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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Η παξνχζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε
πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ή εληφο θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο ή εληφο ηδηφθηεησλ νηθνπέδσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο ή εληφο
αθηλήησλ, ηα νπνία έρνπλ παξαρσξεζεί θαηά ρξήζε ζην Γήκν Νάνπζαο ή εληφο αθηλήησλ γηα ηα
νπνία έρεη δεηεζεί απφ ην Γήκν Νάνπζαο ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπο απφ ην Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
Οη παηδηθέο ραξέο κεηά απφ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε δηαπηζηψζεθε φηη δελ πιεξνχλ ηηο
απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ αζθαιείαο EN 1176:2008 θαη ΔΝ 1177:2008 θαη ηελ Τπνπξγηθή
Απφθαζε Τ.Α.28492/18.05.09, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Τ.Α. 27934/2014
(ΦΔΚ 2029/Β/25-07-2014) ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
ηφρνο ηεο πξνκήζεηαο είλαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ κε ζηφρν ηελ αζθαιή
ιεηηνπξγία ηνπο.

ΟΜΑΔΑ Ι - ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΥΑΡΑ
Α.Σ. 1
ύνθεηο όπγανο με δύο ηζοςλήθπερ και ηούνελ
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ ελφο ζχλζεηνπ νξγάλνπ κε ηηο παξαθάησ
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Σν ζχλζεην ζα απνηειείηαη απφ :
•
Μία (1) ηεηξάγσλε πιαηθφξκα,
•
Μία (1) νξζνγσληθή πιαηθφξκα,
•
Μία (1) πξνζαξκνδφκελε ηεηξάγσλε πιαηθφξκα,
•
Μία (1) θπκαηηζηή πιαζηηθή ηζνπιήζξα,
•
Μία (1) ίζηα πιαζηηθή ηζνπιήζξα,
•
Μία (1) θακπχιε ή επζεία ξάκπα αλφδνπ,
•
Μία (1) ζθάια αλάβαζεο,
•
Έλα (1) πιαζηηθφ ηνχλει.
Σεηξάγσλε πιαηθφξκα
Η πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:
•
Σέζζεξηο (4) μχιηλεο επηθνιιεηέο θνιψλεο επαξθνχο δηαηνκήο,
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•
Μία (1) πιαηθφξκα πνπ απνηειείηαη απφ έλα ηεηξάγσλν πιαίζην κε μπινδνθνχο επαξθνχο
δηαηνκήο θαη έλα θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν.
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε απφ
θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο ή μχιηλα θάγθεια απφ δνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο.
Οξζνγσληθή πιαηθφξκα
Η πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:
•
Έμη (6) μχιηλεο επηθνιιεηέο θνιψλεο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Μία (1) πιαηθφξκα πνπ απνηειείηαη απφ έλα νξζνγψλην πιαίζην κε μπινδνθνχο επαξθνχο
δηαηνκήο θαη έλα θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν,
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε απφ
θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο ή μχιηλα θάγθεια απφ δνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο.
Πξνζαξκνδφκελε ηεηξάγσλε πιαηθφξκα
Η πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:
•
Γχν (2) μχιηλεο επηθνιιεηέο θνιψλεο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Μία (1) πιαηθφξκα πνπ απνηειείηαη απφ έλα ηεηξάγσλν πιαίζην κε μπινδνθνχο επαξθνχο
δηαηνκήο θαη έλα θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν.
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε απφ
θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο ή μχιηλα θάγθεια απφ δνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο.
Κπκαηηζηή πιαζηηθή ηζνπιήζξα
Η ηζνπιήζξα είλαη επζεία κε κεηαβνιέο θιίζεο θαηά κήθνο ηεο δψλεο νιίζζεζεο. Καηαζθεπάδεηαη κε
ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο ζε θαινχπηα θαη είλαη κνλνθφκκαηε ρσξίο αηρκεξέο άθξεο.
Απνηειείηαη απφ ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία
απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηνλ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ. ηε δψλε εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε δηαζέηεη
πιεπξηθή πξνζηαζία απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε κνξθή δψσλ θαη πξνζηαηεπηηθή εγθάξζηα
κπάξα απφ ζηδεξνζσιήλα επαξθνχο δηαηνκήο.
Ίζηα πιαζηηθή ηζνπιήζξα
Η ηζνπιήζξα είλαη επζεία ρσξίο κεηαβνιέο θιίζεο θαηά κήθνο ηεο δψλεο νιίζζεζεο. Καηαζθεπάδεηαη
κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο ζε θαινχπηα θαη είλαη κνλνθφκκαηε ρσξίο αηρκεξέο άθξεο.
Απνηειείηαη απφ ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία
απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηνλ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ. ηε δψλε εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε δηαζέηεη
πιεπξηθή πξνζηαζία απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε κνξθή δψσλ θαη πξνζηαηεπηηθή εγθάξζηα
κπάξα απφ ζηδεξνζσιήλα επαξθνχο δηαηνκήο.
Κακπχιε ξάκπα αλφδνπ
Η ξάκπα ζα απνηειείηαη απφ :
•
Έλα (1) θακπχιν πιαίζην απφ ζηδεξνδνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Γψδεθα (12) μπινδνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Έλα (1) πνιχθισλν ζπξκαηφζρνηλν επηθαιπκκέλν κε πνιππξνππιέλην δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ
Φ16mm.
Η θακπχιε ξάκπα πξνζαξκφδεηαη ζε κία απφ ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηεο πιαηθφξκαο. ηελ είζνδν
πξνο ηελ πιαηθφξκα ηνπνζεηείηαη εγθάξζηα πξνζηαηεπηηθή κπάξα απφ ζηδεξνζσιήλα επαξθνχο
δηαηνκήο, πάλσ ζηελ νπνία πξνζαξκφδεηαη ην ζρνηλί.
θάια αλάβαζεο
Η ζθάια απνηειείηαη απφ :
•
Γχν (2) μχιηλεο επηθνιιεηέο θνιψλεο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Γχν (2) πιατλνχο βαζκηδνθφξνπο απφ μπινδνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο κε ελίζρπζε απφ
ζηδεξνδνθφ,
•
Σέζζεξα (4) ζθαινπάηηα απφ μπινδνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Σέζζεξηο (4) θνππαζηέο απφ μπινδνθφ επαξθνχο δηαηνκήο.
