
                   
                    

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   CPV: 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς), 
44112200-0 (Επενδύσεις δαπέδων)
   Αρ. Μελ. 35/10-8-2018

ΠΡΑΞΗ:                                                                          
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                       

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:                                                      
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) 
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α)
Κωδικός Πράξης (ΟΠΣΑΑ): 0010968642
Σ.Α.Ε: 082/1 του ΥΠΑΑΤ

ΜΕΤΡΟ 19:                                                                     
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER) ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-
2020, ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

                                                                                                                                                                                                         

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

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

Ειδικότερα, ο εξοπλισμός θα πρέπει να ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, τα υλικά του

εξοπλισμού θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι

στρογγυλεμένες,  να  μη  γίνεται  χρήση αμίαντου,  τοξικών  χρωμάτων,  εύφλεκτων  υλικών κλπ)  καθώς  τα

όργανα θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου απαιτείται  από τις τεχνικές

προδιαγραφές  της  μελέτης.

Για το λόγο αυτό, οι προμηθευτές που συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια θα πρέπει να προσκομίσουν

επί  ποινή  αποκλεισμού πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  εκδοθέν  στο  όνομά  του  κατασκευαστή  από

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις

ασφαλείας της σειράς προτύπων:

  ΕΝ 1176:2008 (σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων). 

 EN  1176-1:2008,  ΕΝ  1177:2008  &  ΕΝ71-3  (σχετικά  με  τις  προδιαγραφές  των  ελαστικών  δαπέδων

ασφαλείας). 

1



 ΕΝ 60598-1:2008, ΕΝ 60598-2-3:2003 (σχετικά με τα φωτιστικά σώματα).

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 της

εταιρείας κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών, των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας και του αστικού

εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει σχετικής

επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των προσφερόμενων

εξοπλισμών, σχετικά με εγκατάσταση και  τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς,  δαπέδων και

αστικού εξοπλισμού. 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων

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

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου (άρθρο 4 παρ. 2 Ν28492/1805-2009 και όπως

αυτός τροποποιήθηκε).

5.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

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

κοινότητες,  εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις  της υπ’  αρίθμ.  28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης

(ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική

Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014). Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας

ή ο διανομέας που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν

για καθένα από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου,

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

ΕΝ 1176. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας

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

αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05- 2009, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Ο εξοπλισμός

πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα

ακόλουθα: 

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

διανομέα. 

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής. 
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γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμου του. 

δ) Μέγιστος αριθμός χρηστών

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

κάθε  εξοπλισμό  που  θα  παραδίδεται,  θα  παραδίδονται  από  τον  κατασκευαστή/προμηθευτή  όσα

αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1».

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

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

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

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

της προσφερόμενης εγγύησης, τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Η εν λόγω συντήρηση και προμήθεια των

απαραίτητων ανταλλακτικών που τυχόν προκύψει δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση.

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

περίπτωση  που  κηρυχθεί  ανάδοχος,  θα  προσκομίσει  τα  αναγραφόμενα  στην  παράγραφο  5.2.1

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ»  των  «ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΟΥ

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της παρούσας μελέτης.

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

λεπτομερή περιγραφή και  Τεχνικά έντυπα (prospectus) με απεικόνιση.  Σε κάθε ένα από τα παραπάνω

έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός

του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται με τρόπο μονοσήμαντο έτσι ώστε να μη δημιουργείται

καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής, 

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος, 

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του

εργοστασίου μας».

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) και δείγματα των ζητούμενων,

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, υλικών των προμηθευόμενων ειδών,  δύο (2) εργάσιμες ημέρες

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Τα δείγματα θα είναι τα παρακάτω:
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1.  Τμήμα ξύλινου υποστυλώματος διατομής 95 x 95mm 

2.  Τμήμα οριζόντιου σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm 

3.  Τμήμα έγχρωμου πάνελ HPL πάχους 12mm και 18mm

4.  Τμήμα εκτυπωμένου πάνελ HPL 

5.  Τμήμα συρματόσχοινου Φ16mm επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου

6.  Τμήμα ορθοστάτη σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας Ø110-160mm περίπου

τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. Η

Υπηρεσία  έχει  δικαίωμα  να  απορρίψει  όποια  δείγματα  δεν  είναι  επαρκή  για  την  αντιπροσώπευση του

προσφερόμενου  εξοπλισμού  είτε  δεν  ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές.  Η  Υπηρεσία  είναι  ο  μόνος

αρμόδιος  για  την  αποδοχή  των  δειγμάτων.  Η  αξία  των  δειγμάτων  που  κατατίθενται  στην  επιτροπή

αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  βαρύνει  τους  συμμετέχοντες  και  δεν  καταβάλλεται.  Αντίγραφο  δελτίου

αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το  Δήμο,  καθώς και  αριθμός Πρωτοκόλλου κατάθεσης

αυτών, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά.

Η επιστροφή των δειγµάτων στον συµβασιούχο προµηθευτή θα γίνει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την

παραλαβή των υπό προµήθεια προϊόντων και  την ολοκλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων µε

ευθύνη και µέριµνα του ίδιου. 

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

επίσκεψης  του  χώρου  τέσσερις  (4)  ημέρες πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των

προσφορών.  Το  αποδεικτικό  επίσκεψης  θα  περιέχεται  απαραίτητα  στον  φάκελο  δικαιολογητικών  της

προσφοράς.

5.2.1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς κάποια άλλη αμοιβή, να προσκομίσει:  

1.  Τεύχος  καθορισμού  των  ποιοτικών  στοιχείων  των  υλικών  του  νέου  εξοπλισμού  που  εγκαθίσταται,

σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΝ  1176-1  (πιστοποιητικά  συμμόρφωσης  εξοπλισμού,  προκαταρκτικές

πληροφορίες  κατασκευαστή/προμηθευτή,  πληροφορίες  εγκατάστασης  και  συναρμολόγησης,  οδηγίες

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

για την συμπλήρωση του φακέλου εκάστης παιδικής χαράς). 

2. Σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα της θα διαμορφωθεί η παιδική χαρά μετά την ολοκλήρωση

της προμήθειας. Ο Δήμος θα του παραχωρήσει αρχικό σχέδιο τοπογραφικής αποτύπωσης κάθε χώρου.
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3. Όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1.

5.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα

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

και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής

του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης, καθώς επίσης και των

πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού και των δαπέδων ασφαλείας, με τα ισχύοντα πρότυπα. Στις

τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και ετοίμου προς

χρήση, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων υποβάσεων σκυροδέματος, για την ορθή εγκατάσταση

των  δαπέδων  ασφαλείας  και  κάθε  άλλη  δαπάνη  για  χωματουργικές  εργασίες  και  μικροϋλικά,  ώστε  οι

παιδικές χαρές να πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και της μελέτης. 

5.4  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ  ΥΠΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ -  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (*Τα  παρακάτω  στοιχεία  ισχύουν  όπου  στις  τεχνικές  περιγραφές  δεν

αναφέρεται κάτι διαφορετικό για τα μέρη των εξοπλισμών.)

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία είναι υλοτομημένη

σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074

( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). Το ξύλο να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία

με  σύγχρονες  τεχνικές  εμποτισμού  με  υλικά  μη  τοξικά  και  αβλαβή  για  τον  χρήστη  και  για  το  φυσικό

περιβάλλον. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν θα περιέχουν αρσενικό,

κάδμιο και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου θα πρέπει να έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που

προστατεύουν  το  ξύλο  από  τις  υπεριώδεις  ακτινοβολίες,  τους  μύκητες  και  τις  καιρικές  συνθήκες.  Τα

χρώματα να είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Οι συνδέσεις των ξύλινων

στοιχείων θα πρέπει να είναι είτε με καταλλήλους κοχλίες είτε με κόλλες φιλικές στο περιβάλλον και να

καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως

αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

Όπου αναφέρεται  υλικό κατασκευής το σύνθετο ξύλο, θα πρέπει η ξυλεία να είναι σύνθετη αντικολλητή

ξυλεία Πεύκης ή αρκτικού τύπου η οποία κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες

διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, με χρήση μη τοξικής κόλλας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ

351.
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

- Ειδικό Βάρος: 500kg/m3. 

