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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΛΕΤΗ 19/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 19/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.465,60 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ. ΙΑΣΜΟΥ 

CPV: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

(Κωδ. CPV 37535200-9 ,44112200-0, 45340000-2, 34928200-0) 

Προϋπολογισμός : 289.465,60 € (Συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

Απρίλιος 2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 19/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.465,60 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ. ΙΑΣΜΟΥ 

CPV: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Γενικά, η παρούσα μελέτη συντάσσεται και αναφέρεται στις δαπάνες προμήθειας και 
τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε δεκατρείς παιδικές χαρές του Δήμου 
Ιάσμου. 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 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 και δημιουργία δεκατριών συνολικά 
παιδικών χαρών του Δήμου Ιάσμου, προκειμένου να γίνουν κατάλληλοι χώροι για χρήση 
και εν συνεχεία να πιστοποιηθούν, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28492/11-05-2009 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/18-05-2009) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπ΄αριθμ. 27934/11-07-2014 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Υπουργική Απόφαση, όπου 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και να είναι σύμφωνες οι παιδικές χαρές και με τα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ 1176:2017, ΕΝ 1177:2018 και ΕΝ 71-3+Α3 2018. 

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. Στο σχεδιασμό έχει επίσης ληφθεί υπόψη η πρόσβαση σε 
αυτές βάσει της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρόγραμμα Προσβασιμότητας στους Δήμους» και 
της απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 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). 

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων που προτείνονται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης είναι η 
αναβάθμιση και η λειτουργική αποκατάσταση των χώρων αυτών, μέσω της προμήθειας και 
τοποθέτησης νέου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει 
ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Συνοπτικά η προμήθεια, όπως προαναφέρθηκε, αφορά δεκατρείς περιπτώσεις παιδικών 
χαρών του Δήμου Ιάσμου όπως επιγραμματικά παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Θάμνα. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 250,00
τ.μ.

2. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Ασωμάτων. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 128,00
τ.μ.

3. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Μίσχο. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 113,00
τ.μ.
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4. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Πολύανθο. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 297,00
τ.μ.

5. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Ιάσμου. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 540,00
τ.μ.

6. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Πελεκητή. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 800,00
τ.μ.

7. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Γαλήνη. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 950,00
τ.μ.

8. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Μωσαϊκό. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 582,00
τ.μ.

9. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Αμβροσία. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 1.560,00
τ.μ.

10. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Διαλαμπή. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 350,00
τ.μ.

11. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Φωλιά. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 135,00
τ.μ.

12. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Σάλπη. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 1.400,00
τ.μ.

13. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Μέγα Πιστό. Η συνολική έκταση του χώρου που
συμπεριλαμβάνει την παιδική χαρά στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 185,00
τ.μ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Ο σχεδιασμός της εκάστοτε παιδικής χαράς έλαβε υπόψη την κάτοψη του χώρου, τις 
προδιαγραφές ΕΝ 1176:2017 που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών 
Χαρών, καθώς και την Υπουργική Απόφαση 28492/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 27934/25-07-2014 Υπουργική Απόφαση, 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 1176:2017 (μέρη 1 έως 7), ΕΝ 1177: 2018 καθώς και ΕΝ 71-3 +Α3 2018 για 
τα δάπεδα ασφαλείας. 

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 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 
Π.Χ. να έχει ως στόχο την βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών 
ηλικιακών ομάδων και διαφορετικών κινητικών ικανοτήτων, την κοινωνικοποίησή τους, αλλά 
και τη δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου αναμονής και ξεκούρασης για τους ενήλικες. 

Στο Προσάρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και για κάθε 
περίπτωση παιδικής χαράς, αναφέρονται γενικά στοιχεία και η σημερινή κατάσταση χώρου. 
Επίσης αναφέρονται όλες οι προμήθειες νέων ειδών, ώστε ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις και οι 
παιδικές χαρές να συνιστούν λειτουργικούς και ελκυστικούς αναψυχής. 

Στην παρούσα Μελέτη ελήφθησαν υπόψη και τα φύλλα ελέγχου που συντάχθηκαν έπειτα από 
αυτοψία και επιθεωρήσεις στους χώρους κάθε παιδικής χαράς. 
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Η επιλογή του υπό προμήθεια εξοπλισμού έγινε μετά από έρευνα αγοράς, ως προς τη 
διαθεσιμότητα και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, τις ανάγκες των χρηστών, το 
διαθέσιμο χώρο και τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται. 

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. 

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

Συγκεκριμένα: 

α) δεν γειτνιάζουν με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με 
δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά, 
β) δεν γειτνιάζουν με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, 
γ) εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπόμενων ορίων ασφαλούς έκθεσης σε 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις για την εγκατάσταση των κεραιών και του συστήματος ηλεκτρικής 
ενέργειας. (όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 48165 - ΦΕΚ 1690-17-08-2014), 
δ) δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, 
κατακρημνίσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.), 
στ) δεν είναι οπτικά απομονωμένοι χώροι, 
ε) δεν υπάρχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των 
παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές, κ.λπ), 
ζ) υπάρχει άνετα και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο, 
κ.λπ). 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΙΑΣΜΟΣ, 18/04/2019 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΙΑΣΜΟΣ, 18/04/2019 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΚΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 19/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.465,60 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ. ΙΑΣΜΟΥ 

CPV: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

1. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό Θαμνά Δήμου Ιάσμου
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 
Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου 

τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς 

τεμ 1,00 300,00 300,00 

3 
Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. μ 52,00 60,00 3.120,00 

4 Παγκάκι ξύλινο τεμ 2,00 260,00 520,00 

5 Κάδος απορριμμάτων τεμ 1,00 200,00 200,00 

6 
Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων & 
Νηπίων 

τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

7 Τραμπάλα μεταλλική τεμ 1,00 650,00 650,00 

8 
Ταλαντευόμενος 
εξοπλισμός ελατήριου 

τεμ 1,00 630,00 630,00 

9 Τσουλήθρα ξύλινη 
παίδων, με πατάρι 

τεμ 1,00 1.650,00 1.650,00 

10 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

μ2 95,00 82,00 7.790,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης 
και τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 1.850,00 1.850,00 

2 Πιστοποιήσεις 
κατ' 

αποκοπή 1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α:  18.460,00 

Φ.Π.Α 24%  4.430,40 

Επιμέρους Σύνολο :  22.890,40 

37535200-9, 44112200-0,
45340000-2, 34928200-0
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2. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό Ασώματοι Δήμου Ιάσμου
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 
Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 
Πόρτα περίφραξης παιδικής 
χαράς τεμ 1,00 300,00 300,00 

3 Περίφραξη μεταλλική ύψους 
1,10 μ. 

μ 46,00 60,00 2.760,00 

4 Παγκάκι ξύλινο τεμ 2,00 260,00 520,00 

5 Κάδος απορριμμάτων τεμ 1,00 200,00 200,00 

6 Βρύση προκατασκευασμένη τεμ 1,00 280,00 280,00 

7 Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων & Νηπίων 

τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

8 
Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 
ελατήριου τεμ 1,00 630,00 630,00 

9 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1,00 900,00 900,00 

10 Τσουλήθρα ξύλινη παίδων, 
με πατάρι 

τεμ 1,00 1.650,00 1.650,00 

11 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας για ύψος πτώσης 
1,40 μ. 

μ2 130,00 82,00 10.660,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης και 
τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 1,00 2.200,00 2.200,00 

2 Πιστοποιήσεις 
κατ' 

αποκοπή 1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α: 21.850,00 

Φ.Π.Α 24%  5.244,00 

Επιμέρους Σύνολο: 27.094,00 
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3. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό Μίσχος Δήμου Ιάσμου
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 
Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 
Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς τεμ 1,00 300,00 300,00 

3 Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. 

μ 45,00 60,00 2.700,00 

4 Παγκάκι ξύλινο τεμ 2,00 260,00 520,00 

5 Κάδος απορριμμάτων τεμ 1,00 200,00 200,00 

6 
Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων & 
Νηπίων 

τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

7 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1,00 900,00 900,00 

8 Ταλαντευόμενος 
εξοπλισμός ελατήριου 

τεμ 1,00 630,00 630,00 

9 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

μ2 20,00 82,00 1.640,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης 
και τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 1,00 800,00 800,00 

2 
Πιστοποιήσεις 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α: 9.440,00 

Φ.Π.Α 24% 2.265,60 

Επιμέρους Σύνολο : 11.705,60 
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4. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό Πολύανθο, Δήμου Ιάσμου
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 
Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 
Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς τεμ 1,00 300,00 300,00 

3 Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. 

μ 2,00 60,00 120,00 

4 Παγκάκι ξύλινο τεμ 2,00 260,00 520,00 

5 Κάδος απορριμμάτων τεμ 1,00 200,00 200,00 

6 
Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων & 
Νηπίων 

τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

7 
Ταλαντευόμενος 
εξοπλισμός ελατήριου τεμ 1,00 630,00 630,00 

8 Τσουλήθρα ξύλινη 
παίδων, με πατάρι 

τεμ 1,00 1.650,00 1.650,00 

9 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1,00 900,00 900,00 

10 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

μ2 100,00 82,00 8.200,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης 
και τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 1,00 1.900,00 1.900,00 

2 
Πιστοποιήσεις 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α: 16.170,00 

Φ.Π.Α 24% 3.880,80 

Επιμέρους Σύνολο : 20.050,80 



10 

5. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό  Ίασμο, Δήμου Ιάσμου
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 
Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 
Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς τεμ 1,00 300,00 300,00 

3 Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. 

μ 21,00 60,00 1.260,00 

4 Παγκάκι ξύλινο τεμ 2,00 260,00 520,00 

5 Κάδος απορριμμάτων τεμ 1,00 200,00 200,00 

6 
Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων τεμ 1,00 950,00 950,00 

7 
Κούνια μεταλλική δυο 
θέσεων -  Νηπίων τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

8 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1,00 900,00 900,00 

9 
Ταλαντευόμενος 
εξοπλισμός ελατήριου 

τεμ 1,00 630,00 630,00 

10 Τσουλήθρα ξύλινη 
παίδων, με πατάρι 

τεμ 1,00 1.650,00 1.650,00 

11 Ακανόνιστες πλάκες μ2 70,00 30,00 2.100,00 

12 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

μ2 120,00 82,00 9.840,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης 
και τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 1,00 3.000,00 3.000,00 

2 Πιστοποιήσεις 
κατ' 

αποκοπή 1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α: 23.100,00 

Φ.Π.Α 24% 5.544,00 

Επιμέρους Σύνολο : 28.644,00 
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6. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό Πελεκητή Δήμου Ιάσμου
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 
Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 
Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς τεμ 2,00 300,00 600,00 

3 
Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. μ 31,00 60,00 1.860,00 

4 Παγκάκι ξύλινο τεμ 3,00 260,00 780,00 

5 Κάδος απορριμμάτων τεμ 2,00 200,00 400,00 

6 Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων 

τεμ 1,00 950,00 950,00 

7 Κούνια μεταλλική δυο 
θέσεων -  Νηπίων 

τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

8 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1,00 900,00 900,00 

9 
Τσουλήθρα ξύλινη 
παίδων, με πατάρι τεμ 1,00 1.650,00 1.650,00 

10 Ακανόνιστες πλάκες μ2 50,00 30,00 1.500,00 

11 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

μ2 135,00 82,00 11.070,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης 
και τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 1,00 2.750,00 2.750,00 

2 
Πιστοποιήσεις 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α: 24.210,00 

Φ.Π.Α 24% 5.810,40 

Επιμέρους Σύνολο : 30.020,40 
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7. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό Γαλήνη, Δήμου Ιάσμου
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου 

τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 
Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς τεμ 1,00 300,00 300,00 

3 
Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. μ 40,00 60,00 2.400,00 

4 Βρύση 
προκατασκευασμένη 

τεμ 1,00 280,00 280,00 

5 Παγκάκι ξύλινο τεμ 1,00 260,00 260,00 

6 Κάδος απορριμμάτων τεμ 1,00 200,00 200,00 

7 
Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων & 
Νηπίων 

τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

8 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1,00 900,00 900,00 

9 
Ταλαντευόμενος 
εξοπλισμός ελατήριου 

τεμ 1,00 630,00 630,00 

10 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

τεμ 80,00 82,00 6.560,00 

11 Κυβόλιθος μ2 20,00 28,00 560,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης 
και τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 1.600,00 1.600,00 

2 
Πιστοποιήσεις 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α: 15.440,00 

Φ.Π.Α 24% 3.705,60 

Επιμέρους Σύνολο : 19.145,60 
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8. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό Μωσαϊκό, Δήμου Ιάσμου
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου 

τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 
Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς τεμ 1,00 300,00 300,00 

3 
Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. τεμ 38,00 60,00 2.280,00 

4 Βρύση 
προκατασκευασμένη 

τεμ 1,00 280,00 280,00 

5 Παγκάκι ξύλινο τεμ 1,00 260,00 260,00 

6 Κάδος απορριμμάτων τεμ 1,00 200,00 200,00 

7 
Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων & 
Νηπίων 

τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

8 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1,00 900,00 900,00 

9 Ταλαντευόμενος 
εξοπλισμός ελατήριου 

τεμ 1,00 630,00 630,00 

10 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

τεμ 85,00 82,00 6.970,00 

11 Κυβόλιθος τεμ 85,00 28,00 2.380,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης 
και τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 2.300,00 2.300,00 

2 Πιστοποιήσεις 
κατ' 

αποκοπή 1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α: 18.250,00 

Φ.Π.Α 24% 4.380,00 

Επιμέρους Σύνολο : 22.630,00 



14 

9. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό Αμβροσία, Δήμου Ιάσμου
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου 

τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 
Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς τεμ 1,00 300,00 300,00 

3 
Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. τεμ 44,00 60,00 2.640,00 

4 Παγκάκι ξύλινο τεμ 1,00 260,00 260,00 

5 Κάδος απορριμμάτων τεμ 1,00 200,00 200,00 

6 
Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων & 
Νηπίων 

τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

7 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1,00 900,00 900,00 

8 Ταλαντευόμενος 
εξοπλισμός ελατήριου 

τεμ 1,00 630,00 630,00 

9 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

τεμ 90,00 82,00 7.380,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης 
και τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 1.500,00 1.500,00 

2 Πιστοποιήσεις 
κατ' 

αποκοπή 1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α: 15.560,00 

Φ.Π.Α 24% 3.734,40 

Επιμέρους Σύνολο : 19.294,40 



15 

10. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό Διαλαμπή Δήμου Ιάσμου
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου 

τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 
Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς τεμ 1,00 300,00 300,00 

3 Παγκάκι ξύλινο τεμ 1,00 260,00 260,00 

4 Κάδος απορριμμάτων τεμ 1,00 200,00 200,00 

5 
Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. μ. 45,00 60,00 2.700,00 

6 
Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων & 
Νηπίων 

τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

7 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1,00 900,00 900,00 

8 
Ταλαντευόμενος 
εξοπλισμός ελατήριου τεμ 1,00 630,00 630,00 

9 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

μ2 95,00 82,00 7.790,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης 
και τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 1,00 1.550,00 1.550,00 

2 
Πιστοποιήσεις 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α: 16.080,00 

Φ.Π.Α 24% 3.859,20 

Επιμέρους Σύνολο : 19.939,20 
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11. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό Φωλιά Δήμου Ιάσμου
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου 

τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 
Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς τεμ 1,00 300,00 300,00 

3 Παγκάκι ξύλινο τεμ 2,00 260,00 520,00 

4 Κάδος απορριμμάτων τεμ 1,00 200,00 200,00 

5 
Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων & 
Νηπίων 

τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

6 
Τσουλήθρα ξύλινη 
παίδων, με πατάρι τεμ 1,00 1650,00 1.650,00 

7 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1,00 900,00 900,00 

8 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

μ2 135,00 82,00 11.070,00 

9 Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. 