Η ζθάια πξνζαξκφδεηαη ζε κία απφ ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηεο πιαηθφξκαο. Σα ζθαινπάηηα έρνπλ
ίζεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο θαη είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα νξηδφληηα. ην πίζσ κέξνο ησλ ζθαινπαηηψλ
ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθή επηθάλεηα γηα ηελ απνθπγή παγηδεχζεσλ. Η θνππαζηή ιεηηνπξγεί θαη σο
πξνζηαηεπηηθή κπάξα γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ.
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Πιαζηηθφ ηνχλει
Σν πιαζηηθφ ηνχλει απνηειείηαη απφ έλαλ ζσιήλα δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο ν νπνίνο
πξνζαξκφδεηαη ζε ειεχζεξεο πιεπξέο πιαηθφξκαο κε ηε ρξήζε θξαγκάησλ απφ θφληξα πιαθέ
ζαιάζζεο. Καηαζθεπάδεηαη απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην θαη είλαη θπκαηνεηδήο εμσηεξηθά
θαη ιείνο εζσηεξηθά.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ.
Μήθνο 6650 mm
Πιάηνο 4950 mm
Ύςνο 3200 mm
Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο 50,2m2 ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν.
7300Υ5500mm
Μέγηζην χςνο πηψζεο
1300 mm
Ηιηθηαθή νκάδα
1,5 - 14 εηψλ.
ΑΦΑΛΕΙΑ
Α. Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1176-2008 (σο πξνο
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή), λα είλαη πξντφλ βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο απφ
εξγνζηάζην πνπ λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
Β. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο, ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο-πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο (δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ.
Γ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ έλαληη
αζηνρίαο πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο εθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα
ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1 θαη ΔΝ 1176-7,φπσο
επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξνζρέδην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ηεο παηδηθήο ραξάο.
Γ. Δπηηξέπνληαη κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο αξθεί λα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα φξηα
αζθαιείαο θαη ηα χςε πηψζεο ζε ζρέζε κε ην δάπεδν, δει. < 1,50m. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην φξγαλν αξθεί λα είλαη ηζνδχλακεο θαη λα κελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηελ
ειηθηαθή νκάδα, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ. ε
πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία πξνο ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ ηζνδπλακία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαη θάζε είδνπο
θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
6.000,00 €/ηεμ
Έξι σιλιάδερ εςπώ/ηεμ
Α.Σ. 2
ύνθεηο όπγανο με δύο ηζοςλήθπερ και πάμπα ανόδος
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ ελφο ζχλζεηνπ νξγάλνπ κε ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:
Σν ζχλζεην ζα απνηειείηαη απφ :
•
Μία (1) ηεηξάγσλε πιαηθφξκα κε ζθεπή,
•
Μία (1) πξνζαξκνδφκελε ηεηξάγσλε πιαηθφξκα,
•
Μία (1) θπκαηηζηή πιαζηηθή ηζνπιήζξα,
•
Μία (1) ίζηα πιαζηηθή ηζνπιήζξα,
•
Μία (1) θακπχιε ή επζεία ξάκπα αλφδνπ,
•
Μία (1) ζθάια αλάβαζεο.
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Σεηξάγσλε πιαηθφξκα κε ζθεπή
Η πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:
•
Σέζζεξηο (4) μχιηλεο επηθνιιεηέο θνιψλεο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Μία (1) πιαηθφξκα πνπ απνηειείηαη απφ έλα ηεηξάγσλν πιαίζην κε μπινδνθνχο επαξθνχο
δηαηνκήο θαη έλα θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν,
•
Έλα (1) εληαίν ζθέπαζηξν ηνπνζεηεκέλν ππφ θιίζε, θαηαζθεπαζκέλν απφ θφληξα πιαθέ
ζαιάζζεο.
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε απφ
θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο ή μχιηλα θάγθεια απφ δνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο.
Πξνζαξκνδφκελε ηεηξάγσλε πιαηθφξκα
Η πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:
•
Γχν (2) μχιηλεο επηθνιιεηέο θνιψλεο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Μία (1) πιαηθφξκα πνπ απνηειείηαη απφ έλα ηεηξάγσλν πιαίζην κε μπινδνθνχο δηαηνκήο
100Υ100mm θαη έλα θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν.
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε απφ
θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο ή μχιηλα θάγθεια απφ δνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο.
Κπκαηηζηή πιαζηηθή ηζνπιήζξα
Η ηζνπιήζξα είλαη επζεία κε κεηαβνιέο θιίζεο θαηά κήθνο ηεο δψλεο νιίζζεζεο. Καηαζθεπάδεηαη κε
ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο ζε θαινχπηα θαη είλαη κνλνθφκκαηε ρσξίο αηρκεξέο άθξεο.
Απνηειείηαη απφ ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία
απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηνλ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ. ηε δψλε εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε δηαζέηεη
πξνζηαηεπηηθή πχιε εηζφδνπ απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο εγράξαθηεο δηαθνζκήζεηο.
Ίζηα πιαζηηθή ηζνπιήζξα
Η ηζνπιήζξα είλαη επζεία ρσξίο κεηαβνιέο θιίζεο θαηά κήθνο ηεο δψλεο νιίζζεζεο. Καηαζθεπάδεηαη
κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο ζε θαινχπηα θαη είλαη κνλνθφκκαηε ρσξίο αηρκεξέο άθξεο.
Απνηειείηαη απφ ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία
απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηνλ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ. ηε δψλε εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε δηαζέηεη
πιεπξηθή πξνζηαζία απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε κνξθή δψσλ θαη πξνζηαηεπηηθή εγθάξζηα
κπάξα απφ ζηδεξνζσιήλα επαξθνχο δηαηνκήο.
Κακπχιε ξάκπα αλφδνπ
Η ξάκπα απνηειείηαη απφ:
•
Έλα (1) θακπχιν πιαίζην απφ ζηδεξνδνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Γψδεθα (12) μπινδνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Έλα (1) πνιχθισλν ζπξκαηφζρνηλν επηθαιπκκέλν κε πνιππξνππιέλην δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ
Φ16mm.
Η θακπχιε ξάκπα πξνζαξκφδεηαη ζε κία απφ ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηεο πιαηθφξκαο. ηελ είζνδν
πξνο ηελ πιαηθφξκα ηνπνζεηείηαη εγθάξζηα πξνζηαηεπηηθή κπάξα απφ ζηδεξνζσιήλα επαξθνχο
δηαηνκήο, πάλσ ζηελ νπνία πξνζαξκφδεηαη ην ζρνηλί.
