΝΙΚΕΣ �ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΥΨΟΣ 1600 χίλ. 
 

 

Προµήθεια µεταλλικής περίφραξης, η οποία αποτελείται από: 
 

• ∆ύο (2) µεταλλικούς δοκούς στήριξης 
• ∆ύο (2) µεταλλικές λάµες 
• Κάθετες βέργες µασίφ 

 
Προµήθεια και κατασκευή µεταλλικής περίφραξης συνολικού ύψους 1600 µ. Η µεταλλική περίφραξη 
παιδικής χαράς θα δηµιουργηθεί από ευθύγραµµους κοιλοδοκούς συνήθων διατοµών. Η περίφραξη στηρίζεται 
σε δύο κοιλοδοκούς προτεινόµενων διαστάσεων 60x60 και ύψους 1600 χιλ.. Πάνω στις κοιλοδοκούς και 
σε απόσταση 50 από το έδαφος και στο επάνω µέρος, συγκολλείται λάµα διατοµής 40 χιλ. * 5 χιλ. και 
µήκους 1500 χιλ. Η λάµες µαζί µε τις κοιλοδοκούς θα αποτελούν πλαίσιο µέσα στο οποίο θα υπάρχουν 
κάθετες βέργες µασίφ Φ16 χιλ., τοποθετηµένες σε µέγιστη απόσταση 80 χιλ. µεταξύ τους. 

 
Για την πάκτωση της περίφραξης θα κατασκευαστεί τοιχίο, για µήκος που ορίζει το ''∆ιάγραµµα Χωροθέτησης 
Εξοπλισµού''. Συµπεριλαµβάνεται εποµένως η πλήρης κατασκευή τοιχίου κατά µήκος αυτής, µε τα υλικά, 
µικροϋλικά και δαπάνες εργασιών να υπάγονται στη τιµή προµήθειας. Το τοιχίο κατασκευάζεται από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20 (συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων ξυλότυπων κλπ), το οποίο και 
θα οπλισθεί ελαφρώς µε δοµικά πλέγµατα Β500C. Το τοιχίο θα είναι διατοµής και διαστάσεων, όπως 
ορίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
 

 
 

Εικόνα: ∆ιατοµή τοιχίου 
 

Όλα τα µεταλλικά στοιχεία της περίφραξης είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα. Η 
βαφή της περίφραξης θα γίνει µε µη τοξικά υλικά. 
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Η κατασκευή είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων, έτσι 
ώστε να µην παρουσιάζει αιχµηρές ακµές ή παγίδευση οποιουδήποτε µέρους του σώµατος, σύµφωνα µε το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1176 για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές. 

 
Οι δαπάνες της συνολικής προµήθειας της µεταλλικής περίφραξης, καθώς και της πλήρους 
συναρµολόγησης και εγκατάστασης της µεταλλικής περίφραξης θα γίνει από τον ανάδοχο, χωρίς καµία 
επιπλέον επιβάρυνση για το ∆ήµο. 

 

 
Εικόνα: Προτεινόµενη διάταξη µεταλλικής περίφραξης 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης στα σηµεία που 
υποδεικνύονται, σύµφωνα µε τα σκαριφήµατα που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια της παρούσας µελέτης. 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών, και εγκατάσταση, καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
και τοποθέτησης της µεταλλικής περίφραξης και του καθαρισµού του χώρου και της αποµάκρυνσης 
υλικών µετά το πέρας των εργασιών. 

 
 

�.2.. Περίφραξη ξύλινη ύψους 1,10 µ. 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ �ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

ΜΗΚΟΣ 2400 χιλ. 
 

ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1100 χιλ. 
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 100 χιλ. 

 

 

Προµήθεια ξύλινης περίφραξης, η οποία αποτελείται από: 
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• ∆ύο (2) βάσεις στήριξης. 
• Ένα(1) ξύλινο πλαίσιο. 

Η περίφραξη θα στηρίζεται σε δύο επικολλητές δοκούς προτεινόµενων διαστάσεων 100x100 χιλ. ύψους 1100 
χιλ., που έχουν βιδωµένες δύο µεταλλικές βάσεις στήριξης για το πλαίσιο. Το πλαίσιο κατασκευάζεται από δύο 
οριζόντιες επικολλητές δοκούς προτεινόµενης διατοµής 90x30 χιλ., που φέρουν κάθετες δοκούς ίδιας διατοµής 
σε σταθερές αποστάσεις µεταξύ τους. 

 
Για την πάκτωση της περίφραξης θα κατασκευαστεί τοιχίο, για µήκος που ορίζει το ''∆ιάγραµµα Χωροθέτησης 
Εξοπλισµού''. Συµπεριλαµβάνεται εποµένως η πλήρης κατασκευή τοιχίου κατά µήκος αυτής, µε τα υλικά, 
µικροϋλικά και δαπάνες εργασιών να υπάγονται στη τιµή προµήθειας. Το τοιχίο κατασκευάζεται από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20 (συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων ξυλότυπων κλπ), το οποίο και 
θα οπλισθεί ελαφρώς µε δοµικά πλέγµατα Β500C. Το τοιχίο θα είναι διατοµής και διαστάσεων, όπως 
ορίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
 

 

Εικόνα: ∆ιατοµή τοιχίου 
 

Η κατασκευή θα είναι σχεδιασµένη ώστε να µην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης µερών του σώµατος 
όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 1176-1 για την ασφάλεια των παιδότοπων. 

 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα: 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων, 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης στα σηµεία που 
υποδεικνύονται, σύµφωνα µε τα σκαριφήµατα που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια της παρούσας µελέτης. 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών, και εγκατάσταση, καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
και τοποθέτησης της µεταλλικής περίφραξης και του καθαρισµού του χώρου και της αποµάκρυνσης 
υλικών µετά το πέρας των εργασιών. 
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Προτεινόµενη διάταξη ξύλινης περίφραξης 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

• Όλα τα ανωτέρω υπό προµήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς 
στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και χτυπήµατα, ανθεκτικά στις καιρικές µεταβολές και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και πρότυπα. 

• Οποιαδήποτε εργασία πραγµατοποιείται σε κάθε παιδική χαρά δεν πρέπει θέτει σε κίνδυνο 
την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
χρησιµοποιεί υλικά που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι γωνίες να είναι 
στρογγυλεµένες, να µη γίνεται χρήση αµιάντου, τοξικών χρωµάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λ.π.) 

• Τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 
προτύπων ΕΝ1176-1 καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, επί ποινή αποκλεισµού. 

• Τα δάπεδα ασφαλείας θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 
προτύπων ΕΝ1176-1, ΕΝ1177:2008 και ΕΝ 71-3:2013 καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης , επί ποινή αποκλεισµού. 

• Σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’2029/2014 απαιτείται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανοµέα που θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισµούς παιδικών 
χαρών και δάπεδα ασφαλείας να φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης των οργάνων και 
δαπέδων ασφαλείας αντιστοίχως που να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης µε το οποίο αποδεικνύεται η συµµόρφωση τους µε τις απαιτήσεις ασφάλειας της 
σειράς προτύπων ΕΝ 1176, ΕΝ1177 και ΕΝ71-3(για τα δάπεδα ασφαλείας). 
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• Το πιστοποιητικό συµµόρφωσης θα περιλαµβάνεται στις προκαταρκτικές πληροφορίες αναφορικά 
µε την ασφάλεια της εγκατάστασης και πρέπει να προσκοµίζεται ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ των 
υποψηφίων αναδόχων. 

• Τα πιστοποιητικά των οργάνων παιδικής χαράς κατά τα πρότυπα ΕΝ 1176 καθώς και των δαπέδων 
ασφαλείας κατά τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177:2008 και ΕΝ 71- 3:2013 είναι απαραίτητο να 
κατατίθενται από τους υποψήφιους αναδόχους στο φάκελο της προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισµού. 

• Αντίστοιχα όλες οι εργασίες διαµόρφωσης και συντήρησης -µετά των υλικών που απαιτούνται- 
θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τις παιδικές χαρές καθώς 
και τα πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα είναι 
υποχρεωµένος να δίδει βεβαίωση στην Υπηρεσία ότι όλες οι εργασίες που εκτελούνται και τα υλικά 
που χρησιµοποιούνται πληρούν τα παραπάνω καθώς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης 
(σε παλαιότερα µη πιστοποιηµένα όργανα που συντηρούνται) και απαιτείται να δηλώνεται µε 
υπεύθυνη δήλωση κατά τον διαγωνισµό. Για κάθε εξοπλισµό θα παραδίδονται από τον 
κατασκευαστή/προµηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1. 

• Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι ο 
παραδοτέος εξοπλισµός θα σηµαίνεται ευκρινώς, µόνιµα και σε θέση ορατή από το επίπεδο 
του εδάφους τουλάχιστον µε τα ακόλουθα: 

 
• Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα 

ή του διανοµέα. 
• Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. κωδικός αριθµός) και έτος κατασκευής. 

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

• Σε όλες τις περιπτώσεις εξοπλισµών, διαδικασιών ή εργασιών αναφέρονται απαιτούµενα πρότυπα 
επισηµαίνεται ότι ισχύουν και γίνονται δεκτά ισοδύναµα πρότυπα. 