μ. 50,00 60,00 3.000,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης 
και τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 1,00 2.050,00 2.050,00 

2 
Πιστοποιήσεις 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α: 21.440,00 

Φ.Π.Α 24% 5.145,60 

Επιμέρους Σύνολο :  26.585,60 
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12. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό Σάλπη Δήμου Ιάσμου
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου 

τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 
Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς τεμ 1,00 300,00 300,00 

3 Παγκάκι ξύλινο τεμ 1,00 260,00 260,00 

4 Κάδος απορριμμάτων τεμ 1,00 200,00 200,00 

5 Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. 

μ. 40,00 60,00 2.400,00 

6 
Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων & 
Νηπίων 

τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

7 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 1,00 900,00 900,00 

8 Ταλαντευόμενος 
εξοπλισμός ελατήριου 

τεμ 1,00 630,00 630,00 

9 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

τεμ 85,00 82,00 6.970,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης 
και τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 1,00 1.450,00 1.450,00 

2 
Πιστοποιήσεις 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α: 14.860,00 

Φ.Π.Α 24% 3.566,40 

Επιμέρους Σύνολο : 18.426,40 
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13. Επιμέρους Προϋπολογισμός παιδικής χαράς στον οικισμό Μέγα Πιστό
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

1 Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου 

τεμ 1,00 400,00 400,00 

2 
Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς τεμ 1,00 300,00 300,00 

3 Παγκάκι ξύλινο τεμ 2,00 260,00 520,00 

4 Κάδος απορριμμάτων τεμ 1,00 200,00 200,00 

5 Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. 

μ. 40,00 60,00 2.400,00 

6 
Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων & 
Νηπίων 

τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00 

7 
Ταλαντευόμενος 
εξοπλισμός ελατήριου 

τεμ 1,00 630,00 630,00 

8 Τραμπάλα μεταλλική τεμ 2,00 650,00 1.300,00 

9 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

τεμ 90,00 82,00 7.380,00 

10 Ακανόνιστες πλάκες τεμ 60,00 30,00 1.800,00 

Β. Εργασίες 

1 Εργασίες εγκατάστασης 
και τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 1,00 2.300,00 2.300,00 

2 
Πιστοποιήσεις 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 350,00 350,00 

Σύνολο Α: 18.580,00 

Φ.Π.Α 24% 4.459,20 

Επιμέρους Σύνολο : 23.039,20 

Η επιλογή του υπό προμήθεια εξοπλισμού έγινε μετά από έρευνα αγοράς, ως προς τη 
διαθεσιμότητα και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, τις ανάγκες των χρηστών, το 
διαθέσιμο χώρο και τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΙΑΣΜΟΣ, 18/04/2019 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΙΑΣΜΟΣ, 18/04/2019 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΚΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 19/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.465,60 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ. ΙΑΣΜΟΥ 

CPV: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη προμήθεια είναι ο εξής: 

Συνολικός Ενδεικτικός Προυπολογισμός 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α. Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών 

Α. Εξοπλισμός παιχνιδιού 

1 Ταλαντευόμενος 
εξοπλισμός ελατήριου 

τεμ 11,00 630,00 6.930,00 

2 Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων 

τεμ 2,00 950,00 1.900,00 

3 Κούνια μεταλλική δυο 
θέσεων -  Νηπίων 

τεμ 2,00 1.000,00 2.000,00 

4 
Κούνια μεταλλική δύο 
θέσεων - Παίδων & 
Νηπίων 

τεμ 11,00 1.000,00 11.000,00 

5 Τσουλήθρα ξύλινη παίδων, 
με πατάρι 

τεμ 6,00 1.650,00 9.900,00 

6 Τραμπάλα ελατηρίου τεμ 11,00 900,00 9.900,00 

7 Τραμπάλα μεταλλική τεμ 3,00 650,00 1.950,00 

Β. Δάπεδα 

8 
Ελαστικά πλακίδια 
δαπέδου ασφαλείας για 
ύψος πτώσης 1,40 μ. 

μ2 1.260,00 82,00 103.320,00 

Γ. Εργασίες 

9 Εργασίες εγκατάστασης και 
τοποθέτησης 

κατ' 
αποκοπή 

1,00 25.250,00 25.250,00 

Σύνολο Α,Β,Γ 
(Επιλέξιμα από το 

Φιλόδημος): 
172.150,00 

Φ.Π.Α 24% 41.316,00 

Επιμέρους Σύνολο 
Α,Β,Γ: 213.466,00 

37535200-9, 44112200-0,
45340000-2, 34928200-0
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Δ. Αστικός εξοπλισμός 

10 Πληροφοριακή πινακίδα 
εισόδου 

τεμ 13,00 400,00 5.200,00 

11 
Βρύση 
προκατασκευασμένη τεμ. 3,00 280,00  840,00 

12 Παγκάκι ξύλινο τεμ 22,00 260,00 5.720,00 

13 Κάδος απορριμμάτων τεμ 14,00 200,00 2.800,00 

Ε. Περιφράξεις-Επιστρώσεις 

14 Περίφραξη μεταλλική 
ύψους 1,10 μ. 

μ. 494,00 60,00 29.640,00 

15 Πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς 

τεμ 14,00 300,00 4.200,00 

16 Ακανόνιστες πλάκες μ2 180,00 30,00 5.400,00 

17 Κυβόλιθος μ2 105,00 28,00 2.940,00 

ΣΤ. Πιστοποιήσεις 

18 
Πιστοποιήσεις 

κατ' 
αποκοπή 

13,00 350 4.550,00 

Σύνολο Δ,E,ΣΤ (Μη 
επιλέξιμα από το 

Φιλόδημος): 
61.290,00 

Φ.Π.Α 24% 14.709,60 

Επιμέρους Σύνολο 
Δ,E,ΣΤ : 75.999,60 

Σύνολο 233.440,00 
Φ.Π.Α 24%  56.025,60 

 Σύνολο με Φ.Π.Α.: 289.465,60 

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες και κόστη που 
αφορούν τις απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης, τοποθέτησης, μεταφοράς και απομάκρυνσης 
ειδών και υλικών καθώς και τις απαραίτητες εργασίες (π.χ. ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, 
ξυλουργικές κ.α.) και δαπάνες (π.χ. πιστοποίησης, καθαρισμού, χρωματισμού κ.α.) που είναι 
αναγκαίες για την παράδοση των δεκατριών παιδικών χαρών στο Δήμο Ιάσμου σε άριστη 
λειτουργική κατάσταση εφοδιασμένες με όλες τις απαραίτητες διαπιστεύσεις - πιστοποιητικά 
λειτουργίας, έτοιμες προς χρήση. 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 Δήμο Ιάσμου. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΙΑΣΜΟΣ, 18/04/2019 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΙΑΣΜΟΣ, 18/04/2019 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΚΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 19/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.465,60 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ. ΙΑΣΜΟΥ 

CPV: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Όλα τα είδη του εξοπλισμού της παιδικής χαράς που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη 
πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο 
των δραστηριοτήτων που προσφέρουν και κάθε συμμετέχων θα πρέπει με δική του ευθύνη να 
προσφέρει εξοπλισμό που να καλύπτει επί ποινή αποκλεισμού την οριζόμενη από τη μελέτη 
ηλικιακή ομάδα. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη που περιγράφονται παρακάτω 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. 

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 
αναφέρονται 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. Δεν 
επιτρέπονται αποκλίσεις στις προδιαγραφόμενες δραστηριότητες του κάθε οργάνου οι οποίες 
θεωρούνται οι κατ’ ελάχιστο απαιτητές. 

Δεν 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. 

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). 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
Όλα τα όργανα Παιδικής Χαράς και τα δάπεδα ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176 1-7:2017 και ΕΝ 1177:2018, ΕΝ 71-
3:2013, όπως ισχύει, 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. 

Η Εταιρεία κατασκευής των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 & ISO 

37535200-9, 44112200-0,
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37001:2016, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, καθώς και βεβαίωση ISO 
26000:2010, επί ποινή αποκλεισμού. 

Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών και του αστικού εξοπλισμού, πρέπει να 
είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 
50001:2011 & ISO 37001:2016, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, καθώς και 
βεβαίωση ISO 26000:2010, επί ποινή αποκλεισμού. 

Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των οργάνων παιδικής χαράς πρέπει να διαθέτει επί ποινή 
αποκλεισμού Πιστοποίηση Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification): Sustainable Forest Management (PEFC ST 1003:2010) είτε 
κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμό τους. 

Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. 
Ειδικότερα: 

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

β) Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 
προτύπων ΕΝ 1176:2017 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα 
από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού. 

γ) Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων 
ΕΝ1176-1:2017, ΕΝ1177:2018 και ΕΝ71-3:2013, όπως ισχύει, και να φέρουν πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό 
αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα πρέπει να συνοδεύονται επίσης επί ποινή αποκλεισμού: 

 Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 71-3:2013, ή άλλο ισοδύναμο,
όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου
ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο
ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

 Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία
το υλικό ταξινομείται στην κατηγορία Ε_fl.

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου
ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει
ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο
εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

 Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει γίνει
σε τουλάχιστον ένα πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή άλλα
ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών,
κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του προτύπου.

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου
ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει
ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για
το σκοπό αυτό.

Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου 
Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, 
σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες 
και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως 
ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

δ) Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε 
κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους της κατασκευάστριας 
εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού, επί ποινή αποκλεισμού. Με το 
παραπάνω πιστοποητικό η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να πιστοποιείται ότι διαχειρίζεται την 
πιστοποιημένη ξυλεία στην διάρκεια της παραγωγικής του διαδικασίας: FSC Chain of Custody ή 
PEFC Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010. Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις FSC ή PEFC ή 
ισοδύναμες θα έχουν εκδοθεί από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης που θα είναι διαπιστευμένος από 
αρμόδια Αρχή διαπίστευσης. Θα υποβληθούν σε αντίγραφο του πρωτότυπου και θα είναι 
μεταφρασμένες στα Ελληνικά.  
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ε) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2015, ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011, διαχείρισης της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007 καθώς και ISO 37001:2016 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, 
και βεβαίωση ISO 26000:2010 για το σύστημα διαχείρισης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή άλλο 
ισοδύναμο των κατασκευαστών των προσφερόμενων εξοπλισμών παιδικής χαράς  και ελαστικών 
πλακιδίων ασφαλείας επί ποινή αποκλεισμού. 

ζ)Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007, ISO 37001:2016,ISO 50001:2011, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό 
και βεβαίωση κατά ISO 26000:2010 ή άλλο ισοδύναμο του υπευθύνου που θα αναλάβει, επί 
ποινή αποκλεισμού βάσει σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση 
και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και αστικού 
εξοπλισμού. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκομίζεται ακόμη και αν η 
εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα, επί 
ποινή αποκλεισμού. 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των 
αναφερόμενων στην παρούσα μελέτη, 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 αρμοδίων αναγνωρισμένων 
φορέων ελέγχου. Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών 
ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, 
ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου και σήματος συμμόρφωσης. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα εν λόγω πιστοποιητικά συμμόρφωσης  από 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας που θέτει σε κυκλοφορία 
στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτει 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 επί ποινή αποκλεισμού. 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 τεχνική έκθεση (παρ. 2 του 
άρθρου 4 της υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης), επικυρωμένη από 
αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου επί ποινή αποκλεισμού. 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση επί ποινή 
αποκλεισμού, που να δηλώνει ότι ο παραδοτέος εξοπλισμός θα σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα και 
σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τις ακόλουθες πληροφορίες:  
1. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα και έτος κατασκευής.
2. Ελάχιστη ηλικία παιδιών
3. Μέγιστος αριθμός χρηστών
4. Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός)
5. Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή ισοδύναμα αυτών

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση επί ποινή 
αποκλεισμού που να δηλώνει ότι για τον παραδοτέο εξοπλισμό θα τηρείται φάκελος 
κατασκευαστή, διαθέσιμος προς επιθεώρηση ανά πάσα στιγμή, με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων 
των εξοπλισμών. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει:  
 Λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού και της επιφάνειας πτώσης.
 Τη βεβαίωση ελέγχου και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης .
 Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή ή εισαγωγέα και αναφορά της χώρας κατασκευής.
 Εγχειρίδιο οδηγιών για όλους τους εξοπλισμούς και τις επιφάνειες πτώσης με κατασκευαστικές
λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τοποθέτησή τους.
 Οδηγίες λειτουργίας αν απαιτείται.

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση επί ποινή 
αποκλεισμού που να δηλώνει ότι θα δύναται να προμηθεύει το Δήμο με τα επί μέρους 
ανταλλακτικά τουλάχιστον για πέντε χρόνια, 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 
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τροποποιήθηκε και ισχύει) και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του παιδότοπου καθ΄ όλη 
την διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης. Η εν λόγω συντήρηση και προμήθεια των 
απαραίτητων ανταλλακτικών που τυχόν προκύψει, δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση. 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση επί ποινή 
αποκλεισμού που να δηλώνει ότι σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίσει χωρίς 
κάποια άλλη αμοιβή: i) 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.), ii) Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κλίμακα όπως θα διαμορφωθεί η παιδική χαρά 
μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας, iii) όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 
1176−1. 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 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 οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τρείς (3) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού δείγματα των ζητούμενων, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν. 4412/2016 και με τις τεχνικές προδιαγραφές, υλικών των 
προμηθευόμενων ειδών.  
Τα δείγματα που θα απαιτηθούν είναι τα παρακάτω  
- Δείγμα ξύλινου υποστηλώματος από δοκό διατομής 95mm x 95mm
- Δείγμα δαπέδου ασφαλείας πάχους 45mm
- Δείγμα κόντρα πλακέ θαλάσσης αντιολισθηρό
- Δείγμα αλυσίδας καθίσματος.

Επιπλέον ο κατασκευαστής των οργάνων παιδικών χαρών θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία 
(3) άτομα με ονομαστικές βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίου για το ΕΝ 1176-7:
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τα
άτομα αυτά, θα ανήκουν στην εταιρεία κατασκευής οργάνων παιδικών χαρών και αυτό θα
αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων, η οποία θα προσκομίζεται, επί ποινή
αποκλεισμού.