θάια αλάβαζεο
Η ζθάια απνηειείηαη απφ :
•
Γχν (2) μχιηλεο επηθνιιεηέο θνιψλεο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Γχν (2) πιατλνχο βαζκηδνθφξνπο απφ μπινδνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο κε ελίζρπζε απφ
ζηδεξνδνθφ,
•
Σέζζεξα (4) ζθαινπάηηα απφ μπινδνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Σέζζεξηο (4) θνππαζηέο απφ μπινδνθφ επαξθνχο δηαηνκήο.
Η ζθάια πξνζαξκφδεηαη ζε κία απφ ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηεο πιαηθφξκαο. Σα ζθαινπάηηα έρνπλ
ίζεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο θαη είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα νξηδφληηα. ην κηζφ πίζσ κέξνο ησλ
ζθαινπαηηψλ ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθή επηθάλεηα γηα ηελ απνθπγή παγηδεχζεσλ. Η θνππαζηή
ιεηηνπξγεί θαη σο πξνζηαηεπηηθή κπάξα γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ.
Μήθνο 5050 mm
Πιάηνο 3850 mm
Ύςνο 3200 mm
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Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο 38,00m2 ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
8550Υ7150mm
Μέγηζην χςνο πηψζεο
1300 mm ή επηιεγκέλν φξγαλν
Ηιηθηαθή νκάδα
1,5 - 14 εηψλ.
ΑΦΑΛΕΙΑ
Α. Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1176-2008 (σο πξνο
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή), λα είλαη πξντφλ βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο απφ
εξγνζηάζην πνπ λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
Β. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο, ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο-πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο (δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην
ζθνπφ απηφ.
Γ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ έλαληη
αζηνρίαο πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο εθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα
ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1 θαη ΔΝ 1176-7,φπσο
επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξνζρέδην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ηεο παηδηθήο ραξάο.
Γ. Δπηηξέπνληαη κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο αξθεί λα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα φξηα
αζθαιείαο θαη ηα χςε πηψζεο ζε ζρέζε κε ην δάπεδν, δει. < 1,50m. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην φξγαλν αξθεί λα είλαη ηζνδχλακεο θαη λα κελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηελ
ειηθηαθή νκάδα, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ. ε
πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία πξνο ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ ηζνδπλακία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη ηνλ αλάδνρν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαη θάζε είδνπο
θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ..
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
3.000,00 €/ηεμ
Σπειρ σιλιάδερ εςπώ/ηεμ
Α.Σ. 3
ύνθεηο όπγανο με ηζοςλήθπα και ζκεπή
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ ελφο ζχλζεηνπ νξγάλνπ κε ηηο παξαθάησ
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ :
•
Μία (1) νξζνγσληθή πιαηθφξκα κε ζθεπή,
•
Μία (1) πξνζαξκνδφκελε ηεηξάγσλε πιαηθφξκα,
•
Μία (1) αλνμείδσηε ηζνπιήζξα,
•
Έλα (1) θακπχιν κπαιθφλη κε δηάηξεηε ιακαξίλα,
•
Μία (1) θάζνδν ππξνζβέζηε,
•
Μία (1) αλαξξίρεζε νξεηβάηε,
•
Μία (1) ζθάια ή ξάκπα αλαξξίρεζεο.
Οξζνγσληθή πιαηθφξκα κε ζθεπή
Η πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:
•
Έμη (6) μχιηλεο επηθνιιεηέο θνιψλεο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Μία (1) πιαηθφξκα πνπ απνηειείηαη απφ έλα ηεηξάγσλν πιαίζην κε μπινδνθνχο επαξθνχο
δηαηνκήο θαη έλα θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν,
•
Έλα (1) εληαίν ζθέπαζηξν ηνπνζεηεκέλν ππφ θιίζε, θαηαζθεπαζκέλν απφ θφληξα πιαθέ
ζαιάζζεο.
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε απφ
θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο ή μχιηλα θάγθεια απφ δνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο.
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Πξνζαξκνδφκελε ηεηξάγσλε πιαηθφξκα
Η πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:
•
Γχν (2) μχιηλεο επηθνιιεηέο θνιψλεο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Μία (1) πιαηθφξκα πνπ απνηειείηαη απφ έλα ηεηξάγσλν πιαίζην κε μπινδνθνχο επαξθνχο
δηαηνκήο θαη έλα θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν.
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ πξνζαξκφδνληαη θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε απφ
θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο ή μχιηλα θάγθεια απφ δνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο.
Αλνμείδσηε ηζνπιήζξα
Η ηζνπιήζξα ζα είλαη επζεία ρσξίο αιιαγέο πνξείαο ή θιίζεο ζην κήθνο ηεο. Η επηθάλεηα θχιηζεο
θαηαζθεπάδεηαη απφ αλνμείδσηε ιακαξίλα πάρνπο 1,5mm ρσξίο αηρκεξέο άθξεο ή γσλίεο.
Δθαηέξσζελ ηεο επηθάλεηαο θχιηζεο θαη θαηά κήθνο ηεο ηνπνζεηνχληαη πιατλά απφ θφληξα πιαθέ
ζαιάζζεο. ηε δψλε εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα δηαζέηεη πιεπξηθή πξνζηαζία απφ θφληξα πιαθέ
ζαιάζζεο κε κνξθή δψσλ θαη πξνζηαηεπηηθή εγθάξζηα κπάξα απφ ζηδεξνζσιήλα επαξθνχο
δηαηνκήο.
Κακπχιν κπαιθφλη κε δηάηξεηε ιακαξίλα
Σν κπαιθφλη ζα απνηειείηαη απφ :
•
Μία (1) εκηθπθιηθή βάζε απφ ζηδεξνζσιήλα επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Έλα (1) πάησκα απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν,
•
Έλα (1) εκηθπθιηθφ πιαίζην απφ ζηδεξνζσιήλα επαξθνχο δηαηνκήο κε επηθάιπςε απφ θχιιν
δηάηξεηεο ιακαξίλαο.
Σν κεηαιιηθφ κπαιθφλη πξνζαξκφδεηαη ζε κία απφ ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηεο πιαηθφξκαο.