 
Σητεία, 6-8-2018 

 
Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

                           ΑΝΘΗ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ                                     ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 

 

                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ο 

Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
και δαπέδων ασφαλείας σε τρείς 
παιδικές χαρές τ 
προκειµένου να 
εφαρµογή της υπ'  

υ ∆ήµου Σητείας, 
πιστοποιηθούν σε 
αρ. 18239/05-05-14 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ. Μελέτης 44/ 2018 

απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Παράρτηµα I: Κατόψεις Υφιστάµενης Κατάστασης 
Παιδικών Χαρών 



43  

 
 

 



44  

 

 



45  

 



46  

π 
φ 
 
 

υ 

Προµήθεια και το 
και δαπέδων ασ 

οθέτηση οργάνων 
αλείας σε τρείς 

παιδικές χαρές του ∆ήµου Σητείας, 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ. Μελέτης 44/ 2018 

προκειµένου να 
εφαρµογή της υπ' 
απόφασης  το 
Εσωτερικών 

πιστοποιηθούν σε 
αρ. 18239/05-05-14 

Υπουργείου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Παράρτηµα IΙ: Κατόψεις Προτεινόµενης ∆ιαµόρφωσης 
Παιδικών Χαρών 
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Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
και δαπέδων ασφαλείας σε τρείς 
παιδικές χαρές του ∆ήµου Σητείας, 
προκειµένου να 
εφαρµογή της υπ'  

πιστοποιηθούν σε 
αρ. 18239/05-05-14 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ. Μελέτης   44/ 2018 

απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα ΙIΙ: Επιµέρους Τεχνικές Εκθέσεις Παιδικών 
Χαρών 
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Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια εξοπλισµού και όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης 
και αναβάθµισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στην πόλη της Σητείας επί της Οδού Γεννηµατά, του 
∆ήµου Σητείας. 

Το οικόπεδο της παιδικής χαράς βρίσκεται στο νότιο τµήµα του οικισµού στην συµβολή των οδών Λόρδου 
Βύρωνος και Γεωργίου Γεννηµατά. 

Η παιδική χαρά δεν καλύπτει όλη την έκταση του οικοπέδου. Ο χώρος παιχνιδιού, για τον οποίο 
απευθύνονται οι εργασίες και οι προµήθειες της παρούσας Μελέτης ανέρχεται σε 230,00 τ.µ. 

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, συγκριτικά µε τον υπόλοιπο οικισµό παρουσιάζεται στην παρακάτω 
αεροφωτογραφία. 

 

 
Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία Σητείας 

Σητεία - Οδός Γ. Γεννηµατά Παιδική Χαρά 1 
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Υφιστάµενη κατάσταση παιδικής χαράς 
 

Η υφιστάµενη παιδική χαρά είναι εγκατεστηµένη σε κοινόχρηστο χώρο και παρά το γεγονός ότι λειτουργεί 
κανονικά, δεν πληροί τις αναφερόµενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειµένου να είναι σε θέση να 
πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ 1177:2008 
και την Υπουργική Απόφαση 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05- 2009), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήµερα. Η παιδική χαρά, µετά από απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, λειτουργεί µε ευθύνη των γονέων - 
χρηστών. 

 
Επισηµαίνεται ότι το οικόπεδο που φιλοξενεί την παιδική χαρά δεν βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που να 
εγκυµονούν κινδύνους όπως κατολισθήσεις, κατακριµνήσεις, καταρρεύσεις εστίες µόλυνσης κτλ. και 
σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται από το ΦΕΚ 25337/ 25-07-2014 όπως τροποποιήθηκε και µε την 
εγκύκλιο 44, ο χώρος κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση παιδικής χαράς. 

Ο περιβάλλων χώρος: Το ευρύτερο οικόπεδο δεν είναι πλήρως περιφραγµένο. Η περίφραξη πρόκειται 
για ξύλινες διατάξεις ύψους σχεδόν 1,00 µ. Η κατάσταση της υφιστάµενης περίφραξης κρίνεται ακατάλληλη. Ο 
σχεδιασµός και οι διαστάσεις αυτής δεν τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας στο σύνολο του µήκους της 
περίφραξης. Το τοιχίο είναι πετρόχτιστο, το οποίο εκτός σηµείων που χρήζουν συντήρησης, κρίνεται σε 
καλή κατάσταση. 

Εξοπλισµός παιχνιδιού: Ο εξοπλισµός παιχνιδιού αποτελείται από παλαιές µεταλλικές διατάξεις 
εγκατεστηµένες διάσπαρτα και άτακτα, κυρίως στο Βόρειο και Ανατολικό τµήµα του οικοπέδου. Τα όργανα 
παρουσιάζουν φθορές από την χρόνια χρήση, τα καιρικά φαινόµενα και τυχόν βανδαλισµούς. Ανάλογα 
µε την κατάσταση του κάθε οργάνου, όσα δύναται θα συντηρηθούν και όποια κρίνονται ακατάλληλα ή 
κατεστραµµένα θα αποµακρυνθούν. Επίσης, οι προδιαγραφές των περισσότερων οργάνων, καθώς και ο 
τρόπος εγκατάστασής τους (χώροι ασφαλείας) δεν είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ισχύουσες διατάξεις 
και η χρήση τους κρίνεται επικίνδυνη για τραυµατισµούς. 

Στους χώρους πτώσης των εξοπλισµών δεν παρατηρείται κάποιο υλικό το οποίο θα αποτρέπει τους 
τραυµατισµούς από πιθανές πτώσεις. Επίσης παρατηρείται εκτεταµένη χαµηλή ανεπιθύµητη βλάστηση. 

Παρακάτω επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάµενη κατάσταση της παιδικής 
χαράς. 
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Εικόνα 2: Εσωτερική όψη παιδικής χαράς 1 
 

 
Εικόνα 3: Όψη παιδικής χαράς από την νοτιοδυτική πλευρά 
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Προτεινόµενες προµήθειες - εργασίες διαµόρφωσης 
 

Στα πλαίσια της µελέτης αυτής προδιαγράφονται όλες οι εργασίες συντήρησης του υφιστάµενου εξοπλισµού 
που κρίνεται δυνατό να διατηρηθεί, οι εργασίες αποµάκρυνσης ακατάλληλου εξοπλισµού του χώρου και 
οι προµήθειες και οι εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισµού. Στόχος της µελέτης είναι η άρση κινδύνων, η 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας στον χώρο και εν τέλει η πιστοποίηση της παιδικής χαράς. 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο υφιστάµενος εγκατεστηµένος εξοπλισµός και οι ενέργειες που 
προβλέπονται ανά εξοπλισµό. Επίσης παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες προµήθειες για την δηµιουργία ενός 
λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας που επισυνάπτεται αποτελεί το φύλλο ελέγχου, το οποίο ελήφθη 
υπόψη για την δηµιουργία του προϋπολογισµού. Το φύλλο ελέγχου συντάχθηκε έπειτα από επί τόπου 
επιθεώρηση της παιδικής χαράς. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Παιδική Χαρά 

 
Σητείας - Οδός Γ. Γεννηµατά 

Α/Α Είδος Προτεινόµενες ενέργειες 

1 Τραµπάλα ξύλινη διπλή Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

2 Τραµπάλα ξύλινη διπλή Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

3 Κούνια ξύλινη 4ων θέσεων (3+1) Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

4 Κούνια ξύλινη 4ων θέσεων (2+2) Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

5 Σύνθετο όργανο µε αναρρίχηση Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

6 Γέφυρα ξύλινη Αποµάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας 

7 Ταλαντευόµενο ελατήριο (κόκκινο) Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

8 Οριζόντια κλίµακα Αποµάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας 

9 Μύλος Τύπου Β Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 
 

10 
Σύνθετο όργανο µε ράµπα & 

οριζόντια κλίµακα 
 

Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

11 Μονόζυγο Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

12 Ταλαντευόµενο ελατήριο (κίτρινο) Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 
 

13 
Ταλαντευόµενο ελατήριο 

(ελεφαντάκι) 
 

Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

14 Καθιστικό παγκάκι Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

15 Σύνολο περίφραξης Αποµάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας 

Απαραίτητα υπό προµήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Μεταλλική πληροφοριακή πινακίδα 1,00 τεµ. 

2 
Μεταλλική πόρτα εισόδου παιδικής 
χαράς 1,00 τεµ. 
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3 Ξύλινη περίφραξη ύψους 1,10 µ. 62,00 µ. 

4 Κούνια ξύλινη δύο θέσεων παίδων 1,00 τεµ. 

5 Κούνια ξύλινη δύο θέσεων νηπίων 1,00 τεµ. 

6 
Σύνθετο όργανο παίδων µε δύο 
αναρριχήσεις 

1,00 τεµ. 

7 Ταλαντευόµενο ελατήριο ζωάκι 1,00 τεµ. 

8 Βρύση προκατασκευασµένη 1,00 τεµ. 

9 Κάδος απορριµµάτων 2,00 τεµ. 

10 
Προµήθεια φυσικού υλικού 
επίστρωσης δαπέδων παιδικής χαράς 

185,00 τ.µ. 

 

Περιγραφή προµηθειών 
 

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαµορφωθεί µετά τις εργασίες θα είναι 230,00 τ.µ. 
 

Στην επιφάνεια του χώρου παιχνιδιού δεν παρατηρείται κάποιο υλικό που θα αποτρέπει τους 
τραυµατισµούς από τυχόν πτώσεις. Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης προβλέπεται η εγκατατάσταση 
στρώσης βοτσάλων κοκκοµετρικής διαβάθµισης 2-8 χλστ. από φυσικά υλικά. Το υλικό αυτό θα εγκατασταθεί σε 
όλους τους χώρους παιχνιδιού δηµιουργώντας χώρους ασφαλείας και προστασίας από πτώσεις. Το βάθος 
της στρώσης θα είναι σύµφωνο µε τα πρότυπα και συγκεκριµένα απαιτείται η δηµιουργία στρώσης 
βάθους 30-35cm. 

