ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ∆ΥΟ (2) ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Α.Μ.: 41/2017 Τ.Υ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.797,52 € συµπ. Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ∆ΥΟ (2) ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 24.797,52€ συµπ. Φ.Π.Α.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Προϋπ/σµός: 19.998,00 ευρώ
ΦΠΑ 24%:
4.799,52 ευρώ
∆ΑΠΑΝΗ:
24.797,52 ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ∆ΥΟ (2) ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.: 41/2017 Τ.Υ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.797,52 €
συµπ. Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αναβάθµιση – αναδιαµόρφωση δυο (2) υφιστάµενων
παιδικών χαρών του ∆ήµου 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 ∆ήµου µας, οι χώροι προς αναδιαµόρφωση και αναβάθµιση είναι:
1. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΗΠΕ∆Ο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΣ ∆.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
2. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΗΣ ∆.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Οι συγκεκριµένες παιδικές χαρές, παρουσιάζουν µεγάλη επισκεψιµότητα, εκτεταµένες φθορές
εξοπλισµού και καλύπτουν χωροταξικά µεγάλο τµήµα της έκτασης του ∆ήµου.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.
∆εδοµένου 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 ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 στους Κ.Α. 357135.009 (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).

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/09/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/09/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -µε βαθµό Β

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙ∆ΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -µε βαθµό Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ∆ΥΟ (2) ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Α.Μ.: 41/2017 Τ.Υ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.797,52 €
συµπ. Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΗΠΕ∆Ο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 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.
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. ∆ΑΠΕ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΑΠΕ∆Ο 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. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 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 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 ΚΥΜΑΤΟΕΙ∆ΗΣ 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
ΑΨΙ∆Α:
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 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 ΠΑΙ∆ΩΝ 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 περίπου 10 εκ. από το έδαφος προκειµένου να αποφευχθεί η
διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους.
4. ΖΩΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
Οι ∆ιαστάσεις 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 τοιχόµατος 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-συγκολλάτα 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. ∆ΑΠΕ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΑΠΕ∆Ο 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 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.
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/09/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/09/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -µε βαθµό Β

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙ∆ΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -µε βαθµό Α

Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ∆ΥΟ (2) ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.: 41/2017 Τ.Υ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.797,52 € συµπ. Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι τιµές του ενδεικτικού προυπολογισµού αφορούν την προµήθεια ειδών βελτίωσης δυο (2) παιδικών χαρών
που θα καλύψει τις ανάγκες του ∆ήµου 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΄ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ :Εις το παρόν έχουν ισχύ οι παρακάτω µονάδες και σύµβολα:
Τεµ. = τεµάχια / Μ2= τετραγωνικά µέτρα / € = ευρώ
Γ. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ :Για την παροχή του ζητούµενου εξοπλισµού σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή
ισχύουν οι παρακάτω τιµές µονάδος :
Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΗΠΕ∆Ο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
1
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
∆ΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ
2
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ∆ΥΟ (2)
ΘΕΣΕΩΝ
3
∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
1
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑΛΑ
2
∆ΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ∆ΥΟ
(2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ
3
ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΖΩΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ
4
ΤΥΠΟΥ
5
∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

ΤΕΜ

1

750,00

∆ΑΠΑΝΗ
(€)

CPV

750,00

ΤΕΜ

2

350,00

700,00

Μ2

72,00

74,00

5.328,00

ΤΕΜ

1

4.200,00

4.200,00

ΤΕΜ

1

750,00

750,00

ΤΕΜ

1

990,00

990,00

ΤΕΜ
Μ2

1
90,00

620,00
74,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

620,00
6.660,00
19.998,00
4.799,52
24.797,52

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/09/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/09/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -µε βαθµό Β

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙ∆ΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -µε βαθµό Α

37535200-9
50870000-4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ∆ΥΟ (2) ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.: 41/2017 Τ.Υ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.797,52 €
συµπ. Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ Ε∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
Aνάδειξη αναδόχου για 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 ∆ήµου
µας.
Οι χώροι προς αναδιαµόρφωση και αναβάθµιση είναι:
1. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΗΠΕ∆Ο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΣ ∆.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
2. ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΗΣ ∆.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
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 ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 στους Κ.Α. 35-7135.009 (Προµήθεια
δαπέδου ασφάλειας παιδικών χαρών) & Κ.Α 35-7135.004 (Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών).
Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
ΑΡΘΡΟ 2ο :
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/κησης πρ.
Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών».
ΑΡΘΡΟ3ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα τεύχη της µελέτης αλληλοσυµπληρούνται, εν περιπτώσει δε ασυµφωνίας µεταξύ των
περιεχοµένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ Ε∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΕΝΤΥΠO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας, είναι: 24.797,52€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24% ήτοι
4.799,52 €.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί µε Απευθείας ανάθεση 118 παρ. 1 - 4 του Ν.
4412/16 αναφέρει σχετικά:
ΑΡΘΡΟ 6ο:
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ. 1, 5 και 6 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και µέχρι και δύο (2) µήνες.
ΑΡΘΡΟ 15ο :
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
∆εν απαιτούνται εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης της προµήθειας.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/9/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 29/09/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ µε βαθµό B

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙ∆ΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε βαθµό A