Κάζνδνο ππξνζβέζηε
Η θάζνδνο ππξνζβέζηε ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ζηδεξνζσιήλα Φ42 θαη ζα πξνζαξκνζηεί απφ ηε κία
πιεπξά ζηηο θνιψλεο ηεο πιαηθφξκαο ζε απφζηαζε 500mm θαη απφ ηελ άιιε παθηψλεηαη ζην
έδαθνο. ηελ είζνδν πξνο ηελ πιαηθφξκα ζα ηνπνζεηεζνχλ βνεζεηηθέο ρεηξνιαβέο.
Αλαξξίρεζε νξεηβάηε
Η αλαξξίρεζε νξεηβάηε ζα θαηαζθεπαζηεί απφ έλα πάλει απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πνπ ζηελ
επηθάλεηα ηνπ έρεη πξνζαξκνζκέλα θξαηήκαηα γηα ηελ αλαξξίρεζε. ηελ είζνδν πξνο ηελ
πιαηθφξκα ζα ηνπνζεηεζνχλ βνεζεηηθέο κεηαιιηθέο ρεηξνιαβέο.
θάια αλαξξίρεζεο
Η ζθάια ζα απνηειείηαη απφ:
•
Γχν (2) πιατλνχο βαζκηδνθφξνπο απφ HPL,
•
Σέζζεξα (4) ζθαινπάηηα απφ αληηνιηζζεηηθή ιακαξίλα.
Η ζθάια πξνζαξκφδεηαη ζε κία απφ ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηεο πιαηθφξκαο. ηελ είζνδν πξνο ηελ
πιαηθφξκα ηνπνζεηνχληαη βνεζεηηθέο ρεηξνιαβέο. Σα ζθαινπάηηα έρνπλ ίζεο απνζηάζεηο κεηαμχ
ηνπο θαη είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα νξηδφληηα.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ
Μήθνο 3800 mm
Πιάηνο 2650 mm
Ύςνο 2900 mm
Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο 31,1m2 ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
7300Υ5500mm
Μέγηζην χςνο πηψζεο
1000 mm ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
Ηιηθηαθή νκάδα
1,5 - 14 εηψλ.
ΑΦΑΛΕΙΑ
Α. Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1176-2008 (σο πξνο
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή), λα είλαη πξντφλ βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο απφ
εξγνζηάζην πνπ λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
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Β. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο, ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο-πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο (δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην
ζθνπφ απηφ.
Γ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ έλαληη
αζηνρίαο πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο εθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα
ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1 θαη ΔΝ 1176-7,φπσο
επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξνζρέδην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ηεο παηδηθήο ραξάο.
Γ. Δπηηξέπνληαη κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο αξθεί λα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα φξηα
αζθαιείαο θαη ηα χςε πηψζεο ζε ζρέζε κε ην δάπεδν, δει. < 1,50m. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην φξγαλν αξθεί λα είλαη ηζνδχλακεο θαη λα κελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηελ
ειηθηαθή νκάδα, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ. ε
πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία πξνο ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ ηζνδπλακία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη ηνλ αλάδνρν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαη θάζε είδνπο
θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
3.500,00 €/ηεμ
Σπειρ σιλιάδερ πενηακόζια εςπώ/ηεμ
Α.Σ. 4
Ξύλινη διθέζια κούνια παίδων
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ κίαο μχιηλεο δηζέζηαο θνχληαο παίδσλ κε ηα
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ :
-Μία (1) μχιηλε νξηδφληηα δνθφ,
-Σέζζεξα (4) μχιηλα ππνζηπιψκαηα,
-Γχν (2) θαζίζκαηα λεπίσλ κε αιπζίδεο
Η νξηδφληηα δνθφο ηεο θνχληαο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ μχιηλε επηθνιιεηή δνθφ επαξθψλ δηαζηάζεσλ.
Θα ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα, έλα δεχγνο ζε θάζε πιεπξά, απφ επηθνιιεηέο
δνθνχο επαξθψλ δηαζηάζεσλ. ην θάησ κέξνο ηεο δνθνχ θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο βηδψλνληαη
ηέζζεξα θνπδηλέηα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηελ αλάξηεζε ησλ θαζηζκάησλ.
Σα θαζίζκαηα έρνπλ δηαζηάζεηο 440Υ180Υ40mm ή 400Υ180Υ45mm ή παξφκνησλ δηαζηάζεσλ θαη ζα
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θανπηζνχθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην. Αλαξηψληαη απφ ηα
θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ
Μήθνο 3700 mm
Πιάηνο 1600 mm
Ύςνο 2300 mm
Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο 26,40m2 ή ζχκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν φξγαλν
7200Υ3700mm
Μέγηζην χςνο πηψζεο
1200 mm ή ζχκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν φξγαλν
Ηιηθηαθή νκάδα
3 - 14 εηψλ.
ΑΦΑΛΕΙΑ
Α. Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1176-2008 (σο πξνο
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή), λα είλαη πξντφλ βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο απφ
εξγνζηάζην πνπ λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
Β. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο, ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο-πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο (δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην
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ζθνπφ απηφ.
Γ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ έλαληη
αζηνρίαο πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο εθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα
ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1 θαη ΔΝ 1176-7,φπσο
επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξνζρέδην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ηεο παηδηθήο ραξάο.
Γ. Δπηηξέπνληαη κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο αξθεί λα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα φξηα
αζθαιείαο θαη ηα χςε πηψζεο ζε ζρέζε κε ην δάπεδν, δει. < 1,50m. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην φξγαλν αξθεί λα είλαη ηζνδχλακεο θαη λα κελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηελ
ειηθηαθή νκάδα, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ. ε
πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία πξνο ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ ηζνδπλακία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη ηνλ αλάδνρν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαη θάζε είδνπο
θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
700,00 €/ηεμ
Επηακόζια εςπώ/ηεμ
Α.Σ. 5
Ξύλινη διθέζια κούνια νηπίων
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ κίαο μχιηλεο δηζέζηαο θνχληαο λεπίσλ κε ηα
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ :
-Μία (1) μχιηλε νξηδφληηα δνθφ,
-Σέζζεξα (4) μχιηλα ππνζηπιψκαηα,
-Γχν (2) θαζίζκαηα λεπίσλ κε αιπζίδεο
Η νξηδφληηα δνθφο ηεο θνχληαο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ μχιηλε επηθνιιεηή δνθφ δηαζηάζεσλ
115Υ115mm. Θα ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα, έλα δεχγνο ζε θάζε πιεπξά, απφ
επηθνιιεηέο δνθνχο δηαζηάζεσλ 100Υ100mm. ην θάησ κέξνο ηεο δνθνχ θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο
ζα βηδσζνχλ ηέζζεξα θνπδηλέηα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηελ αλάξηεζε
ησλ θαζηζκάησλ. Σα θαζίζκαηα ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 440Υ330Υ250mm θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα
απφ θανπηζνχθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην. Θα έρνπλ ηελ κνξθή «ιίθλνπ» φπνπ ην παηδί
θσιηάδεη ζηε ζέζε θαη πξνζηαηεχεηαη πεξηκεηξηθά. Αλαξηψληαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε ρξήζε δεχγνπο
γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ
Μήθνο 3700 mm
Πιάηνο 1600 mm
Ύςνο 2300 mm
Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο 26,40m2 ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
7200Υ3700mm
Μέγηζην χςνο πηψζεο
1200 mm ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν.