 
Για τον διαχωρισµό της στρώσης προστασίας από το φυσικό έδαφος (υπόστρωµα) θα εγκατασταθεί 
γεωϋφασµα. Η τελική διαµορφούµενη υψοµετρική στάθµη θα είναι ίδια µε την αρχική. Σε περιπτώσεις που 
περιµετρικά του χώρου που τοποθετείται βότσαλο δηµιουργείται υψοµετρική διαφορά (θετική ή αρνητική), 
κατασκευάζεται ράµπα από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα. 

 
Η οριοθέτηση και η περίφραξη της παιδικής χαράς θα γίνει σύµφωνα µε την προτεινόµενη διαµόρφωση 
που επισυνάπτεται στο παράρτηµα της µελέτης και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής. Η περίφραξη 
που θα εγκατασταθεί θα είναι ξύλινου τύπου, ύψους 1,10 µ. και χαρακτηριστικών σύµφωνων µε τις 
προδιαγραφές. Η περίφραξη θα πακτωθεί πάνω στο υπάρχον χαµηλό τοιχίο που βρίσκεται πακτωµένη η 
υφιστάµενη περίφραξη. Στα σηµεία από την ανατολική πλευρά που δεν συναντάται τέτοιου είδους κράσπεδο, 
θα πακτωθεί κατάλληλα πάνω στο δάπεδο από σκυρόδεµα που υπάρχει και θα παραµείνει. 

 
Παρακάτω, αναλύονται οι επιµέρους εργασίες συντήρησης που πρόκειται να εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά 
που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. 

 
Πιθανές δαπάνες από εργασίες αποκατάστασης φθορών που θα προκληθούν κατά την διάρκεια των έργων 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης 

 

1. Αποξήλωση - αποµάκρυνση ακατάλληλου εξοπλισµού 
 

Οι εργασίες που απαιτούνται, αφορούν αρχικά την αποκοπή µε θερµικές ή άλλες µεθόδους και 
αποµάκρυνση του υφιστάµενου εξοπλισµού από τον χώρο της παιδικής χαράς, ο οποίος σύµφωνα µε τον 
έλεγχο που διενεργήθηκε κρίθηκε ακατάλληλος για χρήση. Επίσης συµπεριλαµβάνεται η φόρτωση και η 
µεταφορά αυτού στην ανακύκλωση, ή σε αποθήκη του ∆ήµου, ή σε προβλεπόµενο από το ∆ήµο χώρο, πάντα 
µε την σύµφωνη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η αποµάκρυνση των οργάνων θα συνοδεύεται µε επίσης 
καθαίρεση και αποµάκρυνση όλων των ειδών βάσεων στις οποίες βρίσκονται εγκατεστηµένα τα όργανα 
και ο ακατάλληλος εξοπλισµός. 

Βάσει του ελέγχου που διενεργήθηκε ο ακατάλληλος εξοπλισµός που θα αποµακρυνθεί είναι: 
 

• Τραµπάλα ξύλινη 
• Τραµπάλα ξύλινη 

• Κούνια  τεσσάρων θέσεων 
• Κούνια  τεσσάρων θέσεων 
• Σύνθετο όργανο µε αναρρίχηση 

• Γέφυρα ξύλινη 
• Ταλαντευόµενο ελατήριο 
• Ταλαντευόµενο ελατήριο 
• Ταλαντευόµενο ελατήριο 
• Οριζόντια κλίµακα 
• Μύλος Τύπου Β 
• Σύνθετο όργανο µε ράµπα & οριζόντια κλίµακα 
• Μονόζυγο 
• Σύνολο περίφραξης 

 
Μετά την αποµάκρυνση του εξοπλισµού οι τρύπες στο έδαφος από τις βάσεις θα καλυφθούν µε συµπιεσµένο 
αµµοχάλικο ή/και αδρανή έτσι ώστε να µην εγκυµονούν κινδύνους για τους χρήστες. 

 
2. Επιφάνειες εδάφους 

 
Στο έδαφος του χώρου παιχνιδιού δεν παρατηρείται κάποιο υλικό ασφαλείας που να αποτρέπει τους 
τραυµατισµούς από πιθανές πτώσεις, όπως προαναφέρθηκε. 

 
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης προβλέπεται ο επιµελής και ενδελεχής καθαρισµός του χώρου από κάθε 
είδους ανεπιθύµητη φύτευση, από µπάζα που έχουν αποµείνει από παλαιότερες κατασκευές που 
βρίσκονταν εγκατεστηµένες στον χώρο, καθώς και η επιπεδοποίηση του συνόλου του χώρου παιχνιδιού. 
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3. Εργασίες συντήρησης χώρου 
 

Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, αποµακρύνεται το σύνολο του εξοπλισµού από την παιδική χαρά και οι 
εργασίες συντήρησης χώρου αφορούν, την αποκατάσταση του εξωτερικού πετρόχτιστου τοιχίου, το 
εσωτερικό χαµηλό τοιχίο που οριοθετεί τον χώρο της παιδικής χαράς µέσα στο προαύλιο του σχολείου, 
καθώς και τα φωτιστικά σώµατα. 

 
Όσον αφορά τις εργασίες για την αποκατάσταση του πετρόχτιστου περιµετρικού τοιχίου, προβλέπεται η 
πλήρωση κενών και ρηγµατώσεων µε σκυρόδεµα, όπου απαιτείται, καθώς και ο καθαρισµός του από 
ανεπιθύµητους ρύπους. 

 
Όσον αφορά το χαµηλό τοιχίο από µπετό, προβλέπεται ξύσιµο και σοβάτισµα, πλήρωση κενών και 
ρηγµατώσεων µε σκυρόδεµα, όπου απαιτείται, καθώς και η βαφή του µε χρώµα που αντέχει στις καιρικές 
συνθήκες της περιοχής. Το χρώµα επιλέγεται σύµφωνα µε τη γνώµη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και 
οφείλει να αρµόζει σε χώρο παιδικής χαράς. Επίσης κόβονται και λειαίνονται όλα τα σύρµατα - σίδερα που 
προεξέχουν από το τοιχίο και πιθανώς µπορούν να προκαλέσουν τραυµατισµούς. Επιπλέον, γίνονται 
εργασίες προσθήκης τµήµατος στο τοιχίο, για να τοποθετηθεί η υπό προµήθεια περίφραξη. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 
 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί µε πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ως προς τα 
όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισµού, από 
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό. 

Σκοπός της παρούσας παρέµβασης είναι η αναβάθµιση των παιδικών χαρών, ώστε οι χώροι µετά την 
διαµόρφωσή τους, να συµβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και να αποτελέσουν 
πόλους έλξης για ξεκούραση, ψυχαγωγία και αναψυχή για τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Βασικός 
στόχος είναι η δηµιουργία ασφαλούς και λειτουργικού χώρου, βασισµένου στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τις Ελληνικές νοµοθεσίες. 
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Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια εξοπλισµού και όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης 
και αναβάθµισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στην πόλη της Σητείας επί της οδού ∆ηµοκρίτου, του 
∆ήµου Σητείας. 

Το οικόπεδο της παιδικής χαράς βρίσκεται στο κέντρο του οικισµού επί της όδού ∆ηµοκρίτου, απέναντι από 
το ταχυδροµείο. 

Ο χώρος παιχνιδιού, για τον οποίο απευθύνονται οι εργασίες και οι προµήθειες της παρούσας Μελέτης 
ανέρχεται σε 215,00 τ.µ. 

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, συγκριτικά µε τον υπόλοιπο οικισµό παρουσιάζεται στην παρακάτω 
αεροφωτογραφία. 

 

 
Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία Σητείας 

Σητεία - Οδός ∆ηµοκρίτου Παιδική Χαρά 2 
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Υφιστάµενη κατάσταση παιδικής χαράς 
 

Η υφιστάµενη παιδική χαρά είναι εγκατεστηµένη σε κοινόχρηστο χώρο και παρά το γεγονός ότι λειτουργεί 
κανονικά, δεν πληροί τις αναφερόµενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειµένου να είναι σε θέση να 
πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ 1177:2008 
και την Υπουργική Απόφαση 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05- 2009), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήµερα. Η παιδική χαρά, µετά από απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, λειτουργεί µε ευθύνη των γονέων - 
χρηστών. 

 
Επισηµαίνεται ότι το οικόπεδο που φιλοξενεί την παιδική χαρά δεν βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που να 
εγκυµονούν κινδύνους όπως κατολισθήσεις, κατακριµνήσεις, καταρρεύσεις εστίες µόλυνσης κτλ. και 
σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται από το ΦΕΚ 25337/ 25-07-2014 όπως τροποποιήθηκε και µε την 
εγκύκλιο 44, ο χώρος κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση παιδικής χαράς. 

Ο περιβάλλων χώρος: Η παιδική χαρά δεν καλύπτεται πλήρως από περίφραξη. Η οριοθέτηση 
επιτυγχάνεται µέσω ξύλινης περίφραξης και αλλαγής κάλυψης δαπέδου. Από την βόρεια και την δυτική 
πλευρά, ο χώρος παιχνιδιού περιφράσσεται από περίφραξη, η οποία πρόκειται για ξύλινες διατάξεις ύψους 
σχεδόν 1,00 µ. Η ξύλινη περίφραξη είναι βιδωµένη πάνω στις περιµετρικές πλάκες πεζοδροµίου. Η 
κατάσταση της περίφραξης κρίνεται ακατάλληλη καθώς στο σύνολό της παρουσιάζει έντονες φθορές. Από τις 
υπόλοιπες πλευρές η οριοθέτηση είναι νοητή, καθώς στα σηµεία που τελειώνει ο χώρος παιχνιδιού 
τελειώνει και η κάλυψη του ελαστικού υλικού. 