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει τουλάχιστον τρία 
(3) άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών δαπέδων
ασφαλείας. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης
και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται,
θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από διαπιστευμένο φορέα για πιστοποίηση
προσώπων, ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί, ώστε να μπορούν να αναλάβουν
συγκεκριμένα τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 
Οι θεμελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του 
ΕΝ:1176-1:2017 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυροδέματα 
C16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του οργάνου, πακτώνονται στο σκυρόδεμα της 
βάσης. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα 
πρέπει να παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού 
όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ 1176-2017. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιούνται υλικά όπως 
προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ 1176-2017 που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως 
το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαμίδιο (PA).  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι 
κλπ) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι διατομές των 
συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. Συγκεκριμένα όλες οι βίδες 
που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. θα πρέπει να καλύπτονται με πλαστικές τάπες 
πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης θα πρέπει να ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των 
παιδιών. 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη Πεύκη, με κατάλληλη 
περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία να είναι υλοτομημένη σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Το ξύλο 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 γίνονται είτε με κόλλες φιλικές στο περιβάλλον είτε με καταλλήλους 
κοχλίες οι οποίοι καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν 
ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.  
Το υλικό που χρησιμοποιείται στα στοιχεία από σύνθετο ξύλο, θα πρέπει να είναι σύνθετη 
αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, αρκτικού τύπουη οποία θα 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.  

ΧΡΩΜΑΤΑ  
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα πρέπει να είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά για μέγιστη αντοχή σε 
εξωτερικό χώρο. Ακόμα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι μη τοξικά και μη 
αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα μέταλλα, 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 θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, 
κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και θα εξασφαλίζουν στις μεταλλικές κατασκευές μεγάλη διάρκεια 
αντίστασης στη διάβρωση και την οξείδωση.  
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Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Α.Τ.1. Ταλαντευόμενος εξοπλισμός ελατηρίου 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΠΛΑΤΟΣ 280  χιλ. ΠΛΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2280 χιλ 
ΜΗΚΟΣ 810 χιλ. ΜΗΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2810 χιλ. 
ΥΨΟΣ 800 χιλ. 
ΕΤΩΝ >1 ΆΤΟΜΑ 1 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ 

600 χιλ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ταλάντωση 

Αποτελείται από: 
 1 μεταλλική βάση πάκτωσης
 1 μεταλλικό ελατήριο πιέσεως

Ο ταλαντευόμενος εξοπλισμός ελατηρίου μιας θέσης θα αποτελείται από το κάθισμα, το ελατήριο 
και την βάση θεμελίωσης. Η θέση θα αποτελείται από ένα πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 
τουλάχιστον 18mm σε μορφή που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, λαβές πλαστικές, και μία 
επιφάνεια καθίσματος. 
Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου 200 mm περίπου με σύρμα διαμέτρου 20mm περίπου με 
βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. Η πάκτωση 
του ελατηρίου θα γίνεται με μεταλλικό σύστημα, κατά ΕΝ 1176-6:2017. 
 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα
παραδοθουν στον Δήμο μετά την ολοκλήρωση της εγακαταστασης.

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση του 
εξοπλισμού.  
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): εξακόσια τριάντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 630,00 € 

Α.Τ.2. Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - Παίδων 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΠΛΑΤΟΣ 1520  χιλ. ΠΛΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3000 χιλ. 
ΜΗΚΟΣ 3360 χιλ. ΜΗΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7000 χιλ. 
ΥΨΟΣ 2400 χιλ. ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1300 χιλ. 
ΕΤΩΝ 3 + ΆΤΟΜΑ 2 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κούνια - Αιώρηση 
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Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παιδιών. 
Η κούνια δύο θέσεων παίδων με μεταλλική δοκό θα έχει διαστάσεις: ύψος 2400mm, πλάτος 
1520mm και μήκους 3230mm περίπου. Θα αποτελείται δε από έναν οριζόντιο σωλήνα διατομής 
περίπου ø76mm, ο οποίος θα καταλήγει σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους τουλάχιστον 4mm 
που θα συγκολλούνται σε αυτόν. Η στήριξη της ενιαίας δοκού θα γίνεται εκατέρωθεν, από 
κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διαστάσεων 95Χ95mm. 
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το 
σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα, δύο αξόνων περιστροφής για την αποφυγή 
συστροφής της αλυσίδας. Στα έδρανα θα γίνεται χρήση στοιχείων από νάιλον, για μεγαλύτερη 
αντοχή, και για να μην απαιτείται λίπανση.   Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής τουλάχιστον 
6mm, που θα αποτρέπουν την παγίδευση δακτύλου, εν θερμώ γαλβανισμένους. 
Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα, σύμφωνα με τις αποστάσεις των 
προτύπων ΕΝ 1176:2017. 
Τα καθίσματα παίδων θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. Πρέπει 
να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα Β του ΕΝ 1176-1,2:2017. 
 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα
παραδοθουν στον Δήμο μετά την ολοκλήρωση της εγακαταστασης.

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση του 
εξοπλισμού.  
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): εννιακόσια πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 950,00 € 

Α.Τ.3. Κούνια μεταλλική δυο θέσεων - Νηπίων 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΠΛΑΤΟΣ 1520  χιλ. ΠΛΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3000 χιλ. 
ΜΗΚΟΣ 3360 χιλ. ΜΗΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7000 χιλ. 
ΥΨΟΣ 2400 χιλ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1300 χιλ. 
ΕΤΩΝ 1-3 ΆΤΟΜΑ 2 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Κούνια - Αιώρηση 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων. 

Η κούνια δύο θέσεων νηπίων με μεταλλική δοκό θα αποτελείται από έναν οριζόντιο σωλήνα 
διατομής περίπου ø76mm, ο οποίος θα καταλήγει σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους 
τουλάχιστον 4mm και θα συγκολλάται σε αυτά. Η στήριξη της ενιαίας δοκού θα γίνεται 
εκατέρωθεν, με κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το 
σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής 
τουλάχιστον 6mm, που θα αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου και θα είναι εν θερμώ γαλβανισμένη. 

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των 
προτύπων ΕΝ 1176:2017. 
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Τα καθίσματα νηπίων θα έχουν πλευρικά τοιχώματα, ώστε να αποτρέπουν την πτώση του παιδιού 
και θα παρέχουν υποστήριξη στο πίσω μέρος τους. Θα είναι βαρέως τύπου κατασκευής, εξωτερικά 
από πολυουρεθάνη και εσωτερικά από χαλύβδινο εύκαμπτο έλασμα καθιστώντας το υψηλής 
αντοχής - άθραυστο. Το υλικό των καθισμάτων πρέπει να είναι βραδυφλεγές και να παρέχει 
υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα χημικά, με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, να φέρει 
σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και να παρέχει αντιστατική προστασία. Τα 
καθίσματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα Β του ΕΝ 1176-1,2:2017. 
 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα
παραδοθουν στον Δήμο μετά την ολοκλήρωση της εγακαταστασης.

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση του 
εξοπλισμού.  
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): χίλια ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 1.000,00 € 

Α.Τ.4. Κούνια μεταλλική δύο θέσεων – Παίδων & Νηπίων 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΠΛΑΤΟΣ 1520  χιλ. ΠΛΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3000 χιλ. 
ΜΗΚΟΣ 3360 χιλ. ΜΗΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7000 χιλ. 
ΥΨΟΣ 2400 χιλ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1300 χιλ. 
ΕΤΩΝ 1 + ΆΤΟΜΑ 2 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κούνια - Αιώρηση 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων. 

Η κούνια δύο θέσεων παίδων - νηπίων με μεταλλική δοκό θα αποτελείται από έναν οριζόντιο 
σωλήνα διατομής περίπου ø76mm, ο οποίος θα καταλήγει σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους 
τουλάχιστον 4mm και θα συγκολλάται σε αυτά. Η στήριξη της ενιαίας δοκού θα γίνεται 
εκατέρωθεν, με κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το 
σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής 
τουλάχιστον 6mm, που θα αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου και θα είναι εν θερμώ γαλβανισμένη. 

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των 
προτύπων ΕΝ 1176:2017. 

Τα καθίσματα παίδων θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. Τα 
καθίσματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα Β του ΕΝ 1176-1,2:2017 και 
το πιστοποιητικό να προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού. 

Τα καθίσματα νηπίων θα έχουν πλευρικά τοιχώματα, ώστε να αποτρέπουν την πτώση του παιδιού 
και θα παρέχουν υποστήριξη στο πίσω μέρος τους. Θα είναι βαρέως τύπου κατασκευής, εξωτερικά 
από πολυουρεθάνη και εσωτερικά από χαλύβδινο εύκαμπτο έλασμα καθιστώντας το υψηλής 
αντοχής - άθραυστο. Το υλικό των καθισμάτων πρέπει να είναι βραδυφλεγές και να παρέχει 
υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα χημικά, με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, να φέρει 
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σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και να παρέχει αντιστατική προστασία. Τα 
καθίσματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα Β του ΕΝ 1176-1,2:2017. 
 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2017. 
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα 
παραδοθουν στον Δήμο μετά την ολοκλήρωση της εγακαταστασης. 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση του 
εξοπλισμού.  
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 
 
ΕΥΡΩ:  (Ολογράφως): χίλια ευρώ και μηδέν λεπτά 
  (Αριθμητικώς): 1.000,00 € 
 
 
Α.Τ.5.Τσουλήθρα ξύλινη παίδων, με πατάρι 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μήκος 4420 χιλ 
Απαιτούμενος χώρος 7880 χιλ Χ4110 χιλ 

Πλάτος 1410 χιλ 
Ύψος 3530 χιλ Μέγιστο ύψος πτώσης 1200 χιλ 
Πιστοποίηση EN 1176:2017   

 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 5 
Δραστηριότητες Ανάβαση, ολίσθηση 

Ηλικιακή ομάδα 1+ 
 
Το όργανο θα αποτελείται από: 

 Πύργο με πλατφόρμα σε ύψος  περίπου 1200mm 
 Σκέπαστρο δίρριχτο 
 Σκάλα για πλατφόρμα ύψους περίπου 1200mm 
 Τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους περίπου 1200mm 
 Προστατευτικά φράγματα 

 
Τεχνική περιγραφή 
Πλατφόρμα Πύργου περίπου 1110X1110mm 
Η πλατφόρμα πύργου θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής περίπου 95Χ45 mm και μήκους περίπου 920 mm 
 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου πάχους τουλάχιστον 21 mm 
 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm 

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής περίπου 95x45mm θα ενώνονται μεταξύ τους μέσω 
μεταλλικών συνδέσμων, σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα 
εφαρμόζεται ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 21mm, με 
διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο θα γίνεται με ξυλόβιδες. Το 
πλαίσιο θα βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95x95mm με 
εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 
 
Τσουλήθρα σε ύψος περίπου 1200mm. 
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία σκάφη κατασκευασμένη από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου (GFRP) πάχους 
τουλάχιστον 4,5mm 

 Δύο πλευρικά προστατευτικά  
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 Ένα προστατευτικό εξόδου
Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει πλάτος περίπου 530mm. Το μήκος ολίσθησης θα 
διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης περίπου 2300mm για 
πλατφόρμα σε ύψος περίπου 1200mm). Η σκάφη θα αποτελείται από πολυεστέρα ενισχυμένο με 
ίνες υάλου (GFRP) πάχους τουλάχιστον 4,5mm και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά 
τα οποία θα κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 30mm. Το 
προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 
τουλάχιστον 18mm. Θα αποτελείται από δύο κομμάτια που θα τοποθετούνται κατά μήκος της 
ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος τους θα τοποθετείται μπάρα κρατήματος 
κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου 1” βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά.  

Σκάλα πλατφόρμας σε ύψος περίπου 1200mm 
Η σκάλα πλατφόρμας θα αποτελείται από :  

• 2 ξύλινες δοκούς πάχους περίπου 45mm και πλάτους περίπου 190mm.
• ξύλινα σκαλοπάτια διαστάσεων περίπου 640Χ145Χ45mm.

(ο αριθμός τους ποικίλει ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας 9 πατήματα για πλατφόρμα
ύψους περίπου 1200mm)

Η κουπαστή της σκάλας για πλατφόρμα η οποία θα οδηγεί στην πλατφόρμα θα αποτελείται από: 
 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων περίπου 45X95X850 mm.
 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων περίπου 45Χ95Χ1850 mm.
 2 ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm.

Ανάμεσα στα 2 ξύλινα κιγκλιδώματα διαστάσεων περίπου 45X190Χ1850mm θα τοποθετούνται 9 
ξύλινα σκαλοπάτια διαστάσεων περίπου 45Χ145Χ640mm. Αυτά θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 
περίπου 75mm. 

Σκεπή δίρριχτη 
Η στέγη θα αποτελείται από: 

• 2 πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης διαστάσεων περίπου 1000Χ1230Χ15mm
• 2 πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm σε σχήμα «Λ», με

στρογγυλεμένες ακμές.
Τα δύο πρώτα κόντρα πλακέ θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία περίπου 90ο. Στο κάτω μέρος των 
φύλων και αντιδιαμετρικά θα τοποθετούνται τα κόντρα πλακέ σε σχήμα «Λ» και θα αποτελούν το 
συνδετήριο τμήμα των πάνελ με τους ορθοστάτες της κατασκευής. 
 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα
παραδοθουν στον Δήμο μετά την ολοκλήρωση της εγακαταστασης.

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση του 
εξοπλισμού.  
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 1.650,00 € 
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Α.Τ.6.Τραμπάλα ελατηρίου 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μήκος 1380 χιλ 
Απαιτούμενος χώρος 

3380 χιλ Χ 2310 χιλ Πλάτος 310 χιλ 
Ύψος 905 χιλ Μέγιστο ύψος πτώσης 600 χιλ 
Πιστοποίηση EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 2 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 
Ηλικιακή ομάδα 1+ 
Καταλληλότητα 
Α.Μ.Ε.Α 

ΟΧΙ 

Το όργανο θα αποτελείται από : 
 1 βάση πάκτωσης
 1 ελατήριο ταλάντωσης
 1 βάση καθιστικού
 2 καθίσματα
 1 χρωματιστό πάνελ με πλαστικές χειρολαβές

Τεχνική περιγραφή 

Το σύστημα θα απαρτίζεται από φορέα και βάση. Ο φορέας θα αποτελείται από τη βάση καθιστικού 
η οποία θα κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm, από το 
χρωματιστό πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm (μορφής και σχήματος 
πιου θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία) και από τα δύο καθίσματα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 
τουλάχιστον 18mm. Πάνω στο χρωματιστό πάνελ θα τοποθετούνται τέσσερις λαβές 
κατασκευασμένες από μη τοξικό πλαστικό υψηλής αντοχής που θα αποτελούν τα στηρίγματα για 
τους χρήστες. Στο κέντρο, ο φορέας θα συνδέεται με τη βάση. Η βάση θα αποτελείται από 
ελατήριο ύψους περίπου 400mm, διαμέτρου περίπου 200mm και πάχους σπείρας περίπου 20mm, 
δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.  
 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα
παραδοθουν στον Δήμο μετά την ολοκλήρωση της εγακαταστασης.

