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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ. 21/2017
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 291/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση - διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών βελτίωσης δύο (2)
παιδικών χαρών του Δήμου Πεντέλης.
Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 17 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Tρίτη και ώρα 08.30΄,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21836/13-10-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Δημητρίου Στεργίου – Καψάλη, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) συνολικά τακτικά
μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1.
2.
3.
4.
5.

Στεργίου – Καψάλης Δημήτριος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Μιχαλέλης Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Τακτικό Μέλος
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος
Κυβέλου Παναγιώτα, Τακτικό Μέλος

1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Τζουμάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος
Μπούσουλα –Χάνου Αρχοντία, Τακτικό Μέλος
Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος
Κατοίκου Ευσταθία, Τακτικό Μέλος.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ :
ου
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 3 θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε το τακτικό μέλος κ.
Μητροπούλου Γεωργία.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καπετσώνη Βασιλική,
ο Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης κ. Ξανθάκος Ιωάννης και ο Νομικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Δημοσθένους Άγγελος.
ο

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την από 2-10-2017 εισήγηση που υπογράφεται από τον Θεματικό Αντιδήμαρχο κ.
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης- δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών βελτίωσης δύο (2)
παιδικών χαρών του Δήμου Πεντέλης προϋπολογισμού έτους 2017.
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α)
 Τις διατάξεις του Ν 4270/2014.
 Το ΠΔ 80/16 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016.
 Την υπ’ αρ. 260/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού.
 Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΑΠ./104821/38144/16.12.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί
«Επικύρωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017».
 Την υπ’ αριθμ. 41/2017 Μελέτη - Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Δ/νσης.
 Το με αρ. πρωτ. 20615/2017 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 17REQ002020648.
 Το γεγονός ότι η προμήθεια προορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου.
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης με την οποία :
 Εγκρίνεται η παραπάνω προμήθεια και εργασία.
 Εγκρίνεται η με αρ. 41/2017 μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας.
 Διατίθεται η αναγκαία πίστωση σε βάρος των ΚΑ 35-7135.009 (Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών)
ποσού 14.865,12€ & ΚΑ 35-7135.004 (Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών) ποσού 9.932,40€ του προϋπολογισμού
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εξόδων του τρέχοντος έτους, προκειμένου να εκδοθούν οι αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ.
80/2016.