Αστικός εξοπλισµός: Εκτός από τον εξοπλισµό παιχνιδιού εντός του χώρου βρίσκεται εγκατεστηµένος 
και αστικός εξοπλισµός, και συγκεκριµένα δύο καθιστικά παγκάκια. Τα παγκάκια είναι φθαρµένα από το 
πέρασµα του χρόνου και από την χρήση, αλλά σε καµία περίπτωση δεν κρίνονται ακατάλληλα, καθώς ο 
σκελετός αυτών, αλλά και οι ξύλινες διατάξεις βρίσκονται σε αποδεκτή κατάσταση. 

Εξοπλισµός παιχνιδιού: Ο εξοπλισµός παιχνιδιού αποτελείται από παλαιές µεταλλικές διατάξεις 
εγκατεστηµένες διάσπαρτα και άτακτα, κυρίως στο Βόρειο και Ανατολικό τµήµα του οικοπέδου. Τα όργανα 
παρουσιάζουν φθορές από την χρόνια χρήση, τα καιρικά φαινόµενα και τυχόν βανδαλισµούς. Ανάλογα 
µε την κατάσταση του κάθε οργάνου, όσα δύναται θα συντηρηθούν και όποια κρίνονται ακατάλληλα ή 
κατεστραµµένα θα αποµακρυνθούν. Επίσης, οι προδιαγραφές των περισσότερων οργάνων, καθώς και ο 
τρόπος εγκατάστασής τους (χώροι ασφαλείας) δεν είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ισχύουσες διατάξεις 
και η χρήση τους κρίνεται επικίνδυνη για τραυµατισµούς. 

Στους χώρους πτώσης των εξοπλισµών παρατηρείται ελαστικό δάπεδο το οποίο αποτρέπει τους 
τραυµατισµούς από πιθανές πτώσεις. Η κατάσταση του δαπέδου κρίνεται καλή, όχι όµως ο τρόπος 
εγκατάστασής του. Κάτω από το υλικό δεν παρατηρείται η απαραίτητη στρώση κόλας και για τον λόγο αυτό σε 
πολλά σηµεία τα επιµέρους πλακίδια αποκολλούνται δηµιουργώντας απρόσµενα εµπόδια. 
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Παρακάτω επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάµενη κατάσταση της παιδικής 
χαράς. 

 

 
Εικόνα 2: Όψη παιδικής χαράς 1 

 

 
Εικόνα 3: Όψη παιδικής χαράς 2 
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Προτεινόµενες προµήθειες - εργασίες διαµόρφωσης 
 

Στα πλαίσια της µελέτης αυτής προδιαγράφονται όλες οι εργασίες συντήρησης του υφιστάµενου εξοπλισµού 
που κρίνεται δυνατό να διατηρηθεί, οι εργασίες αποµάκρυνσης ακατάλληλου εξοπλισµού του χώρου και 
οι προµήθειες και οι εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισµού. Στόχος της µελέτης είναι η άρση κινδύνων, η 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας στον χώρο και εν τέλει η πιστοποίηση της παιδικής χαράς. 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο υφιστάµενος εγκατεστηµένος εξοπλισµός και οι ενέργειες που 
προβλέπονται ανά εξοπλισµό. Επίσης παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες προµήθειες για την δηµιουργία ενός 
λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας που επισυνάπτεται αποτελεί το φύλλο ελέγχου, το οποίο ελήφθη 
υπόψη για την δηµιουργία του προϋπολογισµού. Το φύλλο ελέγχου συντάχθηκε έπειτα από επί τόπου 
επιθεώρηση της παιδικής χαράς. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Παιδική Χαρά 

 
Σητείας - Οδός �ηµοκρίτου 

Α/Α Είδος Προτεινόµενες ενέργειες 

1 Κούνια ξύλινη τεσσάρων θέσεων Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

2 Τραµπάλα ξύλινη (x2) Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

3 ∆άπεδο ασφαλείας Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

4 Μύλος (Τύπου Β) Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

5 Σύνολο ξύλινης περίφραξης Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

6 Καθιστικά παγκάκια (x2) Συντήρηση 

Απαραίτητα υπό προµήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Μεταλλική πληροφοριακή πινακίδα 1,00 τεµ. 

2 
Μεταλλική πόρτα εισόδου παιδικής 
χαράς 1,00 τεµ. 

3 Ξύλινη περίφραξη ύψους 1,10 µ. 57,00 µ. 

4 Κούνια ξύλινη δύο θέσεων παίδων 1,00 τεµ. 

5 Κούνια ξύλινη δύο θέσεων νηπίων 1,00 τεµ. 

6 Μύλος αυτοκινούµενος 1,00 τεµ. 

7 Ξύλινη τσουλήθρα παίδων µε πατάρι 1,00 τεµ. 

8 Παγκάκι ξύλινο µε πλάτη 3,00 τεµ. 

9 Κάδος απορριµµάτων 1,00 τεµ. 
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10 Βρύση προκατασκευασµένη 1,00 τεµ. 

11 Χτενιστό µπετόν 27,00 τ.µ. 

12 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας 

120.00 τ.µ. 

 

Περιγραφή προµηθειών 
 

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαµορφωθεί µετά τις εργασίες θα είναι 195,00 τ.µ . 
 

Στην επιφάνεια του χώρου παιχνιδιού παρατηρούνται ελαστικές πλάκες ασφαλείας. Στα πλαίσια της 
παρούσας µελέτης προβλέπεται η εγκατάσταση νέων ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας σε πάχος που να 
καλύπτει την πρόσκρουση ανάλογα µε το ύψος πτώσης του κάθε εξοπλισµού. Το υλικό αυτό θα 
εγκατασταθεί σε όλους τους χώρους παιχνιδιού, εκτός των διαδρόµων όδευσης, δηµιουργώντας χώρους 
ασφαλείας ικανούς για προστασία από πτώσεις. 

 
Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν πάνω σε υπόστρωµα σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. Το σκυρόδεµα θα 
τοποθετηθεί επάνω στην υφιστάµενη επιφάνεια υπόβασης, αφού αυτή καθαριστεί. Το σκυρόδεµα 
επίσης θα χρησιµοποιηθεί για την ευθυγράµµιση του δαπέδου, αλλά και για την δηµιουργία κλίσεων για 
την απορροή των επιφανειακών υδάτων (π.χ. όµβριων), όπου απαιτείται. 

 
Όπως παρουσιάζεται στο σκαρίφηµα προτεινόµενης διαµόρφωσης, προτείνεται κεντρικα των χώρων 
παιχνιδιού, η δηµιουργία περιπατητικής εκτόνωσης, η οποία κατασκευάζεται από χτενιστό µπετόν. Η περιοχή 
αυτή, χρησιµοποιείται ως χώρος κίνησης και στάσης των επισκεπτών της παιδικής χαράς. Παράλληλα, οι 
συνοδοί µπορούν να ξεκουραστούν επιτηρώντας τα παιδιά που συνοδεύουν. Η στρώση χτενιστού µπετόν 
τοποθετείται πάνω σε υπόβαση σκυροδέµατος, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που απαιτούνται. 
Ακόµη, η υπόβαση χρησιµοποιείται για την ευθυγράµµιση του δαπέδου, αλλά και για την δηµιουργία 
κλίσεων για την απορροή των επιφανειακών υδάτων (π.χ. όµβριων), όπου απαιτείται. 

 
Η τελική διαµορφούµενη υψοµετρική στάθµη θα είναι ίδια µε την αρχική. Σε περιπτώσεις που περιµετρικά 
του χώρου που τοποθετείται το δάπεδο ασφαλείας δηµιουργείται υψοµετρική διαφορά (θετική ή 
αρνητική), κατασκευάζεται ράµπα από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα. 

 
Η οριοθέτηση και η περίφραξη της παιδικής χαράς θα γίνει σύµφωνα µε την προτεινόµενη διαµόρφωση 
που επισυνάπτεται στο παράρτηµα της µελέτης και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής. Η περίφραξη 
που θα εγκατασταθεί θα είναι ξύλινου τύπου, ύψους 1,10 µ. και χαρακτηριστικών σύµφωνων µε τις 
προδιαγραφές. Η περίφραξη θα πακτωθεί κατάλληλα πάνω στο δάπεδο που υπάρχει και θα παραµείνει. 

 
Παρακάτω, αναλύονται οι επιµέρους εργασίες συντήρησης που πρόκειται να εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά 
που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. 

 
Πιθανές δαπάνες από εργασίες αποκατάστασης φθορών που θα προκληθούν κατά την διάρκεια των έργων 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
Εργασίες Εγκατάστασης και Τοποθέτησης 
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1. Αποξήλωση - αποµάκρυνση ακατάλληλου εξοπλισµού 
 

Οι εργασίες που απαιτούνται, αφορούν αρχικά την αποκοπή µε θερµικές ή άλλες µεθόδους και 
αποµάκρυνση του υφιστάµενου εξοπλισµού από τον χώρο της παιδικής χαράς, ο οποίος σύµφωνα µε τον 
έλεγχο που διενεργήθηκε κρίθηκε ακατάλληλος για χρήση. Επίσης συµπεριλαµβάνεται η φόρτωση και η 
µεταφορά αυτού στην ανακύκλωση, ή σε αποθήκη του ∆ήµου, ή σε προβλεπόµενο από το ∆ήµο χώρο, πάντα 
µε την σύµφωνη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η αποµάκρυνση των οργάνων θα συνοδεύεται µε επίσης 
καθαίρεση και αποµάκρυνση όλων των ειδών βάσεων στις οποίες βρίσκονται εγκατεστηµένα τα όργανα 
και ο ακατάλληλος εξοπλισµός. 