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση του 
εξοπλισμού.  
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): εννιακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 900,00 € 
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Α.Τ.7. Τραμπάλα μεταλλική 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Μήκος 2610 χιλ 

Απαιτούμενος χώρος 4610 χιλ Χ 2310 χιλ Πλάτος 310 χιλ 
Ύψος 720 χιλ Μέγιστο ύψος πτώσης 1100 χιλ 
Πιστοποίηση EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 2 
Δραστηριότητες Ταλάντωση 
Ηλικιακή ομάδα 2+ 

Το όργανο θα αποτελείται από : 
 1 οριζόντια μεταλλική δοκό
 1 βάση ταλάντωσης
 2 καθίσματα

Τεχνική περιγραφή 
Το όργανο αποτελείται από μία οριζόντια μεταλλική δοκό διατομής Ø89 mm. και μήκους 2600 
mm., στα δύο άκρα της οποίας υπάρχουν δύο καθίσματα από κόντρα πλακέ πάχους 15mm, 
στερεωμένα σε συγκολλημένη στη δοκό φλάντζα . 
Στο εμπρός μέρος των καθισμάτων είναι προσαρμοσμένη μεταλλική χειρολαβή για την 
συγκράτηση των χρηστών. 
Η βάση της τραμπάλας είναι σχήματος «Π» με δύο κάθετα μεταλλικά υποστυλώματα, τα οποία 
πακτώνονται στο έδαφος με την βοήθεια μεταλλικών βάσεων θεμελίωσης. 
Οι κάθετοι δοκοί ενώνονται μεταξύ τους με μεταλλικό μηχανισμό με ρουλεμάν.   
Στα άκρα της τραμπάλας, και στο κάτω μέρος τους τοποθετούνται κομμάτια ελαστικού.   
 Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης) τα οποία θα
παραδοθουν στον Δήμο μετά την ολοκλήρωση της εγακαταστασης.

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση του 
εξοπλισμού.  
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): εξακόσια πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 650,00 € 
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Β. ΔΑΠΕΔΑ 

Α.Τ.8. Ελαστικά πλακίδια δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40 μ. μετά της 
υποβάσεως από σκυρόδεμα 

Γενικές διαστάσεις 
Μήκος: 500 mm 
Πλάτος: 500 mm 
Πάχος: 45 mm 

Τεχνική περιγραφή 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και 
θα έχει βάρος 29,5 kg/m2 περίπου. 

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική 
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο ανακυκλωμένο EPDM κατά την παραγωγή, 
ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς 
στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών 
πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω 
επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 
απορροή των υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης 
(1400mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης 
κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό.  

Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 & ISO 37001:2016, 
από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, και βεβαίωση ISO 26000:2010 επί ποινή 
αποκλεισμού. 

Θα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού: 

 Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 71-3:2013, ή άλλο
ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου
ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο
ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

 Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία
το υλικό ταξινομείται στην κατηγορία Ε_fl.

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου
ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει
ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο
εργαστήριο για το σκοπό αυτό.

 Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει γίνει
σε τουλάχιστον ένα πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή άλλα
ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών,
κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του προτύπου.

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου
ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει
ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για
το σκοπό αυτό.

Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου 
Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, 
σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς 
Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 
1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 
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Διαδικασία τοποθέτησης πλακιδίων (η δαπάνη της οποίας συμπεριλαμβάνεται στο 
κόστος που προβλέπει η παρούσα περιγραφή) 

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 τ.μ. δαπέδου ασφαλείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.6 kg ώστε να 
διασφαλιστεί η πλήρης συγκόλληση των πλακιδίων. Το δάπεδο ασφαλείας θα συμπληρώνεται με 
ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης για απόληξη του δαπέδου («σκάρπο» ειδικό 
τεμάχιο) ή γωνιακό ειδικό τεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός χώρου ασφαλείας και δεν απαιτείται 
πιστοποιητικό. 

Κατασκευή υποβάσεων και απαραίτητων υποδομών για την σωστή επίστρωση και λειτουργία 
των υπό προμήθεια δαπέδων. H υπόβαση θα αποτελείται από σκυρόδεμα πάχους κατ ελάχιστον 
10εκ. με δομικό πλέγμα τύπου Τ92. Πρωτίστως θα γίνουν και οι απαραίτητες χωματουργικές 
εργασίες και τυχόν καθαιρέσεις για την επιπεδοποίηση του εδάφους ώστε να γίνει η υποδοχή της 
υπόβασης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι προμήθειες μεταφορές και πλήρεις διαστρώσεις των 
απαραίτητων υλικών των υποβάσεων και των δαπέδων ασφαλείας 

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 (όπου 
χρειάζεται). 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. 

Η οριοθέτηση του χώρου και ο εγκιβωτισμός του ελαστικού δαπέδου θα γίνεται με την κατασκευή 
περιμετρικού κρασπέδου. Η κατασκευή του εγκιβωτισμού του ελαστικού δαπέδου 
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: Διατομή ενδεικτικής εφαρμογής δαπέδου ασφαλείας 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη 
τοποθέτηση των ελαστικών πλακών ασφαλείας (κατάλληλων για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο 
και παιδικές χαρές), την κατασκευή υποβάσης από ωπλισμένο με πλέγμα σκυρόδεμα (πάχους 
τουλάχιστον 10εκ.) μετά των απαραίτητων διαστρώσεων και χωματουργικών εργασιών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): ογδόντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 82,00 € 
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Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α.Τ.9. Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης 

Η δαπάνη του παρόντος άρθρου αφορά όλες τις εργασίες που αναφέρονται στις επιμέρους 
Τεχνικές Εκθέσεις και στο εδάφιο «Εργασίες Συντήρησης» της εκάστοτε παιδικής χαράς. 

Στην δαπάνη περιλαμβάνονται: 
1. Όλες οι απαραίτητες εργασίες απομάκρυνσης του υφιστάμενου ακατάλληλου εξοπλισμού,

μαζί με τις βάσεις - θεμέλια από τους χώρους των παιδικών χαρών. Προβλέπεται η
φόρτωση-εκφόρτωση και μεταφορά του εν λόγω εξοπλισμού στην ανακύκλωση, σε
αποθήκη του Δήμου ή η απόθεση σε αδειοδοτημένο χώρο του Δήμου, πάντα με την
σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού οι
τρύπες στο έδαφος από τις βάσεις θα καλυφθούν με κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να μην
εγκυμονούν κινδύνους για τους χρήστες.

2. Όλες οι εργασίες συντήρησης των προς διατήρηση ή απομάκρυνσης των προς ακύρωση
περιφράξεων, με τα εργατικά και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

3. Όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης των υπό προμήθεια εξοπλισμών και
ανταλλακτικών, μετά των εργατικών και των απαραίτητων εργαλείων και μικροϋλικών.

4. Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων ανεξαρτήτως
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Είναι απαραίτητη η
χρήση κατάλληλου οπλισμού εντός των θεμελιώσεων καθώς και κατάλληλων αγκύριων
πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα όργανα. Απαιτείται καθαρισμός και απομάκρυνση των
μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. Το παρόν εδάφιο
αφορά τον εξοπλισμό που στα πλαίσια της παρούσας μετακινείται από το σημείο που
βρίσκεται εγκατεστημένο στην υφιστάμενη κατάσταση και επανεγκαθίσταται σε σημείο που
ορίζει η προτεινόμενη διαμόρφωση.

5. Οι απαιτούμενες εκσκαφές και επιχώσεις για την γενική μόρφωση και επιπεδοποίηση του
χώρου παιχνιδιού. Επίσης η εργασία εκσκαφής του σκάμματος, ο επιμελής καθαρισμός του
χώρου για την δημιουργία υπόβασης δαπέδων.

6. Όλες οι απαιτούμενες εκσκαφές για την ορθή τοποθέτηση των κρασπέδων, ανεξαρτήτως
πάχους. Επίσης όλες οι πιθανές επιχώσεις για τον εγκιβωτισμό των κρασπέδων, αλλά και η
απομάκρυνση - απόθεση σε αδειοδοτημένο χώρο των προϊόντων εκσκαφών που δεν θα
χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Καθώς και η κατασκευή των κρασπέδων όπου απαιτείται και
ορίζει η μελέτη.

7. Λοιπές εργασίες που αναφέρονται αναλυτικότερα στα εδάφια "Εργασίες Συντήρησης" των
επιμέρους Τεχνικών Εκθέσεων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Οι παραπάνω δαπάνες, αφορούν κυρίως ανθρωποημέρες εργασίας του απαραίτητου προσωπικού 
που θα βρίσκεται στην επίβλεψη του αναδόχου, μαζί με την απαραίτητη επίβλεψη έμπειρου 
στελέχους. Οι εγκαταστάσεις εξοπλισμού, επίσης αφορούν τα είδη στα οποία δεν πληρώνεται η 
εγκατάσταση από το άρθρο τους. 

Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η κάθε εργασία συμμόρφωσης στα λεγόμενα του 
επιθεωρητή παιδικών χαρών προκειμένου η παραδοτέα παιδική χαρά να χαίρει πιστοποίησης, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Επίσης εκτός της δαπάνης των ανθρωποημερών, η οποία αντιστοιχεί στην αποπεράτωση των 
παραπάνω εργασιών, στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν 
για την διεκπεραίωση των εργασιών, κάθε είδους (σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και 
λαμβανομένου υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης). 
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Δ. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α.Τ.10. Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: (κατ' ελάχιστον) 

ΜΗΚΟΣ 1460  χίλ. 

ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2800 χίλ. 

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 115 χίλ. 

Πινακίδα εισόδου με επιγραφές, η οποία θα μπορεί να φέρει το σήμα πιστοποίησης 
καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες 
κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόμενα του άρθρου 5 παρ. 3 της 
υπ' αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ 
αριθμό 27934/2014 ΦΕΚ 2009(Β' 2009) Υπ. απόφαση, όπως ισχύει σήμερα. 

Θα αποτελείται από δύο υποστυλώματα, την πινακίδα και δύο μεταλλικές βάσεις. Τα 
υποστυλώματα θα έχουν προτεινόμενη διατομή 115x115 και ύψος περίπου 2750 χίλ.. Η πινακίδα 
κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους περίπου 12 χίλ.. Η πινακίδα θα στηρίζεται στα 
υποστυλώματα σε ύψος περίπου 290 χίλ. από το δάπεδο, με έξι ειδικά διαμορφωμένους 
πλαστικούς συνδέσμους. Την κατασκευή συμπληρώνουν μεταλλικά "πόδια" για την στερέωση της 
στο έδαφος. 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή είναι γαλβανιζέ. Η πινακίδα 
κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο 
διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό 
στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 
διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή. 
Το HPL εναρμονίζεται με τους διεθνείς κανονισμούς ΕΝ 438 και ΙSO 4586.  

Στην πινακίδα θα αναγράφονται και οι εξής τουλάχιστον πληροφορίες: 
 Ονομασία Παιδικής Χαράς
 Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί.
 Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους συνοδούς ατόμων με

αναπηρία.
 Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά.
 Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
 Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ.
 Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας.
 Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς.
 Πληροφοριακή πινακίδα από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Η πινακίδα εισόδου θα είναι άριστης αισθητικής, επιστύλια, στιβαρής κατασκευής με ανθεκτικότητα 
στον χρόνο. Στην προμήθεια της πινακίδας συμπεριλαμβάνονται και τα απαιτούμενα υλικά και 
μικροϋλικα και οι δαπάνες μεταφοράς και ότι απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση της πινακίδας, 
στην είσοδο της κάθε παιδικής χαράς, με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερότητα της 
κατασκευής. Μετά την ολοκλήρωση της πάκτωσης δεν θα υπάρχει προεξοχή στο έδαφος στο 
σημείο στήριξης προς αποφυγή ατυχημάτων. 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση 
του υπό προμήθεια είδους.  
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): τετρακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 400,00 € 

Α.Τ.11. Βρύση προκατασκευασμένη 
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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 870 χιλ. 

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 650 χιλ. 

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένης βρύσης εξωτερικού χώρου από σκυρόδεμα, 
προτεινόμενων διαστάσεων 90x70x25 εκ. Η βρύση θα παραδοθεί πλήρως συνδεμένη με το δίκτυο 
και πλήρως λειτουργική. Η βρύση θα παρέχει πόσιμο νερό, 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 πλάκες. 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) E 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. Στην 
δαπάνη συμπεριλαμβάνεται επίσης και η πλήρης αποκατάσταση(επιχώσεις, επιστρώσεις, 
ασφαλτοστρώσεις) των σημείων που τυχόν θα σκαφτούν για την τοποθέτηση των σωλήνων 
σύνδεσης με το τοπικό δίκτυο. 

Οι δαπάνες πλήρους τοποθέτησης, ή κατασκευής και σύνδεσης του συνόλου της υπό προμήθειας 
βρύσης θα γίνει από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. Επίσης στην 
τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και σύνδεση όλων των απαραίτητων στοιχείων (κρουνοί, 
σιφώνια κλπ) ώστε να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, καθώς και όλα τα υλικά, μικροϋλικά και 
εργασίες που τυχόν δεν αναφέρονται στην παρούσα περιγραφή.  Στην συνέχεια παρουσιάζεται 
τυπικό σκάμμα τοποθέτησης του σωλήνα ύδρευσης, καθώς και τα υλικά που θα το πληρώσουν. 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση 
του υπό προμήθεια είδους.  

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): διακόσια ογδόντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 280,00 € 

Α.Τ.12. Παγκάκι ξύλινο 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Συνολικό Ύψος 800 χιλ. 
Ύψος Καθίσματος 400 χιλ. 

Μήκος 1800 χιλ. 
Πλάτος 600 χιλ. 

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 
χιλ. 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. 
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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 εγκατάστασης και τοποθέτησης". 

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.   

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση 
του υπό προμήθεια είδους.  

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): διακόσια εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 260,00 € 

Α.Τ.13. 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. Διαθέτει δε εσωτερικό κάδο από διάτρητη λαμαρίνα πάχους 1 
1/4χιλ., ύψους 50 εκ 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 80x80 
χιλ. πάχους 3 χιλ. 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 Δήμου. 
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Επίσης προτείνεται να επενδυθεί από ξύλινες λωρίδες για την αισθητική αναβάθμιση του 
εξοπλισμού. 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση 
του υπό προμήθεια είδους.  

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): διακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 200,00 € 

Ε. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Α.Τ.14. Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ.  

Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης, η οποία αποτελείται από: 
 Δύο (2) μεταλλικούς δοκούς στήριξης
 Δύο (2) μεταλλικές λάμες
 Κάθετες βέργες μασίφ

Προμήθεια και κατασκευή μεταλλικής περίφραξης συνολικού ύψους 1,10 μ. Η μεταλλική 
περίφραξη παιδικής χαράς θα δημιουργηθεί από ευθύγραμμους κοιλοδοκούς συνήθων διατομών. 
Η περίφραξη στηρίζεται σε δύο κοιλοδοκούς προτεινόμενων διαστάσεων 60x60 και ύψους 1100 
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. Οι 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. 

Η τοποθέτηση της περίφραξης θα γίνει επάνω σε υφιστάμενο τοιχίο ή σκληρό δάπεδο με την 
χρήση μεταλλικών πλακών διαστάσεων 100x100x4 χιλ. με τέσσερις οπές περιμετρικά. Διαμέσου 
των οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για την στήριξη της κατασκευής ή ανάλογος τρόπος 
πάκτωσης.  

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της περίφραξης είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο εν θερμώ 
χάλυβα. Η βαφή της περίφραξης θα γίνει με μη τοξικά υλικά. 