Ηιηθηαθή νκάδα
1,5 - 14 εηψλ.
ΑΦΑΛΕΙΑ
Α. Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1176-2008 (σο πξνο
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή), λα είλαη πξντφλ βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο απφ
εξγνζηάζην πνπ λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
Β. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο, ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο-πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο (δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην
ζθνπφ απηφ.
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Γ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ έλαληη
αζηνρίαο πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο εθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα
ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1 θαη ΔΝ 1176-7,φπσο
επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξνζρέδην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ηεο παηδηθήο ραξάο.
Γ. Δπηηξέπνληαη κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο αξθεί λα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα φξηα
αζθαιείαο θαη ηα χςε πηψζεο ζε ζρέζε κε ην δάπεδν, δει. < 1,50m. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην φξγαλν αξθεί λα είλαη ηζνδχλακεο θαη λα κελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηελ
ειηθηαθή νκάδα, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ. ε
πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία πξνο ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ ηζνδπλακία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη ηνλ αλάδνρν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαη θάζε είδνπο
θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
800,00 €/ηεμ
Οκηακόζια εςπώ/ηεμ
Α.Σ. 6
Κούνια θωλιά (καηάλληλο και για ΑΜΕΑ)
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ κίαο μχιηλεο θνχληαο "θσιηά" κε ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:
Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ :
•
Μία (1) κεηαιιηθή νξηδφληηα δνθφ,
•
Σέζζεξα (4) μχιηλα ππνζηπιψκαηα,
•
Μία (1) θνχληα θσιηά.
Πεξηγξαθή
Η νξηδφληηα δνθφο ηεο θνχληαο θαηαζθεπάδεηαη απφ εληζρπκέλν ζηδεξνζσιήλα Φ76 ή Φ89mm ή
νπνηαζδήπνηε επαξθνχο δηαηνκήο. ηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα, έλα δεχγνο ζε
θάζε πιεπξά, απφ επηθνιιεηέο δνθνχο επαξθψλ δηαζηάζεσλ. ην θάησ κέξνο ηεο δνθνχ θαη ζε
θαηάιιειεο ζέζεηο ζπγθνιινχληαη δχν θνπδηλέηα απφ ράιπβα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηελ αλάξηεζε
ηνπ θαζίζκαηνο ηεο θνχληαο. Tα θνπδηλέηα πξέπεη απαξαίηεηα λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θηλνχληαη
κπξνο-πίζσ, δεμηά & αξηζηεξά. Σν θάζηζκα έρεη ηε κνξθή θσιηάο δηακέηξνπ Φ1200mm. Απνηειείηαη
απφ έλα πεξηκεηξηθφ ζηεθάλη απφ ζηδεξνζσιήλα, θαιπκκέλν κε ζρνηλί πνιππξνππιελίνπ πνπ
εζσηεξηθά θέξεη πιέγκα ζρνηληψλ min Φ16mm κε ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα. Αλαξηάηαη απφ ηα θνπδηλέηα
κε ηε ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ έσο έλα ζεκείν θαη ζρνηληνχ πνιππξνππιελίνπ ζηε
ζπλέρεηα.
Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ζα βαθηνχλ ειεθηξνζηαηηθά ζε θνχξλν κε πνιπεζηεξηθή πνχδξα θαηάιιειε
γηα εμσηεξηθφ ρψξν, αθνχ πξψηα πιπζνχλ θαη αθαηξεζνχλ νη αθαζαξζίεο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ
Μήθνο 3700 mm
Πιάηνο 1650 mm
Ύςνο 2300 mm
Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο 26,40m2 ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
7200Υ3700mm
Μέγηζην χςνο πηψζεο
1200 mm ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
Ηιηθηαθή νκάδα
1,5 - 14 εηψλ
Πξφηαζε ρξήζεο: σο 4 άηνκα - ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΔΑ.
ΑΦΑΛΕΙΑ
Α. Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1176-2008 (σο πξνο
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή), λα είλαη πξντφλ βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο απφ
εξγνζηάζην πνπ λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
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Β. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο, ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο-πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο (δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην
ζθνπφ απηφ.
Γ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ έλαληη
αζηνρίαο πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο εθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα
ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1 θαη ΔΝ 1176-7,φπσο
επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξνζρέδην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ηεο παηδηθήο ραξάο.
Γ. Δπηηξέπνληαη κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο αξθεί λα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα φξηα
αζθαιείαο θαη ηα χςε πηψζεο ζε ζρέζε κε ην δάπεδν, δει. < 1,50m. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην φξγαλν αξθεί λα είλαη ηζνδχλακεεο θαη λα κελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηελ
ειηθηαθή νκάδα, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ. ε
πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία πξνο ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ ηζνδπλακία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη ηνλ αλάδνρν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαη θάζε είδνπο
θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
1.600,00 €/ηεμ
Υίλια εξακόζια εςπώ/ηεμ
Α.Σ. 7
Παισνίδι ελαηηπίος ζωάκι (3 ζσέδια)
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ ελφο παηρληδηνχ ειαηεξίνπ κε κνξθή δσάθη κε ηα
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ :
•
Έλα (1) δσάθη κε ρεηξνιαβέο θαη θάζηζκα,
•
Έλα (1) ειαηήξην κε βάζε ζηήξημεο.