ΜΕΛΕΤΗ 41/2014 Τ.Υ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αναβάθμιση – αναδιαμόρφωση δυο (2) υφιστάμενων παιδικών χαρών
του Δήμου Πεντέλης με την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και λοιπού
αστικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας με στόχο τη βελτίωση
και αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου μας, οι χώροι προς αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση
είναι:
1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές, παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα, εκτεταμένες φθορές εξοπλισμού και
καλύπτουν χωροταξικά μεγάλο τμήμα της έκτασης του Δήμου.Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις της μελέτης οι
παραπάνω παιδικές χαρές θα γίνουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το
Υπουργείο Εσωτερικών με την με αρ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και
ΕΝ1177:2008.
Οι σημαντικότεροι λόγοι απόκλισης από τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας αφορούν στον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο
οποίος είναι παλιός, χωρίς πιστοποίηση, τα παιχνίδια και οι επιμέρους δραστηριότητες είναι εγκατεστημένα με τρόπο
που δεν ευνοεί την ελεύθερη και ασφαλή κίνηση των χρηστών εντός της παιδικής χαράς, παράλληλα σε μερικά
παιχνίδια δεν πληρούνται οι αποστάσεις και οι χώροι ασφαλείας του εκάστοτε παιχνιδιού.
Τα παιχνίδια και ο αστικός εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος στους χώρους, έχουν υποστεί φθορές που
καθιστούν την πλήρη συντήρηση τους αδύνατη, σε κάποιους χώρους δεν υπάρχει δάπεδο ασφαλείας, τα παιχνίδια
είναι τοποθετημένα στο χώμα ή το γρασίδι, χωρίς να λαμβάνεται καθόλου το κρίσιμο ύψος πτώσης του κάθε
παιχνιδιού.
Δεδομένου ότι οι χώροι των παιδικών χαρών παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας,
απαιτείται η βελτίωση τους ώστε να εναρμονισθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων
ασφαλείας ΕΝ1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 και την Υπουργική Απόφαση 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009)
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη τοποθέτησης νέου ασφαλούς, πιστοποιημένου εξοπλισμού.
Η μελέτη για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση των εν λόγω παιδικών χαρών έχει λάβει υπόψη της τις εξής
παραμέτρους:
α) Οι εξοπλισμοί να είναι ειδικά σχεδιασμένοι για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι και η τοποθέτηση τους να εξυπηρετεί
τον διαχωρισμό των ηλικιακών ομάδων.
β) Τα υλικά των εξοπλισμών να είναι ελεγμένα και ασφαλή για τους χρήστες
Ε) Ο εξοπλισμός να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2008
δ) Οι επιφάνειες πτώσης να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1177:2008.
Οι παιδικές χαρές μετά τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα παραδοθούν σε κατάσταση πλήρους και απρόσκοπτης
λειτουργίας, πιστοποιημένες με τον εξοπλισμό πλήρως τοποθετημένο και έτοιμο προς χρήση.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 24.797,52 ευρώ, συμπ. 24 % Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί
από πιστώσεις ιδίων πόρων. Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση, στον
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 στους Κ.Α. 35-7135.009 (Προμήθεια δαπέδου ασφάλειας
παιδικών χαρών) & Κ.Α 35-7135.004 (Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών), η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 και την Υπουργική
Απόφαση 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ
Η μεταλλική τραμπάλα θα αποτελείται από ένα έλασμα θερμής εξέλασης διατομής Ø 2 ½″ πάχους 3 χιλ. και μήκους
250 εκ. στου οποίου τα δύο άκρα θα είναι συγκολλημένα ελάσματα θερμής εξέλασης διατομής Ø ¾″ διαμορφωμένα σε
κυκλικο σχήμα εσωτερικής διαμέτρου 26 εκ. Μέσα σε αυτά θα υπάρχουν λάμες 26Χ3 εκ. σε σχήμα σταυρού για τη
συγκράτηση των ορθογώνιων καθισμάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 χιλ. και διαμέτρου 25,5 εκ.
Επίσης στα δύο άκρα της τραμπάλας θα υπάρχουν μεταλλικές χειρολαβές για τη συγκράτηση των χρηστών. Οι
χειρολαβές αυτές θα είναι ελάσματα θερμής εξέλασης διατομής Ø ¾ ″ διαμορφωμένα σε κυκλικό σχήμα εσωτερικής
διαμέτρου 26 εκ.
Στο κέντρο του σώματος της τραμπάλας και κάθετα σε αυτό θα υπάρχουν δύο ελάσματα θερμής εξέλασης Ø 2 ½ "
και ύψους 80 εκ., τα οποία θα διαπερνά ένας άξονας με ρουλεμάν και αποτελούν τη βάση ταλάντωσης της τραμπάλας.
Κάτω από κάθε κάθισμα θα υπάρχουν από δύο τμήματα από ελαστικό ορθογωνικής διατομής για την απορρόφηση