-Συντελεστής  συρρίκνωσης/διόγκωσης  ανά  1%  μεταβ.  υγρασίας  (μεταξύ  (0-30%)  Ακτινικά  0,0015

Εφαπτομενικά 0,003 Κατά μήκος 0,00007. 

- Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ)

 Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται

είναι σημαντικά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Υγρασία (8-10%).

 - Οδοντωτή σφήνωση. 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να

αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή

του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του

DIN 68140. 

- Συγκόλληση ξύλου.

 Η  συγκόλληση  του  ξύλου  γίνεται  με  κόλλες  PVA (οξικό  πολυβινύλιο)  και  κατάλληλο  καταλύτη,  με  τα

παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Αντοχή δεσμών κόλλας : DIN EN 204 - D4 

β. Αντοχή σε υγρασία : DIN 68 705 AW 

γ. Αντοχή σε θερμότητα : WATT ‘91 > 7 N/mm2 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από HPL ή πλακάζ θαλάσσης. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες

είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα. 

HPL (High Pressure Laminate) 

Το  HPL  (High  Pressure  Laminate)  είναι  υλικό  ανθεκτικό  στις  πιο  ακραίες  κλιματολογικές  συνθήκες.

Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής

πίεσης  και  θερμοκρασίας.  Η  εξωτερική  επιφάνεια  συγκροτείται  από  έγχρωμο  διακοσμητικό  φύλλο
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εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το

HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του προμηθευτή καλής λειτουργίας διάρκειας δέκα (10) ετών για το

χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και είκοσι (20) ετών για μηχανική αντοχή. 

HDPE (High Density Polyethylene) 

Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό που αναγνωρίζεται

παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και χημικές του ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες

του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπρόσωπο της οικογένειας των πολυολεφινών), το οποίο παράγεται

μετά από πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή

ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

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

ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

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

σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία

της επιφάνειας με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να

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

διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή

στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά

που  έχουν  και  την  δυνατότητα  ανακύκλωσης  όπως το  πολυαιθυλένιο  (PE),  πολυπροπυλένιο  (PP),  και

πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες

του  ήλιου.  DURAPOL  Πολυμερές  μορφοποιημένο  με  υψηλή  αντοχή  σε  ακραίες  θερμοκρασίες.  Είναι

δοκιμασμένο  σε  κρούση.  Δεν  ξεφλουδίζει,  δεν  σκουριάζει  και  δεν  ξεβάφει.  Έχει  μεγάλη  αντοχή  σε

βανδαλισμούς και ακραίες καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για εξωτερική χρήση. Το Durapol συνοδεύεται από

τεχνικά φυλλάδια – τεστ ποιότητας υλικού, επί ποινή αποκλεισμού 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 

Η  σύνθετη  επίστρωση  περιμετρικά  του  μεταλλικού  γαλβανισμένου  ορθοστάτη  χρησιμοποιείται  για  να

παρέχει πιο ενισχυμένη δομή και όψη απομίμησης ξύλου. Δεδομένου ότι η επικάλυψη είναι ανθεκτικότερη
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σε σύγκριση με τα προϊόντα ξυλείας ελαττώνεται ο κίνδυνος διάβρωσης, σαπίσματος ή σκασίματος.  Το

σύνθετο υλικό αποτελείται ενδεικτικά από ξύλινα ροκανίδια (55%), πολυαιθυλένιο (40%) και συνδετική ουσία

(5%). 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

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

χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα

έχουν σαν βάση το νερό και είναι  κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των

ξύλινων  εμποτισμένων  μερών,  γίνεται  με  διαδικασία  εμβαπτισμού.  Τα  χρώματα  θα  πρέπει  να

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Οι θεμελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους του ΕΝ:1176 συναρτήσει του εδάφους.

Τα υλικά θεμελίωσης θα συνιστώνται από σκυρόδεμα C 16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του

οργάνου θα πακτώνονται στο σκυρόδεμα της βάσης.  