Βάσει του ελέγχου που διενεργήθηκε ο ακατάλληλος εξοπλισµός που θα αποµακρυνθεί είναι: 
 

• Κούνια τεσσάρων θέσεων 
• Τραµπάλα Ξύλινη (x2) 
• ∆άπεδο ασφαλείας 
• Μύλος 
• Σύνολο περίφραξη 

 
Μετά την αποµάκρυνση του εξοπλισµού οι τρύπες στο έδαφος από τις βάσεις θα καλυφθούν µε συµπιεσµένο 
αµµοχάλικο ή/και αδρανή έτσι ώστε να µην εγκυµονούν κινδύνους για τους χρήστες. 

 
2. Επιφάνειες εδάφους 

 
Όπως προαναφέρθηκε, στο έδαφος του χώρου παιχνιδιού παρατηρείται δάπεδο ασφαλείας από ελαστικά 
πλακίδια που αποτρέπει τους τραυµατισµούς από πιθανές πτώσεις. 

 
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, µετά την αποµάκρυνση του υφιστάµενου ακατάλληλου εξοπλισµού 
και δαπέδου, προβλέπεται ο επιµελής και ενδελεχής καθαρισµός του χώρου, από κάθε είδους ανεπιθύµητη 
φύτευση, µπάζα που έχουν αποµείνει από παλαιότερες εγκατεστηµένες κατασκευές, καθώς και η 
επιπεδοποίηση του συνολικού χώρου παιχνιδιού. 

 
Επίσης, σε σηµεία που προεξέχουν βάσεις από σκυρόδεµα και αποτελούν απρόσµενο εµπόδιο, θα πρέπει να 
καθαριστούν, να κοπούν µε κατάλληλες µεθόδους και να αποµακρυνθούν από τον χώρο της παιδικής χαράς. 

 
Ακόµη, τα περιµετρικά όρια, καθώς και τα σηµεία επαφής των δαπέδων που κατασκευάζονται, 
εγκιβωτίζονται µε κράσπεδο σκυροδέµατος, πάχους 5,00 εκ., όπου απαιτείται. Το κράσπεδο 
κατασκευάζεται από σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται 
(συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων ξυλότυπων κλπ) και είναι ελαφρώς οπλισµένο. 

 
 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 
 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί µε πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ως προς τα 
όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισµού, από 
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό. 
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Σκοπός της παρούσας παρέµβασης είναι η αναβάθµιση των παιδικών χαρών, ώστε οι χώροι µετά την 
διαµόρφωσή τους, να συµβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και να αποτελέσουν 
πόλους έλξης για ξεκούραση, ψυχαγωγία και αναψυχή για τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Βασικός 
στόχος είναι η δηµιουργία ασφαλούς και λειτουργικού χώρου, βασισµένου στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τις Ελληνικές νοµοθεσίες. 
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Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια εξοπλισµού και όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης 
και αναβάθµισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στην πόλη της Σητείας επί της πλατείας Πρωτόπαππα, 
του ∆ήµου Σητείας. 

Το οικόπεδο της παιδικής χαράς βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του οικισµού στην συµβολή των οδών Παπαδάκη 
και Εµµανουήλ Σταυρακάκη. 

Η παιδική χαρά καλύπτει όλη την έκταση του οικοπέδου. Ο χώρος παιχνιδιού, για τον οποίο 
απευθύνονται οι εργασίες και οι προµήθειες της παρούσας µελέτης ανέρχεται σε 540,00 τ.µ. 

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, συγκριτικά µε τον υπόλοιπο οικισµό παρουσιάζεται στην παρακάτω 
αεροφωτογραφία. 

 

 
Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία Σητείας 

Σητεία - Πλατεία Πρωτόπαππα Παιδική Χαρά 3 
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Υφιστάµενη Κατάσταση παιδικής χαράς 
 

Η υφιστάµενη παιδική χαρά είναι εγκατεστηµένη σε κοινόχρηστο χώρο και παρά το γεγονός ότι λειτουργεί 
κανονικά, δεν πληροί τις αναφερόµενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειµένου να είναι σε θέση να 
πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ 1177:2008 
και την Υπουργική Απόφαση 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05- 2009), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήµερα. 

Επισηµαίνεται ότι το οικόπεδο που φιλοξενεί την παιδική χαρά δεν βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που να 
εγκυµονούν κινδύνους όπως κατολισθήσεις, κατακριµνήσεις, καταρρεύσεις εστίες µόλυνσης κτλ. και 
σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται από το ΦΕΚ 25337/ 25-07-2014 όπως τροποποιήθηκε και µε την 
εγκύκλιο 34, ο χώρος κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση παιδικής χαράς. 

Ο περιβάλλων χώρος Το ευρύτερο οικόπεδο είναι περιφραγµένο στο σύνολό του. Η περίφραξη πρόκειται 
για µεταλλικές διατάξεις ύψους σχεδόν 1,80 µ. Η κατάσταση της υφιστάµενης περίφραξης κρίνεται καλή. 
Ο σχεδιασµός και οι διαστάσεις αυτής δεν τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας στο σύνολο του µήκους της 
περίφραξης. Η µεταλλική περίφραξη είναι πακτωµένη πάνω σε τοιχίο. Παρατηρούνται διαβαθµίσεις του 
ύψους του τοιχίου και αυτό διότι το ευρύτερο οικόπεδο, ακολουθεί µία κλίση από την ανατολική 
πλευρά στην δυτική.. Το τοιχίο είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα, το οποίο εκτός 
σηµείων που χρήζουν συντήρησης, κρίνεται σε καλή κατάσταση. 

 
Αστικός εξοπλισµός: Περιµετρικά του χώρου παρατηρείται µεταλλική περίφραξη. Η περίφραξη παρουσιάζει 
κενά τα οποία επιτρέπουν την έξοδο σε παιδιά µε αποτέλεσµα να εκτεθούν στον δρόµο. Η περίφραξη χρήζει 
συντήρησης, στήριξης και συµπλήρωσης. Στο σύνολό της κρίνεται σε καλή κατάσταση. Επίσης παρατηρούνται 
έντονες οξειδωµένες επιφάνειες καθώς και αιχµηρές απολήξεις που αποτελούν κίνδυνο τραυµατισµού. 

Εντός της παιδικής χαράς υπάρχουν: αυτοσχέδιο κιόσκι, παγκάκια και φωτιστικά σώµατα. 
 

Εξοπλισµός παιχνιδιού: Ο εξοπλισµός παιχνιδιού αποτελείται από παλαιές µεταλλικές διατάξεις 
εγκατεστηµένες διάσπαρτα και άτακτα, κυρίως στο Βόρειο και Ανατολικό τµήµα του οικοπέδου. Τα όργανα 
παρουσιάζουν φθορές από την χρόνια χρήση, τα καιρικά φαινόµενα και τυχόν βανδαλισµούς. Ανάλογα 
µε την κατάσταση του κάθε οργάνου, όσα δύναται θα συντηρηθούν και όποια κρίνονται ακατάλληλα ή 
κατεστραµµένα θα αποµακρυνθούν. Επίσης, οι προδιαγραφές των περισσότερων οργάνων, καθώς και ο 
τρόπος εγκατάστασής τους (χώροι ασφαλείας) δεν είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ισχύουσες διατάξεις 
και η χρήση τους κρίνεται επικίνδυνη για τραυµατισµούς. 

Στους χώρους πτώσης των εξοπλισµών δεν παρατηρείται κάποιο υλικό το οποίο θα αποτρέπει τους 
τραυµατισµούς από πιθανές πτώσεις. Επίσης παρατηρείται εκτεταµένη χαµηλή ανεπιθύµητη βλάστηση. 

 
Παρακάτω επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάµενη κατάσταση της παιδικής 
χαράς. 



67  

 
 

Εικόνα 2: Εσωτερική όψη παιδικής χαράς 1 
 

 
Εικόνα 3: Όψη παιδικής χαράς από την νοτιοδυτική πλευρά 
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Προτεινόµενες προµήθειες - εργασίες διαµόρφωσης 
 

Στα πλαίσια της µελέτης αυτής προδιαγράφονται όλες οι εργασίες συντήρησης του υφιστάµενου εξοπλισµού 
που κρίνεται δυνατό να διατηρηθεί, οι εργασίες αποµάκρυνσης ακατάλληλου εξοπλισµού του χώρου και 
οι προµήθειες και οι εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισµού. Στόχος της µελέτης είναι η άρση κινδύνων, η 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας στον χώρο και εν τέλει η πιστοποίηση της παιδικής χαράς. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο υφιστάµενος εγκατεστηµένος εξοπλισµός και οι ενέργειες που 
προβλέπονται ανά εξοπλισµό. Επίσης παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες προµήθειες για την δηµιουργία ενός 
λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας που επισυνάπτεται αποτελεί το φύλλο ελέγχου, το οποίο ελήφθη 
υπόψη για την δηµιουργία του προϋπολογισµού. Το φύλλο ελέγχου συντάχθηκε έπειτα από επί τόπου 
επιθεώρηση της παιδικής χαράς. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Παιδική Χαρά 

 
Σητείας - Οδός Σταυρακάκη 

Α/Α Είδος Προτεινόµενες ενέργειες 

1 Τσουλήθρα ξύλινη Συντήρηση 

2 Τραµπάλα ξύλινη διπλή Συντήρηση 

3 Τραµπάλα ξύλινη διπλή Συντήρηση 

4 Κούνια ξύλινη 4ων θέσεων (πράσινη) Συντήρηση 
 

5 
Κούνια ξύλινη 4ων θέσεων (µπλέ & 

κόκκινη) 
 

Αποµάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας 

6 Καθιστικά παγκάκια Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

7 Κιόσκι Αποµάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας 

8 Κάδοι απορριµµάτων Αποµάκρυνση λόγω καταστροφής 

Απαραίτητα υπό προµήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Μεταλλική πληροφοριακή πινακίδα 1,00 τεµ. 

2 
Μεταλλική πόρτα εισόδου παιδικής 
χαράς 1,00 τεµ. 