Η κατασκευή είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-7 για τους εξοπλισμούς 
παιδότοπων, έτσι ώστε να μην παρουσιάζει αιχμηρές ακμές ή παγίδευση οποιουδήποτε μέρους του 
σώματος, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1176:2017 για την ασφάλεια στις παιδικές 
χαρές. 
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Εικόνα: Προτεινόμενη διάταξη μεταλλικής περίφραξης 

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 Δήμο. 

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

Τιμή ανά μέτρο (m) πλήρους κατασκευής περίφραξης 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 60,00 € 

Α.Τ.15. Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 

Προμήθεια μεταλλικής 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, προτεινόμενης διατομής 
διαστάσεων 10x10x3 χίλ., 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.  

Η πόρτα εισόδου θα είναι σχεδιασμένη ώστε να μην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης μερών του 
σώματος όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 1176-1:2017 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 
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για το Δήμο. 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 τοποθέτηση 
του υπό προμήθεια είδους.  

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): τριακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 300,00 € 

Α.Τ.16.  Ακανόνιστες πλάκες 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ακανόνιστων πλακών από 
φυσικό υλικό, μέσου πάχους 3 εκ., κατάλληλων για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και σε 
οποιαδήποτε υποδομή. 

Οι ακανόνιστες πλάκες θα είναι σε φυσικά μεγέθη και θα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε 
δάπεδα εξωτερικού χώρου. 

Η τοποθέτησή των σχιστόλιθων πάνω στις απαραίτητες υποβάσεις γίνεται με κόλληση, με χρήση 
ασβεστοκονιάματος. Μεταξύ των πλακών πρέπει να προβλεφθούν αρμοί, με σχετικά μεγάλο πάχος 
(περίπου 1εκ.), οι οποίοι και συμπεριλαμβάνονται στην δαπάνη του παρόντος. Οι αρμοί, μετά την 
τοποθέτηση των πλακών γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα. 

Οι πλάκες θα είναι μέσου πάχους 3 εκ. σχεδίου και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και 
επιφάνειας άνω των 0,10 τ.μ. Προτεινόμενο χρώμα είναι το ανοιχτό γκρι και η αφή του υλικού θα 
είναι αδρή και αντιολισθητική. Θα εγκατασταθούν επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους περίπου 2-3 εκ., με αρμούς μέσου πάχους 2 εκ. 
αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg. 

Όσον αφορά την αντοχή του, το υλικό θα έχει καλή μηχανική αντοχή, δεν θα παραμορφώνεται 
και δεν θα επηρεάζεται από την υγρασία και από τις καιρικές συνθήκες. 

Το φυσικό έδαφος πάνω στο οποίο θα εγκατασταθούν τα υποστρώματα (υποβάσεις) των 
ακανόνιστων πλακών, θα πρέπει να είναι καλά διαστρωμένο και συμπυκνωμένο. Οι πλάκες θα 
εγκατασταθούν επί 2 υποστρωμάτων. Αρχικά θα δημιουργηθεί εξυγιαντική στρώση με θραυστό 
υλικό λατομείου (3Α) με πάχος στρώσης περίπου 10 εκ, ώστε να επιτευχθεί μία επίπεδη επιφάνεια 
με τις κατάλληλες κλίσεις. Πάνω στην στρώση αυτή, θα διαστρωθεί στρώση σκυροδέματος 
κατηγορίας C16/20, με πάχος στρώσης περίπου 10 εκ. Κατόπιν, θα τοποθετηθούν οι πλάκες σε 
σχέδιο που υποδεικνύει προτεινόμενη διαμόρφωση της μελέτης και σε σύμφωνη γνώμη με την 
τεχνική υπηρεσία. Η εργασία θα ολοκληρωθεί με την αρμολόγηση των πλακών, με υλικό και 
τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω. 

Εικόνα: Τομή ενδεικτικής εφαρμογής ακανόνιστων πλακών από φυσικό υλικό 
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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.  

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους.  

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): τριάντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 30,00 € 

Α.Τ.17. Κυβόλιθος 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου του έργου, των τεχνητών 
κυβόλιθων από σκυρόδεμα πάχους 5 εκ., κατάλληλων για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και σε 
οποιαδήποτε υποδομή. Η απόχρωση του κυβόλιθου θα προσδιορίζεται από την προτεινόμενη 
διαμόρφωση που έχει προβλεφθεί για την κάθε περίπτωση, και πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη 
της Υπηρεσίας. Οι τυπικοί κυβόλιθοι προτείνεται να έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου, 
ονομαστικών διαστάσεων 10x20 και πάχος 5 εκ. κατ' ελάχιστον. Προβλέπεται η διαμόρφωση ίσιων 
λοξότμητων αποτμήσεων κατά μήκος των ακμών της άνω έδρας κάθε κυβόλιθου, έτσι ώστε το 
εμβαδόν της τελικής άνω επιφάνειας του κυβόλιθου να είναι μεταξύ 75% και 85% του εμβαδού 
της ονομαστικής επιφάνειας της πλήρους κατόψεως του κυβόλιθου ( που περικλείεται από τις 
κατακόρυφες έδρες του κυβόλιθου). 

Άμμος εγκιβωτισμού των κυβόλιθων: Η άμμος εγκιβωτισμού των κυβόλιθων και πληρώσεως των 
αρμών μεταξύ των κυβόλιθων θα είναι: 

 Φυσική άμμος ή
 Θραυστή άμμος λατομείου.

Τουλάχιστον το 90% κατά βάρος του υλικού θα πρέπει να είναι διερχόμενο από κόσκινο 
ανοίγματος οπής 5 χιλ. 

Άμμος πλήρωσης αρμών μεταξύ των κυβόλιθων: Η άμμος πλήρωσης των αρμών μεταξύ των 
κυβόλιθων θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Μέγιστο μέγεθος κόκκου 1.18 χιλ.
 Ποσοστό διερχόμενο από κόσκινο ανοίγματος 0.063 χιλ. : 10%

Το φυσικό έδαφος πάνω στο οποίο θα εγκατασταθούν τα υποστρώματα (uποβάσεις) 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 
(A3) με πάχος στρώσης περίπου 10 εκ., ώστε να επιτευχθεί μία επίπεδη επιφάνεια με τις 
κατάλληλες κλίσεις. Πάνω στην στρώση αυτή, θα διαστρωθεί άμμος σε πάχος περίπου 10 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. 

Οι παραπάνω οδηγίες εγκατάστασης και κατασκευής υποβάσεων είναι προτεινόμενη και για 
περιπτώσεις εγκατάστασης κυβόλιθων σε καθαρή επιφάνεια εδάφους. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος 
εγκατάστασης θα υποδεικνύεται από τον προμηθευτή και θα είναι της σύμφωνης γνώμης της 
Υπηρεσίας. 

Τοποθέτηση των κυβόλιθων : Οι κυβόλιθοι θα τοποθετούνται με τα χέρια ή με κατάλληλα 
μηχανικά μέσα, εν επαφή μεταξύ τους, ξεκινώντας από ημιτελείς πλευρές του δαπέδου ή από 
κατασκευασμένα στερεά όρια (πως κράσπεδα, ρείθρα, φρεάτια, κανάλια κτλ.) και ακολουθώντας 
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τις προβλεπόμενες από την μελέτη διατάξεις (σχέδια) τοποθέτησης. Δεν επιτρέπεται η επιβολή 
μηχανικών φορτίων για την επίτευξη στενής επαφής μεταξύ των κυβόλιθων. 

Επιτρέπεται η κοπή τυπικών κυβόλιθων σε μικρότερα μεγέθη και σχήματα και η τοποθέτηση τους 
πλησίον στερεών ορίων του δαπέδου υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιούνται κυβόλιθοι 
μικρότερη μεγέθους του 1/4 του μεγέθους του τυπικού κυβόλιθου. 

Οι εργασίες αρχικής συμπύκνωσης του δαπέδου, πλήρωσης των αρμών μεταξύ των κυβόλιθων με 
άμμο και τελικής συμπύκνωσης του δαπέδου θα πρέπει να εκτελούνται στο σύνολο των 
διαστρωθέντων εντός της ημέρας κυβόλιθων, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν το 
πέρας κάθε ημέρας εργασίας. 

Εικόνα: Τομή ενδεικτικής εφαρμογής κυβόλιθου. 

Η επιφάνεια διάστρωσης της άμμου εγκιβωτισμού θα πρέπει να είναι καθαρή και επίπεδη εντός -30 
χιλ. και έως + 10 χιλ. από την θεωρητική της στάθμη. Τυχόν τοπικές ανωμαλίες της επιφάνειας 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 4 χιλ. ανά μήκος 300 χιλ. σε κάθε κατεύθυνση. Η μέγιστη 
επιτρεπόμενη απόκλιση της στάθμης της τελικής περαιωμένης επιφάνειας κυκλοφορίας του 
δαπέδου από την θεωρητική, θα πρέπει να είναι 6 χιλ. H διαφορά στάθμης μεταξύ διαδοχικών (εν 
επαφή) κυβόλιθων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 2 χιλ. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα 
σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176:2017. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): είκοσι οκτώ ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 28,00 € 
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ΣΤ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Α.Τ.18. Πιστοποιήσεις 

Επιθεώρηση παιδικών χαρών και έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. 28492/2009 απόφασης, για 
τα όργανα της παιδικής χαράς που ελέγχθηκαν και συντηρήθηκαν από τον ανάδοχο και 
δημιουργία τεχνικού φακέλου (που να περιλαμβάνει 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 µε τα ισχύοντα πρότυπα) για 
την πιστοποίηση της παιδικής χαράς από την τριμελή επιτροπή. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): τριακόσια πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
(Αριθμητικώς): 350,00 € 

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 ΕΝ1176-1:2017 καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, επί ποινή
αποκλεισμού.
 Τα δάπεδα ασφαλείας θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά
προτύπων ΕΝ1176-1:2017, ΕΝ1177:2018 και ΕΝ 71-3:2013, όπως ισχύει 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
ΕΝ1176-1:2017, ΕΝ1177:2018 και ΕΝ 71-3:2013 όπως ισχύει (για τα δάπεδα ασφαλείας).
 Τα πιστοποιητικά των οργάνων παιδικής χαράς κατά τα πρότυπα ΕΝ 1176:2017 καθώς και
των δαπέδων ασφαλείας κατά τα πρότυπα ΕΝ1176-1:2017, ΕΝ1177:2018 και ΕΝ 71-3:2013 όπως
ισχύει καθώς και τα EN 14877:2013, ΕΝ13501-1, ΕΝ 12616:2013, ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-
Α02, ΕΝ 12230:2003, 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 1176:2017 και ΕΝ 1177:2018. 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 που θα
τοποθετείται θα παραδίδονται από τον ανάδοχο προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6
του προτύπου ΕΝ 1176−1:2017.
 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:
1. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα και έτος κατασκευής.
2. Ελάχιστη ηλικία παιδιών
3. Μέγιστος αριθμός χρηστών
4. Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός)
5. Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή ισοδύναμα αυτών
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 Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των
αναφερόμενων στην παρούσα μελέτη, 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 αρμοδίων αναγνωρισμένων
φορέων ελέγχου. Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών
ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία,
ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου και σήματος συμμόρφωσης. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα εν λόγω πιστοποιητικά συμμόρφωσης  από
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΙΑΣΜΟΣ, 18/04/2019 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΙΑΣΜΟΣ, 18/04/2019 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΚΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 19/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.465,60 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ. ΙΑΣΜΟΥ 

CPV: 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1) Αντικείμενο της Προμήθειας

H παρούσα μελέτη αφορά στην αναβάθμιση - ανακατασκευή δεκατριών (13) Παιδικών Χαρών του 
Δήμου Ιάσμου με την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού - οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και 
λοιπού αστικού εξοπλισμού, με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών 
χώρων του Δήμου. Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε 289.465,60 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ιδίους πόρους του οικ. 
προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών της παρούσας 
προμήθειας καθώς και όλων των απαραίτητων εργασιών τοποθέτησης και επισκευής των παιδικών 
χαρών αναφέρονται αναλυτικά στο αντίστοιχο εδάφιο της παρούσας το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Μελέτης. 

2) Σχεδιασμός Παιδικών Χαρών – Ισχύοντα Πρότυπα

Ο σχεδιασμός των παιδικών χαρών έλαβε υπόψη την κάτοψη του χώρου και τις προδιαγραφές ΕΝ 
1176:2017 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 Δήμων 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 1176:2017 (μέρη 1 έως 7) και ΕΝ 1177:2018. 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. 

3) Γενικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού - Αποκλίσεις

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών που 
αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από 
υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία 
προορίζεται. Επιτρέπονται αποκλίσεις ± 15% στις διαστάσεις των εξοπλισμών. Μεγαλύτερες 
αποκλίσεις δεν επιτρέπονται και σε τέτοια περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

Στα Παραρτήματα της παρούσης υπάρχουν οι αναλυτικές κατόψεις για όλες τις ανωτέρω παιδικές 
χαρές με όλες τις τοποθεσίες των οργάνων και όλων των ειδών που αναφέρονται στους παραπάνω 
πίνακες. 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. 

37535200-9, 44112200-0,
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4) Χώροι Ασφαλείας - Τοποθέτηση Εξοπλισμών

Τα όργανα θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
αυτών. Συγκεκριμένα θα συνοδεύονται με 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. 

5) Περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 
επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : 
εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε 
περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α. Στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αμελλητί τον Δήμο και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για 
να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί 
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

6) Αναθεώρηση τιμών

Στις τιμές που αναφέρονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 
δαπάνες και κόστη που αφορούν όλες τις απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης, τοποθέτησης, 
μεταφοράς και απομάκρυνσης ειδών και υλικών καθώς και όλες τις επιπλέον απαραίτητες εργασίες 
(π.χ. ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, ξυλουργικές κ.α.) και δαπάνες (π.χ. πιστοποίησης, καθαρισμού, 
χρωματισμού κ.α.) που είναι αναγκαίες για την παράδοση των δεκατρείς παιδικών χαρών στο 
Δήμο Ιάσμου σε άριστη λειτουργική κατάσταση εφοδιασμένες με όλες τις απαραίτητες 
διαπιστεύσεις και πιστοποιητικά, έτοιμες προς χρήση. 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 Δήμο Ιάσμου. Οι τιμές του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΙΑΣΜΟΣ, 18/04/2019 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΙΑΣΜΟΣ, 18/04/2019 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΚΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 19/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.465,60 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ. ΙΑΣΜΟΥ 

CPV: 

Προσάρτημα Ι: Επιμέρους Τεχνικές Εκθέσεις Παιδικών Χαρών –Δήμος Ιάσμου 

1) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Θάμνα

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Θάμνα του Δήμου Ιάσμου. Η 
τεχνική έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο 
ελέγχου που συντάχθηκε. 

Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 250,00 τ.μ. και βρίσκεται στο νότιο τμήμα του 
οικισμού.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

Αεροφωτογραφία 
οικισμού Θάμνα 
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Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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, κατακρημνίσεις, 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 αυτός κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση 
παιδικής χαράς. 

Ο περιβάλλων χώρος της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 
οικόπεδο χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις κοντά στην δυτική είσοδο του οικισμού. 