των κραδασμών κατά τη χρήση της τραμπάλας.
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη
ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω
από 5 χιλ. θα καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και
την υγεία των παιδιών.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι
κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία
της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα
είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε
να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι ειδικά μελετημένα για τις
κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ) θα είναι
απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και θα δίνουν
μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας.
Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη θα υφίστανται επεξεργασία για την απολαδοποίησή τους,
θα ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο
στρωμάτων.
ΠΑΚΤΩΣΗ
Για την πάκτωση των εξοπλισμών θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία :
Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα θα ανοίγεται λάκκος βάθους 80εκ. περίπου και διαμέτρου
60εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος θα γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου
κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και θα καλύπτεται με το έδαφος.
Στο έδαφος θα πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία θα συγκρατούν την κάθε κολώνα σε απόσταση
περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους.
Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών θα διεξάγονται σύμφωνα με:
Τα πρότυπα ΕΝ 1176 1-6,
Το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2000
Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ:
Περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες και υλικά:
Αποξήλωση οργάνου παιδικής χαράς με προσοχή ώστε να μην προσκληθεί ζημιά.
Επανατοποθέτηση του οργάνου μετά τις εργασίες επικσευής που να εξασφαλίζει την λειτουργία του οργάνου.
Αντικατάσταση μικροϋλικών και ανταλλακτικών που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης
και καλής λειτουργίας του οργάνου.
3. ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45 χιλ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1400 mm
Τα δάπεδα θα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο καουτσούκ, χρωματισμένο μέσω πολυουρεθανικού
δεσίματος. Θα δημιουργούνται με τη διαδικασία της διαμόρφωσης εν θερμώ. Η διαμόρφωση, καλούπωμα, θα δίνει
μορφή στα δάπεδα δημιουργώντας στην κάτω επιφάνεια κυματοειδή μορφή, η οποία θα εξασφαλίζει τη σταθερή
πρόσφυση των πλακιδίων. Η διαμόρφωση εν θερμώ επιτρέπει τον πολυμερισμό του δεμένου υλικού (πολυουρεθάνη).
Αυτή η διαδικασία προσδίδει στο δάπεδο υψηλό συντελεστή απορρόφησης κραδασμών.
Τα δάπεδα θα είναι πορώδη επιτρέποντας την γρήγορη και ολική αποστράγγιση των υδάτων. Έτσι θα
αποφεύγονται τα προβλήματα που δημιουργούν τα στάσιμα νερά. Η επιφάνεια παραμένει τέλεια εφαρμοσμένη,
υγιεινή, εξασφαλίζοντας μία μακροχρόνια σωστή λειτουργία των δαπέδων ασφαλείας. Θα είναι εύχρηστα στη
διατήρησή τους και εύκολα στον καθαρισμό τους.
Τα δάπεδα ασφαλείας θα ενδείκνυνται συγκεκριμένα για την αποτελεσματικότητα τους στην απορρόφηση των
προσκρούσεων, πτώσεις, θορύβους και κραδασμούς. Θα προσφέρουν μια τέλεια εφαρμογή, έτσι ώστε να αποφεύγεται
η πτώση και οι κίνδυνοι ολίσθησης. Οι ιδιότητες της θερμομόνωσης των δαπέδων ασφαλείας βοηθά στη καλύτερη
ρύθμιση των θερμοκρασιών. Αυτές είναι συνεπώς χρήσιμες για σταθερά πατώματα και την κάλυψη προαυλίων, κήπων
ή αυλών.
Το μέγεθος του κάθε πλακιδίου των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας θα είναι 50Χ50 εκ. και θα φέρει πύρρους
σύνδεσης, 4 σε κάθε πλευρά, το πάχος θα είναι 45 χιλ. για προστασία από ύψος πτώσης-κρούσης έως 1400εκ. Το
χρώμα θα είναι κεραμιδί.
Α. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
1. ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 122CM
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από τη σκάλα ανόδου με το πατάρι, δύο κολώνες στήριξης και την κάθοδο και μία
κεντρική κολώνα στήριξης του παταριού. Οι δύο κολώνες που στηρίζουν το πατάρι θα είναι από έλασμα θερμής
εξέλασης Ø3″ και έχουν ύψος 225 εκ. ενώ η κεντρική κολώνα που στηρίζει το πατάρι θα έχει ύψος 122 εκ. Στις
κορυφές των δύο κολώνων θα εφαρμόζεται μία αψίδα.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ ΥΨΟΥΣ 122 ΕΚ.
Η σκάλα ανόδου θα αποτελείται από 5 σκαλοπάτια από σωλήνα ωοειδούς διατομής 6Χ2 εκ. και μήκους 52 εκ., από