3 Μεταλλική περίφραξη ύψους 1,60 µ. 5,00 µ. 

4 Εξοπλισµός αναρρίχησης 1,00 τεµ. 

5 
Κάθισµα κούνιας παίδων µε αλυσίδες 
και κουζινέτα 2,00 τεµ. 

6 
Κάθισµα κούνιας παίδων µε αλυσίδες 
και κουζινέτα 2,00 τεµ. 

7 Αποσβεστήρες τραµπάλας 4,00 τεµ. 

8 Κάθισµα τραµπάλας 4,00 τεµ. 
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9 Κάδος απορριµµάτων 2,00 τεµ. 

10 Βρύση προκατασκευασµένη 1,00 τεµ. 

11 Παγκάκι ξύλινο χωρίς πλάτη 5,00 τεµ. 

12 
Προµήθεια φυσικών κυβόλιθων από 
γρανίτη 

42,00 τ.µ. 

13 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας 

26,00 τ.µ. 

 
14 

Προµήθεια φυσικού υλικού 
επίστρωσης δαπέδων ασφαλείας παιδικής 
χαράς 

 
135,00 τ.µ. 

 

Περιγραφή προµηθειών 
 

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαµορφωθεί µετά τις εργασίες θα είναι 540,00 τ.µ. 
 

Στην επιφάνεια του χώρου παιχνιδιού δεν παρατηρείται κάποιο υλικό που αποτρέπει τους 
τραυµατισµούς από τυχόν πτώσεις. Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης προβλέπεται η εγκατάσταση 
στρώσης βότσαλων κοκκοµετρικής διαβάθµισης 2-8 χιλ. από φυσικά υλικά. Το υλικό αυτό εγκαθίσταται σε 
όλους τους χώρους παιχνιδιού δηµιουργώντας χώρους ασφαλείας και προστασίας από πτώσεις. Το βάθος 
της στρώσης πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα πρότυπα, ενώ συγκεκριµένα, απαιτείται η δηµιουργία στρώσης 
βάθους 30-35εκ.. Η αισθητική της τελικής µορφής του δαπέδου πρέπει να εγκριθεί από την αρµόδια υπηρεσία 
του δήµου. 

 
Για τον διαχωρισµό της στρώσης προστασίας από το φυσικό έδαφος εγκαθίσταται γεωϋφασµα. Η τελική 
διαµορφούµενη υψοµετρική στάθµη είναι ίδια µε την αρχική. Σε περιπτώσεις που περιµετρικά του 
χώρου που τοποθετείται βότσαλο δηµιουργείται υψοµετρική διαφορά (θετική ή αρνητική), κατασκευάζεται 
ράµπα από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα. 

 
Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας σε πάχος που να καλύπτει την 
πρόσκρουση µε ύψος πτώσης 1,20 µ.. Το υλικό αυτό θα εγκατασταθεί σε όλους τους χώρους παιχνιδιού, 
εκτός των διαδρόµων όδευσης, δηµιουργώντας χώρους ασφαλείας ικανούς για προστασία από 
πτώσεις. 

 
Η τελική διαµορφούµενη υψοµετρική στάθµη θα είναι ίδια µε την αρχική. Σε περιπτώσεις που περιµετρικά 
του χώρου δηµιουργείται υψοµετρική διαφορά (θετική ή αρνητική) όπως στην είσοδο, θα κατασκευάζεται ράµπα 
από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα. 

 
Όπως παρουσιάζεται στο σκαρίφηµα προτεινόµενης διαµόρφωσης, προτείνεται δυτικά των χώρων παιχνιδιού, η 
δηµιουργία περιπατητικής εκτόνωσης, η οποία κατασκευάζεται από κυβόλιθους. Η περιοχή αυτή, 
χρησιµοποιείται ως χώρος κίνησης και στάσης των επισκεπτών της παιδικής χαράς. Παράλληλα, οι συνοδοί 
µπορούν να ξεκουραστούν επιτηρώντας τα παιδιά που συνοδεύουν. Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται πάνω σε 
υπόβαση σκυροδέµατος όπως ορίζεται σ τις προδιαγραφές. Επίσης, η υπόβαση χρησιµοποιείται για την 
ευθυγράµµιση του δαπέδου, αλλά και για την δηµιουργία κλίσεων για την απορροή των επιφανειακών 
υδάτων (π.χ. όµβριων), όπου απαιτείται. 
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Η περίφραξη θα παραµείνει ως έχει. Τα συµπληρώµατα της περίφραξης που θα εγκατασταθούν θα είναι 
µεταλλικού τύπου, ύψους 1,60 µ. και χαρακτηριστικών σύµφωνων µε τις προδιαγραφές. Η περίφραξη θα 
πακτωθεί πάνω στο υπάρχον χαµηλό τοιχίο που βρίσκεται πακτωµένη η υφιστάµενη περίφραξη. 

 
Παρακάτω, αναλύονται οι επιµέρους εργασίες συντήρησης που πρόκειται να εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά 
που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. 

 
Πιθανές δαπάνες από εργασίες αποκατάστασης φθορών που θα προκληθούν κατά την διάρκεια των έργων 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
Εργασίες Εγκατάστασης και Τοποθέτησης 

 

1. Αποξήλωση - αποµάκρυνση ακατάλληλου εξοπλισµού 
 

Οι εργασίες που απαιτούνται, αφορούν αρχικά την αποκοπή µε θερµικές ή άλλες µεθόδους και 
αποµάκρυνση του υφιστάµενου εξοπλισµού από τον χώρο της παιδικής χαράς, ο οποίος σύµφωνα µε τον 
έλεγχο που διενεργήθηκε κρίθηκε ακατάλληλος για χρήση. Επίσης συµπεριλαµβάνεται η φόρτωση και η 
µεταφορά αυτού στην ανακύκλωση, ή σε αποθήκη του ∆ήµου, ή σε προβλεπόµενο από το ∆ήµο χώρο, πάντα 
µε την σύµφωνη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η αποµάκρυνση των οργάνων θα συνοδεύεται µε επίσης 
καθαίρεση και αποµάκρυνση όλων των ειδών βάσεων στις οποίες βρίσκονται εγκατεστηµένα τα όργανα 
και ο ακατάλληλος εξοπλισµός. 

Βάσει του ελέγχου που διενεργήθηκε ο ακατάλληλος εξοπλισµός που θα αποµακρυνθεί είναι: 
 

• Κούνια τεσσάρων θέσεων (µπλε & κόκκινη) 
• Μεταλλικό κιόσκι 
• Κάδος απορριµµάτων *2 
• Καθιστικά παγκάκια 

 
Μετά την αποµάκρυνση του εξοπλισµού οι τρύπες στο έδαφος από τις βάσεις θα καλυφθούν µε συµπιεσµένο 
αµµοχάλικο ή/και αδρανή έτσι ώστε να µην εγκυµονούν κινδύνους για τους χρήστες. 

 
2. Επιφάνειες εδάφους 

 
Στο έδαφος του χώρου παιχνιδιού δεν παρατηρείται κάποιο υλικό ασφαλείας που να αποτρέπει τους 
τραυµατισµούς από πιθανές πτώσεις, όπως προαναφέρθηκε. 

 
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης και µετά από την αποµάκρυνση του υφιστάµενου ακατάλληλου εξοπλισµού, 
προβλέπεται ο επιµελής και ενδελεχής καθαρισµός του χώρου από κάθε είδους ανεπιθύµητη φύτευση, 
από µπάζα που έχουν αποµείνει από παλαιότερες κατασκευές που βρίσκονταν εγκατεστηµένες στον 
χώρο, καθώς και η επιπεδοποίηση του συνόλου του χώρου παιχνιδιού. 

 
3. Εργασίες συντήρησης χώρου και εξοπλισµού: 

 

Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, αποµακρύνεται το µέρος του εξοπλισµού οργάνων από την παιδική χαρά. Οι 
εργασίες συντήρησης χώρου αφορούν την συντήρηση των οργάνων, του τοιχίου, 
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την υφιστάµενη µεταλλική περίφραξη που είναι πακτωµένη πάνω του, καθώς και τα φωτιστικά σώµατα. 
 

Όσον αφορά το τοιχίο, προβλέπεται η πλήρωση κενών και ρηγµατώσεων µε σκυρόδεµα, όπου απαιτείται, 
καθώς και ο καθαρισµός του από ανεπιθύµητους ρύπους 

 
Κούνια τεσσάρων θέσεων: 

• Συντήρηση ξύλινων επιφανειών (δηλ. ξύσιµο - αστάρωµα - βάψιµο) και µεταλλικών στοιχείων 
του εξοπλισµού µε βαφή κατάλληλη ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών 
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. 

• Αντικατάσταση των καθισµάτων µε δύο καθίσµατα παίδων και δύ καθίσµατα νηπίων µαζί µε τις 
αλυσίδες και τα κουζινέτα τους. Καθώς και τα πλαστικά προστατευτικά των βιδών. 

• Μετακίνηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε το σκαρίφηµα προτεινόµενης διαµόρφωσης. Η νέα θέση 
του εξοπλισµού θα καλύπτει τις αποστάσεις ασφαλείας που απαιτούνται και θα ευνοεί την καλύτερη 
κίνηση του παιδιού - χρήστη στον χώρο. Η µετακίνηση θα συνοδευτεί µε επιµελή αποξήλωση του 
οργάνου και µε εκ νέου εγκατάσταση σε σηµείο που ορίζει η µελέτη µε τρόπο, όµοιο µε τα καινούρια 
υπό προµήθεια είδη. 

 
Τσουλήθρα ξύλινη: 

• Συντήρηση ξύλινων επιφανειών (δηλ. ξύσιµο - αστάρωµα - βάψιµο) και µεταλλικών στοιχείων 
του εξοπλισµού µε βαφή κατάλληλη ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών 
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. 