Αστικός εξοπλισμός: Περιμετρικά του χώρου παρατηρείται χαμηλό τοιχίο το οποίο φέρει 
πακτωμένη μεταλλική περίφραξη η κατασκευή της οποίας παρουσιάζει φθορές και παγιδεύσεις. 
Επίσης παρατηρούνται έντονες οξειδωμένες επιφάνειες καθώς και αιχμηρές απολήξεις που 
αποτελούν κίνδυνο τραυματισμού.  

Εντός του χώρου της παιδικής χαράς παρατηρούνται δύο καθιστικά παγκάκια, ένας κάδος 
απορριμμάτων και πέντε φωτιστικά σώματα. 

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει απομακρυνθεί από συνεργεία του Δήμου 
λόγω ακαταλληλότητας. 

Στους χώρους πτώσης των εξοπλισμών παρατηρείται ελαστικό δάπεδο ασφαλείας το οποίο δεν 
πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.  

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ1. 

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

 Εσωτερική όψη οικοπέδου 
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Εσωτερική όψη οικοπέδου 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας νόμιμης και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν: 

 Η καταλληλότητα του οικοπέδου.
 Τα δάπεδα.
 Η περίφραξη.
 Η είσοδος.
 Ο αστικός εξοπλισμός.
 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 1)  

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. 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου 

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Παγκάκια Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

2 Κάδοι απορριμμάτων Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

3 Σύνολο περίφραξης Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

4 Φωτιστικά σώματα Συντήρηση 
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Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00  τεμ. 

2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 1,00  τεμ. 

3 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 52,00  μ. 

4 Παγκάκι ξύλινο 2,00  τεμ. 

5 Κάδος απορριμμάτων 1,00  τεμ. 

6 Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων & Νηπίων 

1,00  τεμ. 

7 Τραμπάλα μεταλλική 1,00  τεμ. 

8 
Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 
ελατήριου 1,00  τεμ. 

9 Τσουλήθρα ξύλινη παίδων, με πατάρι 1,00  τεμ. 

10 Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40 μ. 

95,00  τ.μ. 

Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 250,00 τ.μ. 

Στην επιφάνεια του χώρου παιχνιδιού υπάρχει παλιό δάπεδο ασφαλείας που δεν καλύπτει την 
απαιτήσεις ασφαλείας. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται η αντικατάσταση ελαστικού 
δαπέδου 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.  

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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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 Δήμου, ή σε προβλεπόμενο 
από το Δήμο χώρο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η απομάκρυνση των 
οργάνων θα συνοδεύεται με επίσης καθαίρεση και απομάκρυνση κάθε είδους βάσεων στις οποίες 
βρίσκονται εγκατεστημένα τα όργανα και ο ακατάλληλος εξοπλισμός. 

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

 Παγκάκια
 Κάδος απορριμμάτων
 Τμήμα 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. 
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2. Επιφάνειες εδάφους και δάπεδα  

Στο έδαφος του χώρου παιχνιδιού υπάρχει παλαιό δάπεδο ασφαλείας το οποίο θα αντικατασταθεί 
με νέο 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. 

3. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή κατάλληλης 
θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η στατικότητα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας του Δήμου.  

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1:2017, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή 
εκάστου οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1:2017. 

4. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Προβλέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με ξύσιμο και βάψιμο του 
μεταλλικού στύλου με βαφή κατάλληλη για τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες στην 
περιοχή, κοπή και λείανση βιδών και προεξοχών των μεταλλικών βάσεων, κάλυψη των 
εκτεθειμένων καλωδίων. 

Προβλέπεται η συντήρηση του τοιχίου περίφραξης, η συμπλήρωση των κενών με σκυρόδεμα. 
Επίσης θα κοπούν όλα τα σύρματα - σίδερα και η λείανση αυτών που προεξέχουν από το τοιχίο και 
πιθανώς θα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.  

Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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 την Ελληνική Νομοθεσία. 
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2) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Ασώματοι

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Ασώματοι του Δήμου Ιάσμου. Η 
τεχνική έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο 
ελέγχου που συντάχθηκε. 

Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 128,00 τ.μ. και βρίσκεται στην νότια είσοδο του 
οικισμού.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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, κατακρημνίσεις, 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 αυτός κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση 
παιδικής χαράς. 

Ο περιβάλλων χώρος της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 
οικόπεδο χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις κοντά στην νότια είσοδο του οικισμού. 

Αστικός εξοπλισμός: περιμετρικά του χώρου παρατηρείται μεταλλική περίφραξη η κατασκευή της 
οποίας παρουσιάζει φθορές μικρής σημασίας. Επίσης παρατηρούνται έντονες οξειδωμένες 
επιφάνειες καθώς και αιχμηρές απολήξεις που αποτελούν κίνδυνο τραυματισμού.  

Εντός του χώρου της παιδικής χαράς παρατηρούνται δυο καθιστικά παγκάκια. Δεν παρατηρούνται 
φωτιστικά σώματα στο χώρο. 

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει απομακρυνθεί από συνεργεία του Δήμου 
λόγω ακαταλληλότητας. 

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

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ2. 

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

 Εσωτερική όψη οικοπέδου 
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχτηκαν: 

 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 
 Όλα τα όργανα παιχνιδιού και τα επί μέρους στοιχεία τους. 
 Τα δάπεδα. 
 Η περίφραξη. 
 Η είσοδος. 
 Ο αστικός εξοπλισμός. 
 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 2)  

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. 

 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου  

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Παγκάκια Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

2 Σύνολο περίφραξης Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

 

Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00  τεμ. 

2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 1,00  τεμ. 

3 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 46,00 μ. 

4 Παγκάκι ξύλινο 2,00  τεμ. 

5 Κάδος απορριμμάτων 1,00  τεμ. 

6 Βρύση προκατασκευασμένη 1,00  τεμ. 

7 Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων & Νηπίων 

1,00  τεμ. 

8 
Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 
ελατήριου 1,00  τεμ. 

9 Τραμπάλα ελατηρίου 1,00  τεμ. 

10 Τσουλήθρα ξύλινη παίδων, με πατάρι 1,00  τεμ. 

11 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40 μ. 130,00  τ.μ. 
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Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 128,00 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 
εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου 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.  

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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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 Δήμου, ή σε προβλεπόμενο 
από το Δήμο χώρο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η απομάκρυνση των 
οργάνων θα συνοδεύεται με επίσης καθαίρεση και απομάκρυνση κάθε είδους βάσεων στις οποίες 
βρίσκονται εγκατεστημένα τα όργανα και ο ακατάλληλος εξοπλισμός. 

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

 Παγκάκια
 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 και δάπεδα

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. 

3. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή κατάλληλης 
θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας του Δήμου.  

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
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Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 

4. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Προβλέπεται η συντήρηση του τοιχίου περίφραξης, η συμπλήρωση των κενών με σκυρόδεμα. 
Επίσης θα κοπούν όλα τα σύρματα - σίδερα και η λείανση αυτών που προεξέχουν από το τοιχίο και 
πιθανώς θα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.  

Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

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 την Ελληνική Νομοθεσία. 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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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3) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Μίσχος  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Μίσχο του Δήμου Ιάσμου. Η τεχνική 
έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο ελέγχου 
που συντάχθηκε. 

Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 113,00 τ.μ. και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του 
οικισμού. 

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

  

 

Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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, κατακρημνίσεις, 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 της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 
οικόπεδο χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις κοντά στην νότια είσοδο του οικισμού. 

Αστικός εξοπλισμός: Περιμετρικά του χώρου παρατηρείται τοιχίο περίφραξης χαμηλού ύψους με 
ανοιχτές εισόδους, τα οποία επιτρέπουν την έξοδο σε παιδιά με αποτέλεσμα να εκτεθούν στον 
δρόμο. Εντός του χώρου της παιδικής χαράς παρατηρούνται τρία φωτιστικά σώματα, μια βρύση 
και δέντρα. 

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει απομακρυνθεί από συνεργεία του Δήμου 
λόγω ακαταλληλότητας. 

Στους χώρους πτώσης των εξοπλισμών παρατηρείται ελαστικό δάπεδο ασφαλείας το οποίο 
αποτρέπει τους τραυματισμούς από πιθανές πτώσεις.  

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ3. 

Αεροφωτογραφία 
οικισμού Μίσχος 

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

 

Εσωτερική όψη οικοπέδου 
 

 
 

 Εσωτερική όψη οικοπέδου  
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν: 

 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 
 Τα δάπεδα. 
 Η περίφραξη. 
 Η είσοδος. 
 Ο αστικός εξοπλισμός. 
 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 3)  

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. 

 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου  

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Φωτιστικά σώματα  Συντήρηση 

2 Ελαστικό Δάπεδο ασφαλείας  Συντήρηση 

3 Βρύση Συντήρηση 

4 Τοιχίο περίφραξης Συντήρηση 

 

Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00  τεμ. 

2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 1,00 τεμ. 

3 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 45,00 μ. 

4 Παγκάκι ξύλινο 2,00 τεμ. 

5 Κάδος απορριμμάτων 1,00 τεμ. 

6 
Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων & Νηπίων 1,00 τεμ. 

7 Τραμπάλα ελατηρίου 1,00 τεμ. 

8 Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 
ελατήριου 

1,00 τεμ. 

9 Ελαστικά πλακίδια δαπέδου ασφαλείας 
για ύψος πτώσης 1,40 μ. 

20,00 τ.μ. 
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Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 113,00 τ.μ. 

Στην επιφάνεια του χώρου παιχνιδιού υπάρχει δάπεδο ασφαλείας που καλύπτει την απαιτήσεις 
ασφαλείας. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται η συντήρησή του. 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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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

Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης 

1. Επιφάνειες εδάφους και δάπεδα  

Στο έδαφος του χώρου παιχνιδιού παρατηρείται ελαστικό δάπεδο ασφαλείας που αποτρέπει τους 
τραυματισμούς από πιθανές πτώσεις, όπως προαναφέρθηκε. Στα πλαίσια συντήρησης του δαπέδου 
είναι η απεγκατάσταση του συνόλου των πλακιδίων, ο ενδελεχής καθαρισμός και λείανση της 
υπόβασης. Στην συνέχεια θα γίνει επίστρωση των πλακιδίων με την κατάλληλα κόλα για την 
σωστή στήριξη τους.  

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, όπου κρίνεται απαραίτητο η 
αντικατάσταση τμήματος ελαστικού δαπέδου ασφαλείας. 

2. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή κατάλληλης 
θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας του Δήμου.  

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 

3. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Προβλέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με ξύσιμο και βάψιμο του 
μεταλλικού στύλου με βαφή κατάλληλη για τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες στην 
περιοχή, κοπή και λείανση βιδών και προεξοχών των μεταλλικών βάσεων, κάλυψη των 
εκτεθειμένων καλωδίων. 

Προβλέπεται η συντήρηση του τοιχίου περίφραξης, η συμπλήρωση των κενών με σκυρόδεμα. 
Επίσης θα κοπούν όλα τα σύρματα - σίδερα και η λείανση αυτών που προεξέχουν από το τοιχίο και 
πιθανώς θα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.  
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Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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 την Ελληνική Νομοθεσία. 
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4) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Πολύανθος  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Πολύανθος του Δήμου Ιάσμου. Η 
τεχνική έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο 
ελέγχου που συντάχθηκε. 

Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 297,00 τ.μ. και βρίσκεται στο νότια τμήμα του 
οικισμού κοντά στην Ε.Ο. Κομοτηνής - Ξάνθης 

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

  

Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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, κατακρημνίσεις, 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 της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 
οικόπεδο χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις στην νότια είσοδο του οικισμού. Στο οικόπεδο υπάρχει 
διαμορφωμένος διάδρομος επιστρωμένος με ακανόνιστες πλάκες, ο οποίος οδηγεί σε όλους τους 
χώρους του.  

Αστικός εξοπλισμός: περιμετρικά του χώρου παρατηρείται μεταλλική περίφραξη η κατασκευή της 
οποίας παρουσιάζει φθορές μικρής σημασίας. Επίσης παρατηρούνται έντονες οξειδωμένες 
επιφάνειες καθώς και αιχμηρές απολήξεις που αποτελούν κίνδυνο τραυματισμού.  

Εντός του χώρου της παιδικής χαράς παρατηρείται έντονη χαμηλή φύτευση. 

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει απομακρυνθεί από συνεργεία του Δήμου 
λόγω ακαταλληλότητας. 

Αεροφωτογραφία 
οικισμού Πολύανθος  
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Στους χώρους πτώσης των εξοπλισμών παρατηρείται ελαστικό δάπεδο ασφαλείας το οποίο 
παρουσιάζει φθορές και χρήζει αντικατάστασης. Επίσης παρατηρείται εκτεταμένη χαμηλή 
ανεπιθύμητη βλάστηση. 

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ4. 

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

 

 

 Εσωτερική όψη οικοπέδου  
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν: 

 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 
 Όλα τα όργανα παιχνιδιού και τα επί μέρους στοιχεία τους. 
 Τα δάπεδα. 
 Η περίφραξη. 
 Η είσοδος. 
 Ο αστικός εξοπλισμός. 
 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου  και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 4).  

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. 

 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου  

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Σύνολο περίφραξης Συντήρηση 

 

Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00 τεμ. 

2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 1,00 τεμ. 

3 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 2,00 μ. 

4 Παγκάκι ξύλινο 2,00 τεμ. 

5 Κάδος απορριμμάτων 1,00 τεμ. 

6 
Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων & Νηπίων 1,00 τεμ. 

7 
Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 
ελατήριου 1,00 τεμ. 

8 Τσουλήθρα ξύλινη παίδων, με πατάρι 1,00 τεμ. 

9 Τραμπάλα ελατηρίου 1,00 τεμ. 

10 Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40 μ. 

100,00 τ.μ. 
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Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 128,00 τ.μ. 

Στην επιφάνεια του χώρου παιχνιδιού υπάρχει δάπεδο ασφαλείας που καλύπτει την απαιτήσεις 
ασφαλείας. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται η συντήρησή του. 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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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 Δήμου, ή σε προβλεπόμενο 
από το Δήμο χώρο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η απομάκρυνση των 
οργάνων θα συνοδεύεται με επίσης καθαίρεση και απομάκρυνση κάθε είδους βάσεων στις οποίες 
βρίσκονται εγκατεστημένα τα όργανα και ο ακατάλληλος εξοπλισμός. 

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

 Παγκάκια  
 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 και δάπεδα  

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. 

3. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή κατάλληλης 
θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας του Δήμου.  

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 
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Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 

4. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Προβλέπεται η συντήρηση του τοιχίου περίφραξης, η συμπλήρωση των κενών με σκυρόδεμα. 
Επίσης θα κοπούν όλα τα σύρματα - σίδερα και η λείανση αυτών που προεξέχουν από το τοιχίο και 
πιθανώς θα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.  

Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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 την Ελληνική Νομοθεσία. 
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5) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Ίασμος  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου. Η τεχνική 
έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο ελέγχου 
που συντάχθηκε. 

Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 540,00 τ.μ. και βρίσκεται στην δυτική είσοδο του 
οικισμού.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

 

  
 

Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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, κατακρημνίσεις, 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 της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 
οικόπεδο χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις. 

Αστικός εξοπλισμός: Περιμετρικά του χώρου παρατηρείται μεταλλική περίφραξη η κατασκευή της 
οποίας παρουσιάζει ελαφριές φθορές. Η περίφραξη περιβάλει πλήρως το οικόπεδο και στο σύνολό 
της είναι πακτωμένη επάνω σε τοιχίο.  