Η κνξθή ηνπ δψνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ δχν φκνηα, αληηθξηζηά θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο, ελδηάκεζα
ησλ νπνίσλ ηνπνζεηείηαη ην θάζηζκα απφ ίδην πιηθφ ή πιαζηηθφ κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ζηε κία
πιεπξά. ε θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπνζεηνχληαη δχν ζηδεξνζσιήλεο Φ26mm γηα ηε ζηήξημε ησλ ρεξηψλ
θαη ησλ πνδηψλ ηνπ ρξήζηε. ην θάησ κέξνο ηνπ θαζίζκαηνο επαξθνχο δηαηνκήο θαη κε ηε ρξήζε
θαηάιιειεο βάζεο ζηεξεψλεηαη ην ειαηήξην απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα πνπ θέξεη εηδηθνχο
απνζηάηεο, γηα ηελ απνθπγή παγίδεπζεο δαρηχισλ.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ
Μήθνο 850 mm εσο 950mm
Πιάηνο 250 mm εσο 450mm
Ύςνο 850 mm εσο 950mm
Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο: 6,90 έσο 7,30m2 ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
Μέγηζην χςνο πηψζεο
600 mm ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
Ηιηθηαθή νκάδα
1,5 - 14 εηψλ
ΑΦΑΛΕΙΑ
Α. Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1176-2008 (σο πξνο
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή), λα είλαη πξντφλ βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο απφ
εξγνζηάζην πνπ λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
Β. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο, ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο-πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο (δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην
ζθνπφ απηφ.
Γ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ έλαληη
αζηνρίαο πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο εθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα
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ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1 θαη ΔΝ 1176-7,φπσο
επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξνζρέδην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ηεο παηδηθήο ραξάο.
Γ. Δπηηξέπνληαη κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο αξθεί λα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα φξηα
αζθαιείαο θαη ηα χςε πηψζεο ζε ζρέζε κε ην δάπεδν, δει. < 1,50m. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην φξγαλν αξθεί λα είλαη ηζνδχλακεο θαη λα κελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηελ
ειηθηαθή νκάδα, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ. ε
πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία πξνο ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ ηζνδπλακία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη ηνλ αλάδνρν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαη θάζε είδνπο
θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
400,00 €/ηεμ
Σεηπακόζια εςπώ/ηεμ
Α.Σ. 8
Παισνίδι ελαηηπίος - αςηοκινηηάκι
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ ελφο παηρληδηνχ ειαηεξίνπ - απηνθηλεηάθη κε ηα
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ :
-Έλα (1)θάζηζκα απηνθηλεηάθη κε ελζσκαησκέλεο ρεηξνιαβέο
-Έλα (1) ειαηήξην κε βάζε ζηήξημεο.
Η κνξθή ηνπ απηνθηλήηνπ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ δχν φκνηα, αληηθξηζηά θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο,
ελδηάκεζα ησλ νπνίσλ ζα ηνπνζεηεζεί ην θάζηζκα θαη ε πιάηε απφ ίδην πιηθφ ή πιαζηηθφ κε
αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ζηε κία πιεπξά. ε θαηάιιειεο ζέζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηδεξνζσιήλεο
επαξθνχο δηαηνκήο γηα ηε ζηήξημε ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ ηνπ ρξήζηε. ην θάησ κέξνο ηνπ
θαζίζκαηνο θαη κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο βάζεο ζα ζηεξεσζεί ην ειαηήξην απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα
πνπ θέξεη ζα εηδηθνχο απνζηάηεο, γηα ηελ απνθπγή παγίδεπζεο δαρηχισλ.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ
Μήθνο 900 mm
Πιάηνο 450 mm
Ύςνο 840 mm
Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο 7,50m2 ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
3000Υ2300mm
Μέγηζην χςνο πηψζεο
600 mm ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
Ηιηθηαθή νκάδα
1,5 - 14 εηψλ
ΑΦΑΛΕΙΑ
Α. Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1176-2008 (σο πξνο
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή), λα είλαη πξντφλ βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο απφ
εξγνζηάζην πνπ λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
Β. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο, ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο-πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο (δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην
ζθνπφ απηφ.
Γ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ έλαληη
αζηνρίαο πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο εθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα
ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1 θαη ΔΝ 1176-7,φπσο
επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξνζρέδην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ηεο παηδηθήο ραξάο.
Γ. Δπηηξέπνληαη κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο αξθεί λα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα φξηα
αζθαιείαο θαη ηα χςε πηψζεο ζε ζρέζε κε ην δάπεδν, δει. < 1,50m. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
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πεξηγξάθνληαη ζην φξγαλν αξθεί λα είλαη ηζνδχλακεο θαη λα κελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηελ
ειηθηαθή νκάδα, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ. ε
πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία πξνο ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ ηζνδπλακία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη ηνλ αλάδνρν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαη θάζε είδνπο
θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
600,00 €/ηεμ
Εξακόζια πενήνηα εςπώ/ηεμ
Α.Σ. 9
Ξύλινη ηπαμπάλα παίδων
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ κίαο ηξακπάιαο κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ :
Μία (1) δνθφ ηαιάλησζεο κε θαζίζκαηα θαη απνζβεζηήξεο,
Γχν (2) κνξθέο δψνπ κε ρεηξνιαβέο,
Μία (1) βάζε ηαιάλησζεο,
Η δνθφο ηαιάλησζεο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ δχν παξάιιειεο επηθνιιεηέο δνθνχο επαξθνχο δηαηνκήο
ζηηο άθξεο ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη ηα θαζίζκαηα απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο ή πιαζηηθφ κε
αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ζηε κία πιεπξά. Κάησ απφ ηα θαζίζκαηα εθαξκφδεηαη ειαζηηθφ πιηθφ
πάρνπο min 20mm θαη εκηθπθιηθήο κνξθήο γηα ηελ απφζβεζε ηεο ηαιάλησζεο. Δλδηάκεζα απφ ηηο
δνθνχο ζα ηνπνζεηεζνχλ νη κνξθέο δψνπ απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο θαη ζε θαηάιιεια ζεκεία ζα
ηνπνζεηεζνχλ δχν ρεηξνιαβέο απφ πνιππξνππιέλην γηα ηε ζηήξημε ηνπ ρξήζηε. Η βάζε ηαιάλησζεο
απνηειείηαη απφ 2 επηθνιιεηέο δνθνχο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 100Υ100mm νη νπνίεο ελψλνληαη κεηαμχ
ηνπο κε έλα κεηαιιηθφ ηειάξν γηα ηελ ζηήξημε ηνπ νξγάλνπ. Η κεηαιιηθή βάζε ζην άλσ κέξνο ηεο ζα
έρεη ην θνπδηλέην πεξηζηξνθήο θηηαγκέλν απφ ζηδεξνζσιήλα, πνπ εζσηεξηθά ζα θέξεη πνιπακίδηα
γηα ηελ αζφξπβε θαη ρσξίο θξαδαζκνχο θίλεζε ηνπ πείξνπ ηεο ηξακπάιαο.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ
Μήθνο 3400 mm
Πιάηνο 500 mm
Ύςνο 600 mm
Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο 13,50m2 ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
5400Υ2500mm
Μέγηζην χςνο πηψζεο
1000 mm ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
Ηιηθηαθή νκάδα
3 - 14 εηψλ
ΑΦΑΛΕΙΑ
Α. Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1176-2008 (σο πξνο
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή), λα είλαη πξντφλ βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο απφ
εξγνζηάζην πνπ λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
Β. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο, ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο-πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο (δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην
ζθνπφ απηφ.