 
Τραµπάλα ξύλινη: 

• Συντήρηση ξύλινων επιφανειών (δηλ. ξύσιµο - αστάρωµα - βάψιµο) και µεταλλικών στοιχείων 
του εξοπλισµού µε βαφή κατάλληλη ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών 
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. 

• Αντικατάσταση των καθισµάτων και των αποσβεστήρων του εξοπλισµού. Καθώς και τα πλαστικά 
προστατευτικά των βιδών. 

• Μετακίνηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε το σκαρίφηµα προτεινόµενης διαµόρφωσης. Η νέα θέση 
του εξοπλισµού θα καλύπτει τις αποστάσεις ασφαλείας που απαιτούνται και θα ευνοεί την καλύτερη 
κίνηση του παιδιού - χρήστη στον χώρο. Η µετακίνηση θα συνοδευτεί µε επιµελή αποξήλωση του 
οργάνου και µε εκ νέου εγκατάσταση σε σηµείο που ορίζει η µελέτη µε τρόπο, όµοιο µε τα καινούρια 
υπό προµήθεια είδη. 

 
Τραµπάλα ξύλινη: 

• Συντήρηση ξύλινων επιφανειών (δηλ. ξύσιµο - αστάρωµα - βάψιµο) και µεταλλικών στοιχείων 
του εξοπλισµού µε βαφή κατάλληλη ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών 
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. 

• Αντικατάσταση των καθισµάτων και των αποσβεστήρων του εξοπλισµού. Καθώς και τα πλαστικά 
προστατευτικά των βιδών. 

Φωτιστικά σώµατα: 

• Ξύσιµο και βάψιµο του µεταλλικού στύλου, µε βαφή κατάλληλη ώστε να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. 

• Κοπή και λείανση βιδών και προεξοχών των µεταλλικών βάσεων. 
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• Κάλυψη των εκτεθειµένων καλωδίων. 
 

Τέλος, οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση της µεταλλικής περίφραξης, περιλαµβάνουν 
την απόξεση της σκουριάς από τη συνολική επιφάνειά της, την επάλειψή της µε αντισκουριακό γαλάκτωµα, 
καθώς και τη βαφή της, µε υλικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών που 
επικρατούν στην περιοχή. Τέλος, τοποθετούνται µεταλλικά στηρίγµατα, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη 
στατικότητα, προσδίδοντας ασφάλεια στους χρήστες. 

 
 
 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 
 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί µε πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ως προς τα 
όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισµού, από 
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό. 

Σκοπός της παρούσας παρέµβασης είναι η αναβάθµιση των παιδικών χαρών, ώστε οι χώροι µετά την 
διαµόρφωσή τους, να συµβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και να αποτελέσουν 
πόλους έλξης για ξεκούραση, ψυχαγωγία και αναψυχή για τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Βασικός 
στόχος είναι η δηµιουργία ασφαλούς και λειτουργικού χώρου, βασισµένου στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τις Ελληνικές νοµοθεσίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης  44/ 2018 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε τρείς 

παιδικές χαρές του ∆ήµου Σητείας, προκειµένου να 
πιστοποιηθούν σε εφαρµογή της υπ'  αρ. 18239/05-05-14 

απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1: ∆ιατάξεις 

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

1. τους Ν.4491/17, 4497/17, 4482/17, 4488/17, 4472/17 τροποποιήσεις του Ν.4412/16. 

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. του αρ. 22 του ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων άρση κανονιστικών 
εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις» στο οποίο περιλαµβάνονται τροποποιήσεις 
διατάξεων του ν. 4412/2016 

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 

7. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την 
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Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 
(L335)», 

8. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

9. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 

11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

12. του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

14. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 

15. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση 
µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα 
‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε 
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 

16. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», 

17. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα”, 

19. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 

20. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες" 

  

21. της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
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Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων » 

22. της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

23. Την υπ’ αριθµ. 18239/05-05-14 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις 
ασφαλούς σχεδιασµού και λειτουργίας παιδικών χαρών, όπως ισχύουν. 

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 2: Συµβατικά στοιχεία 

 

Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

1. ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 

2. Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς 

3. Παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Τεχνική περιγραφή 

Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της αρµόδιας Υπηρεσίας και τους όρους 
που αναφέρονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

 

Άρθρο 3: Προµήθεια - Εκτέλεση σύµβασης 

 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση οργάνων και 
εξοπλισµού παιδικών χαρών για τον ∆ήµο Σητείας. Στον εν λόγω εξοπλισµό συµπεριλαµβάνονται  η 
προµήθεια  και πλήρη  εγκατάσταση  δαπέδων και περιφράξεων. 

Η παρούσα σύµβαση περιλαµβάνει όλες τις προµήθειες και εργασίες που τις συνοδεύουν, οι οποίες 
αφορούν την πλήρη εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισµού, τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν για τη συντήρηση, βελτίωση και αναβάθµιση τριών παιδικών χαρών του ∆ήµου 
Σητείας. 

Επίσης προβλέπεται η προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών εξοπλισµού για τον υφιστάµενο 
εξοπλισµό και οργάνων των παιδικών χαρών. 

Τέλος θα εκπονηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των οργάνων, αλλά και του 
περιβάλλοντος χώρου, ώστε έπειτα της αποπεράτωσης του συνόλου του αντικειµένου της παρούσας 
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σύµβασης να ολοκληρωθεί και η πιστοποίηση των παιδικών χαρών. 

Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των προβλεπόµενων εκ 
της µελέτης 44 /2018 του ∆ήµου Σητείας, σε πλήρη λειτουργία. 

 Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών που 
δηµιουργηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του. Γίνονται δεκτές προσφορές για το 
σύνολο του δηµοπρατούµενου αντικειµένου. ∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
προσφορές που υποβάλλονται για µέρος της δηµοπρατούµενης σύµβασης. 

β) Τόπος παροχής της εργασίας είναι τρείς 3 παιδικές χαρές της πόλης της Σητείας. Συγκεκριµένα τα 
υπό προµήθεια είδη χωροθετούνται στα παρακάτω οικόπεδα: 

1. Παιδική χαρά που βρίσκεται στη Σητεία επί της οδού ∆ηµοκρίτου.. 

 

2. Παιδική χαρά που βρίσκεται στη Σητεία επί της οδού Γ. Γεννηµατά.. 

 

3. Παιδική χαρά που βρίσκεται στη Σητεία στη πλατεία Πρωτόπαππα.. 

 

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 65.000,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου 24 % Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 4: Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη - µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν 
δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Οι 
εγγυήσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ∆ΕΝ απαιτείται για τον παρόντα 
∆ιαγωνισµό. 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
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Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται µε την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει 
τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης 
προκαταβολής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσµου. 

Οι παραπάνω εγγυήσεις θα είναι σύµφωνες µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήµερα. 

 

Άρθρο  5 - Πιστοποιητικά και υποχρεώσεις των υποψήφιων αναδόχων  

[Αφορά τα όργανα παιδικής χαράς] Ο σχεδιασµός των παιδικών χαρών έλαβε υπόψη την κάτοψη 
του χώρου και τις προδιαγραφές ΕΝ 1176 που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασµό και κατασκευή 
Παιδικών Χαρών, καθώς και την Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009. Στην απόφαση αυτή 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των 
Παιδικών Χαρών των ∆ήµων και Κοινοτήτων. Ο έλεγχος της ασφάλειας του εξοπλισµού παιδικών 
χαρών διενεργείται µε βάση την σειρά των υιοθετηµένων και στην Ελλάδα ευρωπαϊκών προτύπων της 
CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), ΕΝ 1176 (µέρη 1 έως 7) και ΕΝ 1177. Τα πρότυπα 
καθορίζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται καθώς και τις απαιτήσεις για την 
εγκατάσταση, την διευθέτηση του χώρου, τον έλεγχο, την συντήρηση και την λειτουργία των παιδικών 
χαρών. 

Στο Παράρτηµα της παρούσης υπάρχουν αναλυτικά σκαριφήµατα για όλες τις παιδικές χαρές που 
συµπεριλαµβάνονται στην Μελέτη, µε όλες τις τοποθεσίες των οργάνων και όλων των ειδών & υλικών 
που αναφέρονται στους πίνακες της οικείας µελέτης. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές οι οποίοι 
θέλουν να συµµετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία είναι υποχρεωτικό να µελετήσουν τα 
σχέδια του παραρτήµατος και να λάβουν πλήρη γνώση αυτών.  

Όσον αφορά τα υλικά επιστρώσεων και δαπέδων που προτείνονται στην παρούσα Μελέτη, ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει δείγµα αυτών, το οποίο και θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία και την επιτροπή του διαγωνισµού. Πριν την τοποθέτηση των υλικών, ο ανάδοχος 
οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, µε προσκόµιση όλων των 
αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγµάτων απαιτηθούν.  

Όλα τα πιστοποιητικά, αδειοδοτήσεις και τα απαραίτητα έγγραφα που αναγράφονται παρακάτω, 
οφείλεται να προσκοµιστούν από τους υποψήφιους αναδόχους κατά την ηµέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισµού στον φάκελο της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισµού.  

Τα όργανα θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
αυτών. Συγκεκριµένα θα συνοδεύονται από σχέδια µε τις διαστάσεις της κάθε κατασκευής, καθώς και 
του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιµετρικά. Επίσης θα συνοδεύονται µε έντυπα που θα 
περιέχουν τις οδηγίες εγκατάστασης, τις οδηγίες θεµελίωσης (σχέδια, τοµές αν απαιτείται), καθώς και 
µε τις πιθανές οδηγίες συντήρησης.  
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Όλα τα όργανα Παιδικής Χαράς και τα δάπεδα ασφαλείας θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις 
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ΕΝ1176-1, ΕΝ1177:2008 και ΕΝ 71-3:2013 αντίστοιχα, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης 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.  