Εντός του χώρου της παιδικής χαράς παρατηρούνται δύο καθιστικά παγκάκια, ένας κάδος 
απορριμμάτων  και πέντε φωτιστικά σώματα. 

Αεροφωτογραφία 
οικισμού Ιάσμου 
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Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει αποξηλωθεί από τα συνεργεία του δήμου 
λόγω ακαταλληλότητας. 

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

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ5. 

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

 

 

Εσωτερική όψη οικοπέδου 
 

 
 Εσωτερική όψη οικοπέδου  
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν: 

 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 
 Τα δάπεδα. 
 Η περίφραξη. 
 Η είσοδος. 
 Ο αστικός εξοπλισμός. 
 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου  και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 5). 

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. 

 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου  

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Παγκάκια Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

2 Κάδο απορριμμάτων Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

3 Σύνολο περίφραξης Συντήρηση 

4 Κιόσκι  Συντήρηση 

 

Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00 τεμ. 

2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 1,00 τεμ. 

3 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 21,00 μ. 

4 Παγκάκι ξύλινο 2,00 τεμ. 

5 Κάδος απορριμμάτων 1,00 τεμ. 

6 Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων 

1,00 τεμ. 

7 
Κούνια μεταλλική δυο θέσεων -  
Νηπίων 

1,00 τεμ. 

8 Τραμπάλα ελατηρίου 1,00 τεμ. 

9 
Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 
ελατήριου 

1,00 τεμ. 

10 Τσουλήθρα ξύλινη παίδων, με πατάρι 1,00 τεμ. 

11 Ακανόνιστες πλάκες 70,00 τ.μ. 

12 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40 μ. 120,00τ.μ. 
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Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 340,00 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 
εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου 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.  

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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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 Δήμου, ή σε προβλεπόμενο 
από το Δήμο χώρο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η απομάκρυνση των 
οργάνων θα συνοδεύεται με επίσης καθαίρεση και απομάκρυνση κάθε είδους βάσεων στις οποίες 
βρίσκονται εγκατεστημένα τα όργανα και ο ακατάλληλος εξοπλισμός. 

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

 Παγκάκια  
 Κάδος απορριμμάτων 
 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 και δάπεδα  

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. 

3. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή κατάλληλης 
θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας του Δήμου.  

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
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Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 

4. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Προβλέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με ξύσιμο και βάψιμο του 
μεταλλικού στύλου με βαφή κατάλληλη για τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες στην 
περιοχή, κοπή και λείανση βιδών και προεξοχών των μεταλλικών βάσεων, κάλυψη των 
εκτεθειμένων καλωδίων. 

Προβλέπεται η συντήρηση του τοιχίου περίφραξης, η συμπλήρωση των κενών με σκυρόδεμα. 
Επίσης θα κοπούν όλα τα σύρματα - σίδερα και η λείανση αυτών που προεξέχουν από το τοιχίο και 
πιθανώς θα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.  

Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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 την Ελληνική Νομοθεσία. 
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6) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Πελεκητή  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στην περιοχή Πελεκητή, στον οικισμό Πελεκητή 
Αμαξάδων του Δήμου Ιάσμου. Η τεχνική έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που 
προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο ελέγχου που συντάχθηκε. 

Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 800,00 τ.μ. και βρίσκεται στην κεντρικό τμήμα  του 
οικισμού.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

 

 

Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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 44, ο χώρος κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση 
παιδικής χαράς.  

Ο περιβάλλων χώρος της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 
οικόπεδο χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις κοντά στην δυτική είσοδο του οικισμού. 

Αστικός εξοπλισμός: Δυτικά και βόρια του χώρου παρατηρείται τοιχίο το οποίο φέρει πακτωμένη 
μεταλλική περίφραξη η κατασκευή της οποίας παρουσιάζει φθορές μικρής σημασίας. Επίσης 
παρατηρούνται έντονες οξειδωμένες επιφάνειες καθώς και αιχμηρές απολήξεις που αποτελούν 
κίνδυνο τραυματισμού.  

Εντός του χώρου της παιδικής χαράς παρατηρούνται τρία καθιστικά παγκάκια, μια βρύση και ένα 
κιόσκι .Εντός του χώρου παρατηρούνται επτά φωτιστικά σώματα. 

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει απομακρυνθεί από συνεργεία του Δήμου 
λόγω ακαταλληλότητας. 

Αεροφωτογραφία 
οικισμού Πελεκητή-

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

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ6. 

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

 

 

Εσωτερική όψη οικοπέδου 
 

 
 Εσωτερική όψη οικοπέδου  
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν: 
 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 
 Όλα τα όργανα παιχνιδιού και τα επί μέρους στοιχεία τους. 
 Τα δάπεδα. 
 Η περίφραξη. 
 Η είσοδος. 
 Ο αστικός εξοπλισμός. 
 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου  και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 6)  

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. 
 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου  

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Παγκάκια Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

2 Βρύση Συντήρηση 

3 Φωτιστικά σώματα  Συντήρηση 

4 Κιόσκι Συντήρηση 

5 Σύνολο περίφραξης Συντήρηση 

 
Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 
1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00 τεμ. 
2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 2,00 τεμ. 

3 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 31,00 μ. 

4 Παγκάκι ξύλινο 3,00 τεμ. 

5 Κάδος απορριμμάτων 2,00 τεμ. 

6 Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων 

1,00 τεμ. 

7 Κούνια μεταλλική δυο θέσεων -  
Νηπίων 

1,00 τεμ. 

8 Τραμπάλα ελατηρίου 1,00 τεμ. 
9 Τσουλήθρα ξύλινη παίδων, με πατάρι 1,00 τεμ. 
10 Ακανόνιστες πλάκες 50,00 τ.μ. 

11 Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40 μ. 

135,00 τ.μ. 
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Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 375,00 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 
εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου 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.  

Ο διάδρομος όδευσης καθώς και επιφάνεια που διακρίνεται στο παράρτημα "Διάγραμμα 
χωροθέτησης εξοπλισμού" θα επιστρωθεί με Ακανόνιστες πλάκες.  

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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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 Δήμου, ή σε προβλεπόμενο 
από το Δήμο χώρο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η απομάκρυνση των 
οργάνων θα συνοδεύεται με επίσης καθαίρεση και απομάκρυνση κάθε είδους βάσεων στις οποίες 
βρίσκονται εγκατεστημένα τα όργανα και ο ακατάλληλος εξοπλισμός. 

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

 Παγκάκια  
 Βρύση 

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 και δάπεδα  

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. 

3. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή κατάλληλης 
θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας του Δήμου.  

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
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Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 

4. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Προβλέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με ξύσιμο και βάψιμο του 
μεταλλικού στύλου με βαφή κατάλληλη για τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες στην 
περιοχή, κοπή και λείανση βιδών και προεξοχών των μεταλλικών βάσεων, κάλυψη των 
εκτεθειμένων καλωδίων. 

Προβλέπεται η συντήρηση της μεταλλικής περίφραξης με απόξεση της σκουριάς από τη συνολική 
επιφάνειά της, επάλειψή της μεταλλικής περίφραξης με αντισκουριακό γαλάκτωμα, καθώς και τη 
βαφή της, με υλικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών που 
επικρατούν στην περιοχή. 

Προβλέπεται η συντήρηση της συρμάτινης περίφραξης τύπου φράχτη με τέντωμα και 
επανατοποθέτηση της περίφραξης, τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων, ώστε να επιτευχθεί 
καλύτερη στατικότητα, προσδίδοντας ασφάλεια στους χρήστες και σύσφιξη και στερέωση του 
συρμάτινου πλέγματος  της περίφραξης.  

Προβλέπεται η συντήρηση του τοιχίου περίφραξης, η συμπλήρωση των κενών με σκυρόδεμα. 
Επίσης θα κοπούν όλα τα σύρματα - σίδερα και η λείανση αυτών που προεξέχουν από το τοιχίο και 
πιθανώς θα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Τέλος  

Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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 την Ελληνική Νομοθεσία. 
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7) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Γαλήνη  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Γαλήνη του Δήμου Ιάσμου. Η τεχνική 
έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο ελέγχου 
που συντάχθηκε. 

Το οικόπεδο που βρίσκεται η παιδική χαρά έχει επιφάνεια περίπου 950,00 τ.μ. και βρίσκεται στην 
βόρεια είσοδο του οικισμού, απέναντι από την πλατεία.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

 

 
 

Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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 44, ο χώρος κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση 
παιδικής χαράς.  

Ο περιβάλλων χώρος της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 
οικόπεδο χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις. 

Αστικός εξοπλισμός: Περιμετρικά του χώρου παρατηρείται συρμάτινη περίφραξη η κατασκευή της 
οποίας παρουσιάζει ελαφριές φθορές. Η περίφραξη περιβάλει πλήρως το οικόπεδο.  

Εντός του χώρου της παιδικής χαράς παρατηρούνται δύο καθιστικά παγκάκια και ένας κάδος 
απορριμμάτων. 

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει αποξηλωθεί από τα συνεργεία του δήμου 
λόγω ακαταλληλότητας. 

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

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ7. 

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

 

Εσωτερική όψη οικοπέδου 
 
 

Εσωτερική όψη οικοπέδου  
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν: 

 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 
 Τα δάπεδα. 
 Η περίφραξη. 
 Η είσοδος. 
 Ο αστικός εξοπλισμός. 
 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου  και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 7). 

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. 

 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου  

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 
1 Παγκάκια Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  
2 Κάδος απορριμμάτων Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 
3 Σύνολο περίφραξης Συντήρηση 

 

Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00 τεμ. 

2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 1,00 τεμ. 

3 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 40,00 μ. 
4 Βρύση προκατασκευασμένη 1,00 τεμ. 

5 Παγκάκι ξύλινο 1,00 τεμ. 

6 Κάδος απορριμμάτων 1,00 τεμ. 

7 Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων & Νηπίων 

1,00 τεμ. 

8 Τραμπάλα ελατηρίου 1,00 τεμ. 

9 Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 
ελατήριου 

1,00 τεμ. 

10 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40 μ. 

80,00 τ.μ. 

11 Κυβόλιθος 20,00 τ.μ. 
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Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 170,00 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 
εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου 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.  

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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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 Δήμου, ή σε προβλεπόμενο 
από το Δήμο χώρο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η απομάκρυνση των 
οργάνων θα συνοδεύεται με επίσης καθαίρεση και απομάκρυνση κάθε είδους βάσεων στις οποίες 
βρίσκονται εγκατεστημένα τα όργανα και ο ακατάλληλος εξοπλισμός. 

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

 Παγκάκια  
 Κάδος απορριμμάτων 

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 και δάπεδα  

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. 

3. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή κατάλληλης 
θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας του Δήμου.  

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
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Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 

4. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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 την Ελληνική Νομοθεσία. 
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8) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Μωσαϊκό  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Μωσαϊκό του Δήμου Ιάσμου. Η 
τεχνική έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο 
ελέγχου που συντάχθηκε. 

Το οικόπεδο που βρίσκεται η παιδική χαρά έχει επιφάνεια περίπου 582,00 τ.μ. και βρίσκεται στην 
δυτική είσοδο του οικισμού, απέναντι από την πλατεία.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

 

  
 

Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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 44, ο χώρος κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση 
παιδικής χαράς.  

Ο περιβάλλων χώρος της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 
οικόπεδο χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις. 

Αστικός εξοπλισμός: Περιμετρικά του χώρου παρατηρείται μεταλλική περίφραξη η κατασκευή της 
οποίας παρουσιάζει ελαφριές φθορές. Η περίφραξη περιβάλει πλήρως το οικόπεδο και είναι 
πακτωμένη σε τοιχίο.  

Εντός του χώρου της παιδικής χαράς δεν υπάρχει κάποιου είδους αστικός εξοπλισμός. 

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει αποξηλωθεί από τα συνεργεία του δήμου 
λόγω ακαταλληλότητας. 

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

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ8. 

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

 

 

 Εσωτερική όψη οικοπέδου  
 

 
 Εσωτερική όψη οικοπέδου  
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας νόμιμης και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν: 

 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 
 Τα δάπεδα. 
 Η περίφραξη. 
 Η είσοδος. 
 Ο αστικός εξοπλισμός. 
 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου  και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 8). 

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. 
 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου  

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Τοιχίο περίφραξης Συντήρηση 

2 Σύνολο περίφραξης Απομάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας 

 
Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00 τεμ. 

2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 1,00 τεμ. 

3 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 38,00 μ. 

4 Βρύση προκατασκευασμένη 1,00 τεμ. 

5 Παγκάκι ξύλινο 1,00 τεμ. 

6 Κάδος απορριμμάτων 1,00 τεμ. 

7 
Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων & Νηπίων 

1,00 τεμ. 

8 Τραμπάλα ελατηρίου 1,00 τεμ. 

9 Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 
ελατήριου 

1,00 τεμ. 

10 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40 μ. 

85,00 τ.μ. 

11 Κυβόλιθος 85,00 τ.μ. 
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Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 163,00 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 
εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου 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.  

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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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 Δήμου, ή σε προβλεπόμενο 
από το Δήμο χώρο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η απομάκρυνση των 
οργάνων θα συνοδεύεται με επίσης καθαίρεση και απομάκρυνση κάθε είδους βάσεων στις οποίες 
βρίσκονται εγκατεστημένα τα όργανα και ο ακατάλληλος εξοπλισμός. 

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

 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 και δάπεδα  

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. 

3. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή κατάλληλης 
θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας του Δήμου.  

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 
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Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 

4. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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 την Ελληνική Νομοθεσία. 
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9) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Αμβροσία  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Αμβροσία του Δήμου Ιάσμου. Η 
τεχνική έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο 
ελέγχου που συντάχθηκε. 

Το οικόπεδο που βρίσκεται η παιδική χαρά έχει επιφάνεια περίπου 1.560,00 τ.μ. και βρίσκεται στο 
βόρειο τμήμα του οικισμού.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

 

  
 

Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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 44, ο χώρος κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση 
παιδικής χαράς.  

Ο περιβάλλων χώρος της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 
οικόπεδο χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις. 

Αστικός εξοπλισμός: περιμετρικά του οικοπέδου υπάρχει μεταλλική περίφραξη πακτωμένη επάνω 
σε τοιχίο, η κατασκευή της οποίας παρουσιάζει ελαφριές φθορές.  

Εντός του χώρου της παιδικής χαράς υπάρχει κιόσκι, βρύση και δύο φωτιστικά σώματα με τρείς 
λαμπτήρες. 

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει αποξηλωθεί από τα συνεργεία του δήμου 
λόγω ακαταλληλότητας. 

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

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ9. 

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

 

 

 Εσωτερική όψη οικοπέδου  
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν: 

 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 

 Τα δάπεδα. 

 Η περίφραξη. 

 Η είσοδος. 

 Ο αστικός εξοπλισμός. 

 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου  και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 9). 

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. 
 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου  

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Τοιχίο περίφραξης Συντήρηση 

2 Σύνολο περίφραξης Συντήρηση 

3 Φωτιστικά σώματα Συντήρηση 

4 Κιόσκι Συντήρηση 

 

Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 
1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00 τεμ. 