[3]

ΑΔΑ: Ω9ΛΔΩΞ3-ΡΔΛ
τα πλαϊνά στήριξης των σκαλοπατιών κατασκευασμένα από στρατζαριστό διατομής 4Χ6 εκ., την κουπαστή και τα
κάγκελα τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από έλασμα θερμής εξέλασης και έχουν διατομή Ø ¾ ".
Οι κουπαστές του παταριού θα έχουν σχήμα «Π» με στρογγυλεμένες γωνίες και θα είναι κατασκευασμένες έλασμα
θερμής εξέλασης Ø1". Ενδιάμεσα θα υπάρχουν κάγκελα από έλασμα θερμής εξέλασης διατομής Ø ½ ".
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 122 εκ.:
Η ευθεία κυματοειδής τσουλήθρα θα έχει ύψος 122 εκ. περίπου και μήκος σε κάτοψη από το πατάρι 235 εκ.
Θα είναι κατασκευασμένη με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια. Θα αποτελείτε 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 θα είναι μη τοξικό, θα τοποθετείται με την περιστροφική εκχύλιση του φορμαρίσματος. Θα είναι
μονοκόμματή και θα τοποθετείτε με μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας (Hood) από το ίδιο υλικό, για την προστασία
κατά της πτώσεις
ΑΨΙΔΑ:
Η αψίδα θα έχει διάσταση από κέντρο οπής σε κέντρο οπής 1015 χιλ.
Θα είναι κατασκευασμένο με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια. Φορμάρεται από
γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία
και θα έχει υποστεί επεξεργασία «High Level Antistatic» (επεξεργασία εξουδετέρωσης στατικού ηλεκτρισμού).
Το εκάστοτε χρώμα θα είναι μη τοξικό, και θα τοποθετείται με την περιστροφική εκχύλιση του φορμαρίσματος. Είναι
μονοκόμματο κομμάτι.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη
ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω
από 5 χιλ. θα καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την
υγεία των παιδιών.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι
κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία
της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα
είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε
να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη θα υφίστανται επεξεργασία για την απολαδοποίησή τους,
θα ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο
στρωμάτων.
ΠΑΚΤΩΣΗ
Για την πάκτωση των εξοπλισμών θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία :
Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα θα ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. περίπου και διαμέτρου
50εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος θα γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου
κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και θα καλύπτεται με το έδαφος.
Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών θα διεξάγονται σύμφωνα με:
Τα πρότυπα ΕΝ 1176 1-6
Το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2000
Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004
2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ
Η μεταλλική τραμπάλα θα αποτελείται από ένα έλασμα θερμής εξέλασης διατομής Ø 2 ½ ″ πάχους 3 χιλ. και
μήκους 250 εκ. στου οποίου τα δύο άκρα θα είναι από συγκολλημένα ελάσματα θερμής εξέλασης διατομής Ø ¾″
διαμορφωμένα σε κυκλικό σχήμα εσωτερικής διαμέτρου 26 εκ. Μέσα σε αυτά θα υπάρχουν λάμες 26Χ3 εκ. σε σχήμα
σταυρού για τη συγκράτηση των ορθογώνιων καθισμάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 χιλ. και διαμέτρου
25,5 εκ.
Επίσης στα δύο άκρα της τραμπάλας θα υπάρχουν μεταλλικές χειρολαβές για τη συγκράτηση των χρηστών. Οι
χειρολαβές αυτές θα είναι ελάσματα θερμής εξέλασης διατομής Ø ¾ ″ διαμορφωμένα σε κυκλικό σχήμα εσωτερικής
διαμέτρου 26 εκ.
Στο κέντρο του σώματος της τραμπάλας και κάθετα σε αυτό θα υπάρχουν δύο ελάσματα θερμής εξέλασης Ø 2 ½ "
και ύψους 80 εκ., τα οποία θα διαπερνά ένας άξονας με ρουλεμάν και αποτελούν τη βάση ταλάντωσης της τραμπάλας.
Κάτω από κάθε κάθισμα θα υπάρχουν από δύο τμήματα από ελαστικό ορθογωνικής διατομής για την απορρόφηση
των κραδασμών κατά τη χρήση της τραμπάλας.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη
ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω
από 5 χιλ. θα καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και
την υγεία των παιδιών.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι
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κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα ,όπου θα έχει προηγηθεί
προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των
μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία
έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι ειδικά μελετημένα για τις
κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ) θα είναι
απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και δίνουν
μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη θα υφίστανται
επεξεργασία για την απολαδοποίησή τους, θα ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα
ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων.
ΠΑΚΤΩΣΗ
Για την πάκτωση των εξοπλισμών θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία :
Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα θα ανοίγεται λάκκος βάθους 80εκ. περίπου και διαμέτρου
60εκ. τη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος θα γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου
έως ότου φτάσει 10εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και θα καλύπτεται με το έδαφος.
Στο έδαφος θα πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία θα συγκρατούν την κάθε κολώνα σε απόσταση
περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους.
Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών θα διεξάγονται σύμφωνα με:
Τα πρότυπα ΕΝ 1176 1-6
Το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2000
Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ
Η μεταλλική κούνια δύο θέσεων με ένα κάθισμα παίδων και ένα κάθισμα νηπίων θα έχει διαστάσεις : ύψος 222 εκ.
και μήκος 312 εκ. και θα αποτελείται από ένα κεντρικό έλασμα θερμής εξέλασης διατομής 2,5" και μήκους 296 εκ. το
οποίο θα συνδέεται σε κάθε άκρο με φλάντζα πάχους 8 χιλ. με τη βοήθεια τεσσάρων βιδών Μ12Χ35 χιλ. με παξιμάδια
ασφαλείας (ηλεκτρογαλβανισμένα) ανά φλάντζα.
Τα κάθετα στοιχεία της κούνιας θα αποτελούνται από ελάσματα θερμής εξέλασης σχήματος «Λ» διατομής 2",
ύψους 290 εκ. και εσωτερικής διάστασης βάσης 180 εκ.
Το πρώτο κουζινέτο της κούνιας θα ξεκινάει στα 64 εκ. από την άκρη του οριζόντιου ελάσματος. Το επόμενο
κουζινέτο θα βρίσκεται σε απόσταση 60 εκ. από το πρώτο. Η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων της κούνιας θα είναι
48 εκ.
Το κάθισμα ασφαλείας νηπίων θα είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο και επενδυμένο με μαλακή
πολυουρεθάνη. Θα συνοδεύεται από αλυσίδα εν θερμώ γαλβανισμένη και έχει μέγιστο μήκος 210 εκ. και ειδική
πλαστική επένδυση για μεγαλύτερη προστασία των παιδιών. Το εν λόγω κάθισμα θα παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια
αφού προορίζεται για χρήση από παιδιά νηπιακής ηλικίας
Το επίπεδο κάθισμα είναι βαρέως τύπου κατασκευής θα 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 θα είναι από φορμαρισμένο μαλακό, αναπαυτικό μαύρο καουτσούκ.
Θα είναι βραδυφλεγή και παρέχουν υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα χημικά. Θα είναι με σταθεροποιητές ενάντια
στην υπεριώδη ακτινοβολία και παρέχουν αντιστατική προστασία.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη
ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως
το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω
από 5 χιλ. θα καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και
την υγεία των παιδιών.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι
κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα ,όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία
της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα
είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε
να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη θα υφίστανται επεξεργασία για την απολαδοποίησή τους,
θα ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο
στρωμάτων.
ΠΑΚΤΩΣΗ
Για την πάκτωση των εξοπλισμών θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία :
Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα θα ανοίγεται λάκκος βάθους 80εκ. περίπου και διαμέτρου
60εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος θα γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου
έως ότου φτάσει 10εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και θα καλύπτεται με το έδαφος.
Στο έδαφος θα πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία θα συγκρατούν την κάθε κολώνα σε απόσταση
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περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους.
4. ΖΩΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
Οι Διαστάσεις οργάνου θα είναι: 1,20 Χ 0,35μ
Ο Ελάχιστος χώρος ασφαλείας θα είναι: 4,00 Χ 3,50μ.
Τα ζωάκια από κόντρα πλακέ θαλάσσης με ελατήριο θα αποτελούνται από δύο κύρια μέρη:

Το κυρίως σώμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm σε διάφορα σχήματα

Το Ελατήριο και την βάση
Το κυρίως σώμα θα αποτελείται από ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm σε διάφορες παραστάσεις με
μορφές από ζωάκια και από 2 μεταλλικές σωλήνες διατομής ½ inc οι οποίες κουρμπάρονται σε σχήμα «Π». Θα
τοποθετούνται εκατέρωθεν του κόντρα πλακέ θαλάσσης με περαστές βίδες και θα λειτουργούν ως χειρολαβές και
ποδολαβές στήριξης των χρηστών
Η βάση θα αποτελείται από ένα σωλήνα 3 inc και μήκους 70 εξ , με πάχος τοιχώματος 3 χιλ. Οι δύο άκρες του θα
ταπώνονται με οβάλ μεταλλική τάπα. Εν συνεχεία, θα δημιουργείται εγκάρσια τομή πάχους 18 mm ώστε να
τοποθετηθούν τα κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στο επάνω μέρος της σωλήνας θα ήλεκτρο-συγκολλάταi με μεταλλική
βάση, ώστε να τοποθετηθεί ένα τρίτο τμήμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης, ως κάθισμα διαστάσεων 32,5Χ50 εκ με
κουρμπαρισμένες γωνίες .
Στο κάτω μέρος της σωλήνας θα ήλεκτρο-συγκολλάτα μεταλλική βάση, ώστε να τοποθετηθεί το ελατήριο
ταλάντωσης. Το ελατήριο θα έχει ύψος 40 εκ και στο κάτω μέρος θα υπάρχει μεταλλική φλάντζα διαμέτρου 30 εκ και
πάχος 1 εκ. Κάτω από την φλάντζα για την πάκτωση του οργάνου θα υπάρχουν 4 ντίζες διατομής 5/8 inc και μήκους
50 εκ που θα αποτελούν την βάση πάκτωσης .
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Το κόντρα πλακέ θαλάσσης θα είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Θα αποτελείται από
κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες με φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας.
Τα ενισχυτικά του φορέα θα κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου υγρασίας 10-12 %.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη
ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα προτιμούνται τα υλικά που θα έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης
όπως το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το προπυλένιο (ΡΡ). Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω
από 5 χιλ. θα καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) από
χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της
επιφάνειας με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς για να
παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι ειδικά μελετημένα για τις
κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ) θα είναι
απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα) και θα δίνουν μεγάλη αντοχή
στις κατασκευές μας.
5. ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45 χιλ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1400 mm
Τα δάπεδα θα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο καουτσούκ, χρωματισμένο μέσω πολυουρεθανικού
δεσίματος. Θα δημιουργούνται με τη διαδικασία της διαμόρφωσης εν θερμώ. Η διαμόρφωση, καλούπωμα, θα δίνει
μορφή στα δάπεδα δημιουργώντας στην κάτω επιφάνεια κυματοειδή μορφή, η οποία θα εξασφαλίζει τη σταθερή
πρόσφυση των πλακιδίων. Η διαμόρφωση εν θερμώ επιτρέπει τον πολυμερισμό του δεμένου υλικού (πολυουρεθάνη).
Αυτή η διαδικασία προσδίδει στο δάπεδο υψηλό συντελεστή απορρόφησης κραδασμών.
Τα δάπεδα θα είναι πορώδη επιτρέποντας την γρήγορη και ολική αποστράγγιση των υδάτων. Έτσι θα
αποφεύγονται τα προβλήματα που δημιουργούν τα στάσιμα νερά. Η επιφάνεια παραμένει τέλεια εφαρμοσμένη,
υγιεινή, εξασφαλίζοντας μία μακροχρόνια σωστή λειτουργία των δαπέδων ασφαλείας. Θα είναι εύχρηστα στη
διατήρησή τους και εύκολα στον καθαρισμό τους.
Τα δάπεδα ασφαλείας θα ενδείκνυνται συγκεκριμένα για την αποτελεσματικότητα τους στην απορρόφηση των
προσκρούσεων, πτώσεις, θορύβους και κραδασμούς. Θα προσφέρουν μια τέλεια εφαρμογή, έτσι ώστε να αποφεύγεται
η πτώση και οι κίνδυνοι ολίσθησης. Οι ιδιότητες της θερμομόνωσης των δαπέδων ασφαλείας βοηθά στη καλύτερη
ρύθμιση των θερμοκρασιών. Αυτές είναι συνεπώς χρήσιμες για σταθερά πατώματα και την κάλυψη προαυλίων, κήπων
ή αυλών.
Το μέγεθος του κάθε πλακιδίου των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας θα είναι 50Χ50 εκ. και θα φέρει πύρρους
σύνδεσης, 4 σε κάθε πλευρά, το πάχος θα είναι 45 χιλ. για προστασία από ύψος πτώσης-κρούσης έως 1400εκ. Το
χρώμα θα είναι κεραμιδί.
Επίσης τα μέτρα ασφαλείας που θα λαμβάνονται από τον ανάδοχο τόσο κατά την καθημερινή διάρκεια των
εργασιών ως προς τους ίδιους τους εργαζόμενους και το κοινό, όσο και μετά το πέρας των εργασιών ως προς το κοινό
θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα και αποτελεσματικά. Να σημειωθεί επίσης ότι οι εργασίες εκτέλεσης δεν θα πρέπει να
παρακωλύουν σε υψηλό βαθμό την κίνηση των οχημάτων των οδών περιμετρικά των χώρων εργασίας. Ιδιαίτερη
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προσοχή και προστασία θα δοθεί κατά τη διάρκεια επισκευής και συντήρησης των υπαιθρίων χώρων, ώστε να
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών και εν γένει των χρηστών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού αφορούν την προμήθεια ειδών βελτίωσης δυο (2) παιδικών χαρών που
θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Πεντέλης.
2. Οι αναφερόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον Φ.Π.Α.
3. Ως προς τον τρόπο παραλαβής των προς προμήθεια υλικών, ισχύουν τα οριζόμενα υπό των Συμβατικών Όρων και
των όρων της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Β΄ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ: Εις το παρόν έχουν ισχύ οι παρακάτω μονάδες και σύμβολα:
Τεμ. = τεμάχια / Μ2= τετραγωνικά μέτρα / € = ευρώ
ΕΙΔΟΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
1
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ
ΤΕΜ
1
(2) ΘΕΣΕΩΝ
2
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤ
ΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ
ΤΕΜ
2
ΚΟΥΝΙΑΣ ΔΥΟ (2)
ΘΕΣΕΩΝ
3
ΔΑΠΕΔΟ
Μ2
72,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
1
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΤΕΜ
1
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ (2)
2
ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕΜ
1
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ (2)
ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ
3
ΝΗΠΙΩΝ
ΤΕΜ
1
ΖΩΑΚΙ
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
4
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΕΜ
1
ΔΑΠΕΔΟ
5
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μ2
90,00