Γ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ έλαληη
αζηνρίαο πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο εθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα
ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1 θαη ΔΝ 1176-7,φπσο
επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξνζρέδην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ηεο παηδηθήο ραξάο.
Γ. Δπηηξέπνληαη κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο αξθεί λα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα φξηα
αζθαιείαο θαη ηα χςε πηψζεο ζε ζρέζε κε ην δάπεδν, δει. < 1,50m. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην φξγαλν αξθεί λα είλαη ηζνδχλακεο θαη λα κελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηελ
ειηθηαθή νκάδα, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ. ε
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πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία πξνο ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ ηζνδπλακία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη ηνλ αλάδνρν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαη θάζε είδνπο
θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
300,00 €/ηεμ
Σπιακόζια εςπώ/ηεμ
Α.Σ. 10
Μύλορ με κάθιζμα
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ ελφο κχινπ κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ :
•
•
•

Μία (1) βάζε ζηήξημεο,
Έλαλ (1) κχιν κε ην θάζηζκα,
Έλαλ (1) άμνλα πεξηζηξνθήο.

Η βάζε ζηήξημεο ηνπ κχινπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηδεξνζσιήλα min Φ33mm ζε
ζπλδπαζκφ κε ζηδεξνδνθνχο ηχπνπ L30Υ30mm. Πάλσ ζηε βάζε ηνπνζεηείηαη ην πάησκα απφ
θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ζηε κία πιεπξά. Πάλσ ζην πάησκα
ηνπνζεηνχληαη θάγθεια ζπγθξάηεζεο χςνπο 1000mm απφ ζηδεξνζσιήλα Φ42mm. Σα θάγθεια ζα
έρνπλ ηε κνξθή Γ κε ζηξνγγπιεκέλε γσλία θαη ζε χςνο 380mm θέξνπλ νξηδφληηνπο ζηδεξνζσιήλεο
δηαηνκήο Φ33, πνπ ελψλνληαη ζην θέληξν ηνπ κχινπ. ην ζεκείν έλσζεο ησλ θάζεησλ ζσιήλσλ
ηνπνζεηείηαη ην θπθιηθφ θάζηζκα απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ζηε κία
πιεπξά. ην θέληξν ηνπ παηψκαηνο βξίζθεηαη ν άμνλαο πεξηζηξνθήο απφ καζίθ ραιχβδηλν ζσιήλα
Φ45mm, θαιπκκέλνο κε ζηδεξνζσιήλα Φ114mm. Ο άμνλαο κέζσ θαηάιιειεο δηάηαμεο έλζθαηξσλ
ηξηβέσλ (ξνπιεκάλ), κεηαδίδεη θίλεζε ζηνλ κχιν.
Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ζα βαθηνχλ ειεθηξνζηαηηθά ζε θνχξλν κε πνιπεζηεξηθή πνχδξα θαηάιιειε
γηα εμσηεξηθφ ρψξν, αθνχ πξψηα πιπζνχλ θαη αθαηξεζνχλ νη αθαζαξζίεο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ
Μήθνο 1250 mm
Πιάηνο 1250 mm
Ύςνο 1150 mm
Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο 21,60m2 ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
5600Υ5600mm
Μέγηζην χςνο πηψζεο
1000 mm ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
Ηιηθηαθή νκάδα
1,5 - 14 εηψλ
ΑΦΑΛΕΙΑ
Α. Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1176-2008 (σο πξνο
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή), λα είλαη πξντφλ βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο απφ
εξγνζηάζην πνπ λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
Β. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο, ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο-πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο (δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην
ζθνπφ απηφ.
Γ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ έλαληη
αζηνρίαο πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο εθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα
ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1 θαη ΔΝ 1176-7,φπσο
επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξνζρέδην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ηεο παηδηθήο ραξάο.
Γ. Δπηηξέπνληαη κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο αξθεί λα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα φξηα
αζθαιείαο θαη ηα χςε πηψζεο ζε ζρέζε κε ην δάπεδν, δει. < 1,50m. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
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πεξηγξάθνληαη ζην φξγαλν αξθεί λα είλαη ηζνδχλακεο θαη λα κελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηελ
ειηθηαθή νκάδα, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ. ε
πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία πξνο ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ ηζνδπλακία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη ηνλ αλάδνρν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαη θάζε είδνπο
θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
700,00 €/ηεμ
Επηακόζια εςπώ/ηεμ
Α.Σ. 11
Μύλορ Αςηοκινούμενορ
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ ελφο απηνθηλνχκελνπ κχινπ κε ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:
Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ :
-Μία (1) βάζε ζηήξημεο,
-Έλαλ (1) απηνθηλνχκελν κχιν κε θαζίζκαηα,
-Έλαλ (1) άμνλα πεξηζηξνθήο,
-Έλα (1) ηηκφλη θίλεζεο.