2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 1,00 τεμ. 
3 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 44,00 μ. 

4 Παγκάκι ξύλινο 1,00 τεμ. 
5 Κάδος απορριμμάτων 1,00 τεμ. 

6 
Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων & Νηπίων 

1,00 τεμ. 

7 Τραμπάλα ελατηρίου 1,00 τεμ. 

8 
Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 
ελατήριου 

1,00 τεμ. 

9 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40 μ. 

90,00 τ.μ. 
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Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 100,00 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 
εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου 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.  

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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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 Δήμου, ή σε προβλεπόμενο 
από το Δήμο χώρο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η απομάκρυνση των 
οργάνων θα συνοδεύεται με επίσης καθαίρεση και απομάκρυνση κάθε είδους βάσεων στις οποίες 
βρίσκονται εγκατεστημένα τα όργανα και ο ακατάλληλος εξοπλισμός. 

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 και δάπεδα  

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. 

3. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή κατάλληλης 
θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας του Δήμου.  

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 
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4. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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 την Ελληνική Νομοθεσία. 
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10) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Διαλαμπή  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Διαλαμπή του Δήμου Ιάσμου. Η 
τεχνική έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο 
ελέγχου που συντάχθηκε. 

Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 350,00 τ.μ. και βρίσκεται στην νοτιοδυτικό τμήμα του 
οικισμού, δίπλα στο γήπεδο.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

 

Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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 44, ο χώρος κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση 
παιδικής χαράς.  

Ο περιβάλλων χώρος της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 
οικόπεδο χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις κοντά στην δυτική είσοδο του οικισμού. 

Αστικός εξοπλισμός: Περιμετρικά του χώρου υπάρχει συρμάτινη περίφραξη η κατασκευή της 
οποίας παρουσιάζει φθορές και παγιδεύσεις. Επίσης παρατηρούνται έντονες οξειδωμένες 
επιφάνειες καθώς και αιχμηρές απολήξεις που αποτελούν κίνδυνο τραυματισμού.  

Εντός του χώρου της παιδικής χαράς παρατηρούνται δύο καθιστικά παγκάκια και ένας κάδος 
απορριμμάτων. 

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει απομακρυνθεί από συνεργεία του Δήμου 
λόγω ακαταλληλότητας. 

Αεροφωτογραφία 
οικισμού  Διαλαμπή 
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Στους χώρους πτώσης των εξοπλισμών παρατηρείται ελαστικό δάπεδο, το οποίο δεν αποτρέπει 
τους τραυματισμούς από πιθανές πτώσεις.  

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ10. 

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

 

 

 Εσωτερική όψη οικοπέδου  
 

 

Εσωτερική όψη οικοπέδου  
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν: 
 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 
 Τα δάπεδα. 
 Η περίφραξη. 
 Η είσοδος. 
 Ο αστικός εξοπλισμός. 
 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου  και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 10)  

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. 

 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου  

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Παγκάκια Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

2 Κάδοι απορριμμάτων Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

3 Τμήμα περίφραξης Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

 

Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00 τεμ. 

2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 1,00 τεμ. 

3 Παγκάκι ξύλινο 1,00 τεμ. 

4 Κάδος απορριμμάτων 1,00 τεμ. 

5 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 45,00 μ. 

6 
Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων & Νηπίων 1,00 τεμ. 

7 Τραμπάλα ελατηρίου 1,00 τεμ. 

8 
Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 
ελατήριου 1,00 τεμ. 

9 Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40 μ. 

95,00 τ.μ. 
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Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι περίπου 
100,00 τ.μ. 

Στην επιφάνεια του χώρου παιχνιδιού υπάρχει παλιό δάπεδο ασφαλείας που δεν καλύπτει την 
απαιτήσεις ασφαλείας. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται η αντικατάσταση ελαστικού 
δαπέδου 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.  

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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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 Δήμου, ή σε προβλεπόμενο 
από το Δήμο χώρο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η απομάκρυνση των 
οργάνων θα συνοδεύεται με επίσης καθαίρεση και απομάκρυνση κάθε είδους βάσεων στις οποίες 
βρίσκονται εγκατεστημένα τα όργανα και ο ακατάλληλος εξοπλισμός. 

Βάσει του ελέγχου που διενεργήθηκε ο ακατάλληλος εξοπλισμός που θα απομακρυνθεί είναι:  
 Παγκάκια  
 Κάδος απορριμμάτων 
 Τμήμα 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 και δάπεδα  

Στο έδαφος του χώρου παιχνιδιού υπάρχει παλαιό δάπεδο ασφαλείας το οποίο θα αντικατασταθεί 
με νέο 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. 

3. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή κατάλληλης 
θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας του Δήμου.  

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
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Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 

4. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Προβλέπεται η συντήρηση του τοιχίου περίφραξης, η συμπλήρωση των κενών με σκυρόδεμα. 
Επίσης θα κοπούν όλα τα σύρματα - σίδερα και η λείανση αυτών που προεξέχουν από το τοιχίο και 
πιθανώς θα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.  

Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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 την Ελληνική Νομοθεσία. 
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11) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Φωλιά  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Φωλιά του Δήμου Ιάσμου. Η τεχνική 
έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο ελέγχου 
που συντάχθηκε. 

Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 135,00 τ.μ. και βρίσκεται στην κέντρο του οικισμού, 
δίπλα στο τζαμί.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

 

Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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 44, ο χώρος κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση 
παιδικής χαράς.  

Ο περιβάλλων χώρος της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 
οικόπεδο χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις. Εντός της παιδικής χαράς υπάρχει σιντριβάνι το οποίο 
δεν λειτουργεί. 

Αστικός εξοπλισμός: Περιμετρικά του χώρου παρατηρείται χαμηλό τοιχίο το οποίο δεν καλύπτει τις 
ανάγκες περίφραξης.  

Εντός του χώρου της παιδικής χαράς υπάρχει κιόσκι. 

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει απομακρυνθεί από συνεργεία του Δήμου 
λόγω ακαταλληλότητας. Έχουν τοποθετηθεί όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, τα οποία θα 
απομακρυνθούν με ευθύνη του Δήμου πριν την ανακατασκευή της παιδικής χαράς. 

Αεροφωτογραφία 
οικισμού Φωλιά 
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Στους χώρους πτώσης των εξοπλισμών παρατηρείται ελαστικό δάπεδο, το οποίο δεν αποτρέπει 
τους τραυματισμούς από πιθανές πτώσεις.  

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ11. 

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

 

 

 Εσωτερική όψη οικοπέδου  
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 
Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και ασφαλούς παιδικής χαράς. 
Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν: 

 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 
 Τα δάπεδα. 
 Η περίφραξη. 
 Η είσοδος. 
 Ο αστικός εξοπλισμός. 
 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου  και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 11)  
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. 
 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου  

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Κιόσκι Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

2 Σιντριβάνι Απομάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας 

 

Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00 τεμ. 

2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 1,00 τεμ. 

3 Παγκάκι ξύλινο 2,00 τεμ. 

4 Κάδος απορριμμάτων 1,00 τεμ. 

5 
Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων & Νηπίων 1,00 τεμ. 

6 
Τσουλήθρα ξύλινη παίδων, με 
πατάρι 1,00 τεμ. 

7 Τραμπάλα ελατηρίου 1,00 τεμ. 

8 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40 μ. 135,00 τ.μ. 

9 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 50,00 μ. 
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Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 135,00 τ.μ. 

Στην επιφάνεια του χώρου παιχνιδιού υπάρχει παλιό δάπεδο ασφαλείας που δεν καλύπτει την 
απαιτήσεις ασφαλείας. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται η αντικατάσταση ελαστικού 
δαπέδου 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.  

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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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 Δήμου, ή σε προβλεπόμενο 
από το Δήμο χώρο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η απομάκρυνση των 
οργάνων θα συνοδεύεται με επίσης καθαίρεση και απομάκρυνση κάθε είδους βάσεων στις οποίες 
βρίσκονται εγκατεστημένα τα όργανα και ο ακατάλληλος εξοπλισμός. 

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

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 και δάπεδα  

Στο έδαφος του χώρου παιχνιδιού υπάρχει παλαιό δάπεδο ασφαλείας το οποίο θα αντικατασταθεί 
με νέο 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. 

3. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή κατάλληλης 
θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας του Δήμου.  

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
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Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 

4. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Προβλέπεται η συντήρηση του τοιχίου περίφραξης, η συμπλήρωση των κενών με σκυρόδεμα. 
Επίσης θα κοπούν όλα τα σύρματα - σίδερα και η λείανση αυτών που προεξέχουν από το τοιχίο και 
πιθανώς θα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.  

Προβλέπεται η αποξήλωση ολόκληρης της κατασκευής του σιντριβανιού και η επιπεδοποίηση του 
χώρου.  

Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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 την Ελληνική Νομοθεσία. 
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12) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Σάλπη  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Σάλπη του Δήμου Ιάσμου. Η τεχνική 
έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο ελέγχου 
που συντάχθηκε. 

Το οικόπεδο που βρίσκεται η παιδική χαρά έχει επιφάνεια περίπου 1.400,00 τ.μ. και βρίσκεται στο 
βόρειο τμήμα του οικισμού.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 
 
 

  

 

Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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 44, ο χώρος κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση 
παιδικής χαράς.  

Ο περιβάλλων χώρος της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 
οικόπεδο χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις. 

Αστικός εξοπλισμός: περιμετρικά του οικοπέδου δεν υπάρχει περίφραξη. Εντός του χώρου της 
παιδικής χαράς δεν παρατηρείται κάποιου είδους αστικός εξοπλισμός. 

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει αποξηλωθεί από τα συνεργεία του δήμου 
λόγο καταστροφής. 

Αεροφωτογραφία 
οικισμού Σάλπη 
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Στους χώρους πτώσης των εξοπλισμών δεν παρατηρείται κάποιο υλικό το οποίο θα αποτρέπει τους 
τραυματισμούς από πιθανές πτώσεις. Επίσης παρατηρείται εκτεταμένη χαμηλή ανεπιθύμητη 
βλάστηση. 
Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ12. 
Παρακάτω επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση 
της παιδικής χαράς. 

 

 Εσωτερική όψη οικοπέδου  
 
 
 

 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχτηκαν: 

Συγκεκριμένα ελέγχτηκαν: 
 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 
 Τα δάπεδα. 
 Η περίφραξη. 
 Η είσοδος. 
 Ο αστικός εξοπλισμός. 
 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου  και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 12). 

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. 
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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. 
 

Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00 τεμ. 

2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 1,00 τεμ. 

3 Παγκάκι ξύλινο 1,00 τεμ. 

4 Κάδος απορριμμάτων 1,00 τεμ. 

5 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 40,00 μ. 

6 
Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων & Νηπίων 1,00 τεμ. 

7 Τραμπάλα ελατηρίου 1,00 τεμ. 

8 Ταλαντευόμενος εξοπλισμός ελατήριου 1,00 τεμ. 

9 Ελαστικά πλακίδια δαπέδου ασφαλείας 
για ύψος πτώσης 1,40 μ. 

85,00 τ.μ. 

 

Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 150,00 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 
εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου 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.  

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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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

 

Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης 

1. Επιφάνειες εδάφους και δάπεδα  

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

2. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται η κατασκευή κατάλληλης 
θεμελίωσης, από άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας του Δήμου.  

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 

3. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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 την Ελληνική Νομοθεσία. 
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13) Τεχνική Έκθεση Παιδικής Χαράς οικισμού Μέγα Πιστό  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Μέγα Πιστό του Δήμου Ιάσμου. Η 
τεχνική έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο 
ελέγχου που συντάχθηκε. 

Το οικόπεδο που βρίσκεται η παιδική χαρά έχει επιφάνεια περίπου 185,00 τ.μ. και βρίσκεται στο 
κέντρο του οικισμού.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

 

  
 
 
Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και παρά το γεγονός ότι 
παραμένει ανοιχτή, δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι 
σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 
1176 και ΕΝ 1177 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 44, ο χώρος κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση 
παιδικής χαράς.  

Ο περιβάλλων χώρος της παιδικής χαράς παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα οικόπεδο με 
παρτέρια περιμετρικά, χωρίς υψομετρικές αυξομειώσεις. 

Αστικός εξοπλισμός: περιμετρικά του οικοπέδου δεν υπάρχει περίφραξη. Εντός του χώρου της 
παιδικής χαράς υπάρχει καθιστικό παγκάκι, φωτιστικά σώματα και ένα καρτοτηλέφωνο. 

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού έχει αποξηλωθεί από τα συνεργεία του δήμου 
λόγω ακαταλληλότητας Έχουν τοποθετηθεί όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, τα οποία θα 
απομακρυνθούν με ευθύνη του Δήμου πριν την ανακατασκευή της παιδικής χαράς.. 

Στους χώρους πτώσης των εξοπλισμών παρατηρείται ελαστικό δάπεδο ασφαλείας το οποίο δεν 
πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.  

Αεροφωτογραφία 
οικισμού Μέγα Πιστό 
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Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. Κ13. 
 
Παρακάτω επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση 
της παιδικής χαράς. 

 

όψη οικοπέδου  
 

 

όψη οικοπέδου  
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 
επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 
δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν: 
 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 
 Τα δάπεδα. 
 Η περίφραξη. 
 Η είσοδος. 
 Ο αστικός εξοπλισμός. 
 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 
εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 12). 

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. 

 

Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00 τεμ. 

2 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 1,00 τεμ. 

3 Παγκάκι ξύλινο 2,00 τεμ. 

4 Κάδος απορριμμάτων 1,00 τεμ. 

5 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 40,00 μ. 

6 
Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - 
Παίδων & Νηπίων 1,00 τεμ. 

7 Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 
ελατήριου 

1,00 τεμ. 

8 Τραμπάλα μεταλλική 2,00 τεμ. 

9 Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 
ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40 μ. 

90,00 τ.μ. 

10 Ακανόνιστες πλάκες 60,00 τ.μ. 

 

Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 185,00 τ.μ. 

Στην επιφάνεια του χώρου παιχνιδιού υπάρχει παλιό δάπεδο ασφαλείας που δεν καλύπτει την 
απαιτήσεις ασφαλείας. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται η αντικατάσταση ελαστικού 
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δαπέδου 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.  

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. 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 
εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Οι 
δαπάνες των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται παρακάτω προϋπολογίζονται στο 
αντίστοιχο άρθρο "Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ", του επιμέρους προϋπολογισμού της 
παρούσας περίπτωσης παιδικής χαράς. 

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

Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης 

1. Επιφάνειες εδάφους και δάπεδα  

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. 

2. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

Η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών 
& πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ30Χ30 cm 
και σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1, ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
οργάνου, η οποία είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

Ο κατασκευαστής - προμηθευτής πρέπει να παραδίδει για κάθε εξοπλισμό όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 

3. Εργασίες συντήρησης χώρου 

Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης αφορούν όλες τις παραπάνω εργασίες, 
προσμετρούμενες ως ανθρωποημέρες εργασίας, για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
αλλά και γενικότερα της προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο παιχνιδιού της παιδικής 
χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά. 

Επίσης στο κόστος των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών, όπως είναι σκυροδέματα, 
αδρανή υλικά, βαφές κλπ. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1, 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 την Ελληνική Νομοθεσία. 
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