Το εργοστάσιο παραγωγής θα είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004, ή 
ισοδύναµα.  

Όλα τα υπό προµήθεια είδη που προδιαγράφονται στην µελέτη θα είναι αρίστης ποιότητας και 
προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και χτυπήµατα, ανθεκτικά στις καιρικές 
µεταβολές και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και πρότυπα.  

Όλες οι εργασίες συντήρησης του χώρου και των εξοπλισµών που αναφέρονται στη µελέτη θα πρέπει 
να γίνουν σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177.  

Οποιαδήποτε εργασία πραγµατοποιείται σε κάθε παιδική χαρά δεν πρέπει θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
και την ασφάλεια των παιδιών. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί 
υλικά που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεµένες, να µη 
γίνεται χρήση αµιάντου, τοξικών χρωµάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λ.π.).  

Αντίστοιχα όλες οι εργασίες διαµόρφωσης και συντήρησης -µετά των υλικών που απαιτούνται- θα 
πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τις παιδικές χαρές καθώς και τα 
πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να 
δίδει βεβαίωση στην Υπηρεσία ότι όλες οι εργασίες που εκτελούνται και τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται πληρούν τα παραπάνω καθώς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης (σε 
παλαιότερα µη πιστοποιηµένα όργανα που συντηρούνται) και απαιτείται να δηλώνεται µε υπεύθυνη 
δήλωση κατά τον διαγωνισµό. Για κάθε εξοπλισµό θα παραδίδονται από τον 
κατασκευαστή/προµηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι ο παραδοτέος 
εξοπλισµός θα σηµαίνεται ευκρινώς, µόνιµα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους 
τουλάχιστον µε τα ακόλουθα:  

• Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή 
του διανοµέα. 

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

• Τον αριθµό και την χρονολογία του εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδύναµού του. 

Σε όλες τις περιπτώσεις εξοπλισµών, διαδικασιών ή εργασιών αναφέρονται απαιτούµενα πρότυπα 
επισηµαίνεται ότι ισχύουν και γίνονται δεκτά ισοδύναµα πρότυπα. 

Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου ανέρχονται και οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των 
πιστοποιητικών καταλληλότητας των παραπάνω παιδικών χαρών, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς. Συγκεκριµένα ο κάθε χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί µε 
πιστοποιητικό καταλληλότητας και συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΝ 1176-1, ΕΝ 
1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα 
ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισµού, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης για τον 
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σκοπό αυτό. 

Στα πλαίσια της έκδοσης του πιστοποιητικού καταλληλότητας συµπεριλαµβάνονται και όλες οι 
απαραίτητες εργασίες (διαµορφώσεις εδαφών, αποµάκρυνση υφιστάµενων εξοπλισµών, δηµιουργία 
υποδοµών, εργασίες συντήρησης κ.α.) που αναφέρονται στις επιµέρους τεχνικές εκθέσεις χωρίς 
καµία περαιτέρω επιβάρυνση για τον ∆ήµο. 

Άρθρο 6 - Κατακύρωση – σύναψη σύµβασης 

1.Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της 
σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 και επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης προµηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε 
αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή 
µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύµβασης, 

2.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

3.Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 4.Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο «θέτοντάς του προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ηµέρες» από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

5.Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 
του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

6. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών της παρούσας µελέτης. ∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος της δηµοπρατούµενης προµήθειας. 
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Άρθρο 7: Χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τεσσάρων (4) µηνών, όπως προβλέπει η 
παρούσα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι πλήρως εγκατεστηµένα, όπως ορίζεται στην Μελέτη µε αρ. 
44/2018, έτοιµα για χρήση και σε κατάσταση που ορίζουν οι ισχύοντες κανονισµοί. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς 
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8: Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύµβασης 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο 
όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από την σύµβαση. 

Άρθρο 9: Παραλαβή προµήθειας 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και την σύµβαση που θα υπογραφεί. Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 Η παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 206, 208 και 209 του ν. 4412/16. Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό 
– οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Οι χώροι των παιδικών χαρών θα πρέπει να παραδοθούν µε πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συµµόρφωσης µε τα πρότυπα ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ως 
προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του 
εξοπλισµού, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 
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Οι παιδικές χαρές θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο πιστοποιηµένες από διαπιστευµένο 
φορέα όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 931Β/2009, όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,  χωρίς 
πρόσθετη δαπάνη. 

 

Άρθρο 10: Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε 
τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε 
προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί 
να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου µε 
την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης 
ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν 
παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της 
ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από 
την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να 

  

καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 
απορρίφθηκε. 

Άρθρο 11: Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών από τον ∆ήµο προς τον προµηθευτή θα γίνει αµέσως 
µετά την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, µε τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος. Αυτή θα 
είναι τµηµατική ή συνολική ανάλογα µε την περίπτωση, όπως θα προβλέπεται από την σύµβαση και 
σύµφωνα µε το άρθρο 200 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

Στον ανάδοχο δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή εφόσον το αιτηθεί σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό 
πλαίσιο και µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 
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Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας 
συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 
αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 

Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο. 

Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας βαρύνουν τον 
προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

 

Άρθρο 12: Ποιότητα Παρεχόµενων Υπηρεσιών 

 Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που θέτει η σχετική 
νοµοθεσία για ανάλογους χώρους. 

Όλα τα υπό προµήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από 
κακή αποθήκευση και χτυπήµατα, ανθεκτικά στις καιρικές µεταβολές και σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς και πρότυπα. 

Οποιαδήποτε εργασία πραγµατοποιείται σε κάθε παιδική χαρά δεν πρέπει θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
και την ασφάλεια των παιδιών. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί 
υλικά που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεµένες, να µη 
γίνεται χρήση αµιάντου, τοξικών χρωµάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λ.π.). 

Τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 
προτύπων ΕΝ1176-1 καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, επί ποινή αποκλεισµού. 

Τα δάπεδα ασφαλείας θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 
προτύπων ΕΝ1176-1, ΕΝ1177:2008 και ΕΝ 71-3:2013 καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης , επί ποινή αποκλεισµού. 

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’2029/2014 απαιτείται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο 
ή εισαγωγέα ή διανοµέα που θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισµούς παιδικών χαρών και 
δάπεδα ασφαλείας να φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης των οργάνων και δαπέδων ασφαλείας 
αντιστοίχως που να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης µε το οποίο 
αποδεικνύεται η συµµόρφωση τους µε τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176, 
ΕΝ1177 και ΕΝ71-3(για τα δάπεδα ασφαλείας). 

Τα πιστοποιητικά των οργάνων παιδικής χαράς κατά τα πρότυπα ΕΝ 1176 καθώς και των δαπέδων 
ασφαλείας κατά τα πρότυπα ΕΝ 1176-1 , ΕΝ 1177:2008 και ΕΝ 71-3:2013 είναι απαραίτητο να 
κατατίθενται από τους υποψήφιους αναδόχους στο φάκελο της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισµού. 

Αντίστοιχα όλες οι εργασίες διαµόρφωσης και συντήρησης -µετά των υλικών που απαιτούνται- θα 
πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τις παιδικές χαρές καθώς και τα 
πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. 

Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να δίδει βεβαίωση στην Υπηρεσία ότι 
όλες οι εργασίες που εκτελούνται και τα υλικά που χρησιµοποιούνται πληρούν τα παραπάνω καθώς 
και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης (σε παλαιότερα µη πιστοποιηµένα όργανα που 
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συντηρούνται) και απαιτείται να δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση κατά τον διαγωνισµό. Για κάθε 
εξοπλισµό θα παραδίδονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 
του προτύπου ΕΝ 1176−1: 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής / προµηθευτής του εξοπλισµού 
παιχνιδότοπων. 

• Γενικές πληροφορίες προιόντος. 

 • Προκαταρκτικές πληροφορίες. 

• Πληροφορίες εγκατάστασης. 

• Πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση. 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής / προµηθευτής για τις επιφάνειες 
απορρόφησης κρούσεων. 

• Προκαταρκτικές πληροφορίες. 

• Εγκατάσταση. 

• Έλεγχος και συντήρηση. 

• Ταυτοποίηση εδαφών απορρόφησης κρούσεων παιχνιδότοπων. 

Τέλος, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι ο 
παραδοτέος εξοπλισµός θα σηµαίνεται ευκρινώς, µόνιµα και 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. 

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

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

Άρθρο 13. - Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Ανωτέρα βία 

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) 
σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση 
δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις 
κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

2.Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών 
κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 
όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη 
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συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την 
ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του 
αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτήν. 

3.Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 
όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4.Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ι σχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερηµερίας. 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/216. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 14: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση 
τµήµατος του υπό ανάθεση έργου τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο πίνακα καθώς και τις 
σχετικές δηλώσεις συνεργασίας (υπεύθυνες δηλώσεις) ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή όλου του αντικειµένου της 
συµβάσεως, χωρίς απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ' όσον ο 
τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του 
συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας. 

Άρθρο 15: ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων 
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Οι διοικητικές προσφυγές που γίνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 16: Επίλυση διαφορών 

Η εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρµογή της σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 

 Για κάθε  διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα   µε   τα  παραπάνω οριζόµενα, 
αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εξυπηρετούν την  έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σητεία 6/8/2018 

           Ο Συντάξας                                                                                               Θεωρήθηκε 
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