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

750,00

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

CPV

750,00

350,00

700,00

74,00

5.328,00

4.200,00

4.200,00

750,00

750,00

990,00

990,00

620,00

620,00

74,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ

6.660,00
19.998,00

Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

4.799,52
24.797,52

37535200-9
50870000-4

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μετά από τη διαλογική συζήτηση, όπως αναλυτικά
καταγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης, και αφού έλαβε υπόψη της :
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114).
 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
 Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143).
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).
 Το Π.Δ. 80/2016
 Την υπ’ αριθ. 260/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης (ΑΔΑ: 6ΛΦΕΩΞ3-ΞΘΔ) περί ψήφισης του
προϋπολογισμού oικονομικού έτους 2017.
 Το με αριθ. πρωτ. 104821/38144/16-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 Την με αριθ. 41/2017 Τ.Υ. Μελέτη – Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών «Προμήθεια ειδών
βελτίωσης δύο (2) παιδικών χαρών του Δήμου Πεντέλης», προϋπολογισμού δαπάνης 24.797,52€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που περιλαμβάνει Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό και Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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 Το με αριθ. πρωτ. 20615/29-9-2017 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας

στο

ΚΗΜΔΗΣ

(ΑΔΑΜ

17REQ002020648).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

2.

3.

Την έγκριση της προμήθειας και εργασίας ειδών βελτίωσης των δύο υφιστάμενων (2) παιδικών χαρών του Δήμου
Πεντέλης Παιδική Χαρά Γηπέδου Μελισσίων της Δ.Κ. Μελισσίων και Παιδική Χαρά Νταού Πεντέλης της Δ.Κ.
Πεντέλης.
Την έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2017 Τ.Υ. Μελέτης – Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
«Προμήθεια ειδών βελτίωσης δύο (2) παιδικών χαρών του Δήμου Πεντέλης», προϋπολογισμού δαπάνης
24.797,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Την διάθεση πίστωσης ποσού 14.865,12€ σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.009 (Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας
Παιδικών Χαρών) και ποσού 9.932,40€ σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.004 (Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών)
του προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος έτους, προκειμένου να εκδοθούν οι Αποφάσεις Ανάληψης
Υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 291/2017
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
1. Μιχαλέλης Δημήτριος
2. Αποστολόπουλος Θεόδωρος
3. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
4. Κυβέλου Παναγιώτα
5. Μητροπούλου Γεωργία

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης
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