Στις  τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται  η προμήθεια,  η συναρμολόγηση και  η εγκατάσταση του

εξοπλισμού  (με  την  θεμελίωση  τους),  πλήρους  και  έτοιμου  προς  χρήση,  καθώς  και  η  κατασκευή  των

απαιτούμενων υποβάσεων σκυροδέματος, για την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας και κάθε

άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες και μικροϋλικά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Τα  παιχνίδια  θα  πρέπει  να  έχουν  κατασκευαστεί  σύμφωνα  με  τις  Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές  του

‘’Equipment  Safety  Law  EN  1176:2008’’,  να  έχει  ελεγχθεί  και  πιστοποιηθεί  η  καταλληλότητα  και

συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. 

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.

Απαραίτητη είναι, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση των δειγμάτων (μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά) δύο

(2) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο πρωτόκολλο του

Δήμου. Το κάθε δείγμα αφορά ένα κομμάτι των οργάνων από τα εξής: 

1. Τμήμα ξύλινου υποστυλώματος από δοκό διατομής 95 x 95mm 

2. Τμήμα οριζόντιου άξονα από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm 

3. Τμήμα χρωματιστού πάνελ HPL πάχους 12mm και 18mm

4. Τμήμα εκτυπωμένου πάνελ HPL 
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 5. Τμήμα συρματόσχοινου Φ16mm επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου

 6. Τμήμα ορθοστάτη σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας Ø110-160mm  περίπου

με  τα  χαρακτηριστικά  που  περιγράφονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  να  είναι  τοποθετημένα  σε

συσκευασία  σφραγισμένη  με  ευκρινώς  αναφερόμενα  τα  στοιχεία  του  διαγωνιζομένου.  Η  Υπηρεσία  έχει

δικαίωμα να απορρίψει  όποια δείγματα δεν είναι  επαρκή για την αντιπροσώπευση του προσφερόμενου

εξοπλισμού  είτε  δεν  ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές.  Η  Υπηρεσία  είναι  ο  μόνος  αρμόδιος  για  την

αποδοχή των δειγμάτων. 

Η  αξία  των  δειγμάτων  που  κατατίθενται  στην  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  βαρύνει  τους

συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται. Η επιστροφή των δειγµάτων των προµηθευτών στους οποίους δεν

κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προµήθεια γίνεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία

της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης µε µέριµνα και ευθύνη αυτών.

 Η επιστροφή των δειγµάτων στον συµβασιούχο προµηθευτή θα γίνει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την

παραλαβή των υπό προµήθεια προϊόντων και  την ολοκλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων µε

ευθύνη και µέριµνα του ίδιου. 

Αποδεικτικό επίσκεψης του χώρου τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

των προσφορών. Το αποδεικτικό επίσκεψης θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο δικαιολογητικών της

προσφοράς.

5.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

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

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

που προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται, τον αριθμό των χρηστών και τα υλικά

κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Διευκρινίσεις 

Στις διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και των χώρων ασφαλείας επιτρέπεται

απόκλιση της τάξης του ±20%, όπως επίσης και ±20% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων 

Αποκλίσεις  στο μέγιστο  ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται  σε ποσοστό  ±20%, αντιστοίχως.  Σε

περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού σε

σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, ο ανάδοχος θα    υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση

στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας  , χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.
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Επιπλέον,  σε περίπτωση που οι  αποδεκτές αποκλίσεις  στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών,  οδηγούν σε

αύξηση  του  ύψους  αυτού  σε  σχέση  με  το  αναγραφόμενο  στην  μελέτη,  αυτό  θα  συνεπάγεται  και  την

αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου μέσα στις επιτρεπόμενες αποκλίσεις, ώστε οι

επιφάνειες  απορρόφησης  κραδασμών να  πληρούν  τις  απαιτήσεις  του  ύψους  πτώσης  των  εξοπλισμών,

χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο. 

Για  τα  ανωτέρω,  ο  συμμετέχων  θα  πρέπει  να  δεσμεύεται  με  σχετική  υπεύθυνη  δήλωση,  επί  ποινή

αποκλεισμού. 

Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Όλα  τα  παιχνίδια  της  παιδικής  χαράς θα  είναι  κατασκευασμένα  σύμφωνα  με  τις  Ευρωπαϊκές

Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται

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

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3  με Α΄βαθμό
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