Η βάζε ζηήξημεο ηνπ κχινπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηδεξνζσιήλα min Φ33mm ζε
ζπλδπαζκφ κε ζηδεξνδνθνχο ηχπνπ L30Υ30mm. Πάλσ ζηε βάζε ηνπνζεηείηαη ην πάησκα απφ
θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ζηε κία πιεπξά. Πεξηκεηξηθά ηνπ παηψκαηνο θαη
ζε χςνο 680mm ζα ππάξρεη θάγθειν απφ ζηδεξνζσιήλα min Φ26mm ην νπνίν θέξεη θαη ηηο βάζεηο
ηνπνζέηεζεο ηνπ θαζίζκαηνο. Σν θάζηζκα ζα είλαη θηηαγκέλν απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε
αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ζηε κία πιεπξά θαηζα αθήλεη δχν αλνίγκαηα γηα ηελ είζνδν ζηνλ κχιν. ην
θέληξν ηνπ παηψκαηνο ζα βξίζθεηαη ν άμνλαο πεξηζηξνθήο απφ καζίθ ραιχβδηλν ζσιήλα min
Φ45mm, θαιπκκέλνο κε ζηδεξνζσιήλα Φ114mm. Ο άμνλαο κέζσ θαηάιιειεο δηάηαμεο έλζθαηξσλ
ηξηβέσλ (ξνπιεκάλ), κεηαδίδεη θίλεζε ζηνλ κχιν. ην πάλσ κέξνο ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο ζα
ηνπνζεηεζεί ην ηηκφλη θίλεζεο, απφ ζηδεξνζσιήλα Φ26mm θαη επέλδπζε κε θφληξα πιαθέ
ζαιάζζεο.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ
Μήθνο 1600 mm
Πιάηνο 1600 mm
Ύςνο 800 mm έσο 1000 mm
Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο 24,6m2 ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
5600Υ5600mm
Μέγηζην χςνο πηψζεο
550 mm ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
Ηιηθηαθή νκάδα
1,5 - 14 εηψλ
ΑΦΑΛΕΙΑ
Α. Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1176-2008 (σο πξνο
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή), λα είλαη πξντφλ βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο απφ
εξγνζηάζην πνπ λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
Β. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο, ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο-πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο (δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην
ζθνπφ απηφ.
Γ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ έλαληη
αζηνρίαο πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο εθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα
ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1 θαη ΔΝ 1176-7,φπσο
επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξνζρέδην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ηεο παηδηθήο ραξάο.
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Γ. Δπηηξέπνληαη κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο αξθεί λα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα φξηα
αζθαιείαο θαη ηα χςε πηψζεο ζε ζρέζε κε ην δάπεδν, δει. < 1,50m. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην φξγαλν αξθεί λα είλαη ηζνδχλακεο θαη λα κελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηελ
ειηθηαθή νκάδα, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ. ε
πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία πξνο ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ ηζνδπλακία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη ηνλ αλάδνρν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαη θάζε είδνπο
θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
800,00 €/ηεμ
Οκηακόζια εςπώ/ηεμ
Α.Σ. 12
ύνθεηο όπγανο νηπίων με ηζοςλήθπα
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ ελφο ζχλζεηνπ νξγάλνπ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ :
-Μία (1) ηεηξάγσλε πιαηθφξκα κε ζθεπή,
-Μία (1) κεηαιιηθή ηζνπιήζξα,
-Μία (1) ζθάια ή ξάκπα αλαξξίρεζεο,
Σεηξάγσλε πιαηθφξκα κε ζθεπή
Η πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:
•
Σέζζεξηο (4) μχιηλεο επηθνιιεηέο θνιψλεο επαξθνχο δηαηνκήο,
•
Μία (1) πιαηθφξκα πνπ ζα απνηειείηαη απφ έλα ηεηξάγσλν πιαίζην κε μπινδνθνχο επαξθνχο
δηαηνκήο θαη έλα θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν,
•
Έλα (1) εληαίν ζθέπαζηξν ηνπνζεηεκέλν ππφ θιίζε, θαηαζθεπαζκέλν απφ θφληξα πιαθέ
ζαιάζζεο.
ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ ζα πξνζαξκνζηνχλ θξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηψζε
απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο ή μχιηλα θάγθεια απφ δνθνχο επαξθψλ δηαζηάζεσλ.
Αλνμείδσηε ηζνπιήζξα
Η ηζνπιήζξα ζα είλαη επζεία ρσξίο αιιαγέο πνξείαο ή θιίζεο ζην κήθνο ηεο. Η επηθάλεηα θχιηζεο ζα
θαηαζθεπαζηεί απφ αλνμείδσηε ιακαξίλα πάρνπο min 1mm ρσξίο αηρκεξέο άθξεο ή γσλίεο.
Δθαηέξσζελ ηεο επηθάλεηαο θχιηζεο θαη θαηά κήθνο ηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ πιατλά απφ θφληξα πιαθέ
ζαιάζζεο. ηε δψλε εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε ζα δηαζέηεη πιεπξηθή πξνζηαζία απφ θφληξα πιαθέ
ζαιάζζεο κε κνξθή δψσλ ή άιιε θαη πξνζηαηεπηηθή εγθάξζηα κπάξα απφ ζηδεξνζσιήλα επαξθνχο
δηαηνκήο.
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο νξγάλνπ
Μήθνο 2600 mm
Πιάηνο 1400 mm
Ύςνο 2900 mm
Απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο 21,70m2 ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν
6100Υ4250mm
Μέγηζην χςνο πηψζεο
1000 mm ή ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν φξγαλν.
Ηιηθηαθή νκάδα
1,50+
ΑΦΑΛΕΙΑ
Α. Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1176-2008 (σο πξνο
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή), λα είλαη πξντφλ βηνκεραληθήο γξακκήο παξαγσγήο απφ
εξγνζηάζην πνπ λα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
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Β. Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο, ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο-πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο (δει. πηζηνπνίεζεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην
ζθνπφ απηφ.
Γ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ έλαληη
αζηνρίαο πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο εθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα
ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 1176-1 θαη ΔΝ 1176-7,φπσο
επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξνζρέδην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθαιείαο ηεο παηδηθήο ραξάο.
Γ. Δπηηξέπνληαη κηθξέο απνθιίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο αξθεί λα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα φξηα
αζθαιείαο θαη ηα χςε πηψζεο ζε ζρέζε κε ην δάπεδν, δει. < 1,50m. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην φξγαλν αξθεί λα είλαη ηζνδχλακεο θαη λα κελ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο κειέηεο, ηελ
ειηθηαθή νκάδα, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ. ε
πεξίπησζε απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία πξνο ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ ηζνδπλακία απφ ηνλ
πξνκεζεπηή θαη ηνλ αλάδνρν.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θαη θάζε είδνπο
θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
1.200,00 €/ηεμ
Υίλια διακόζια εςπώ/ηεμ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ - Δάπεδο αζθαλείαρ
Α.Σ. 1
Ελαζηικά ανηικπαδαζμικά πλακίδια αζθαλείαρ, πάσοςρ 50mm
Σα ειαζηηθά αληηθξαδαζκηθά πιαθίδηα αζθαιείαο ζα απνηεινχληαη θαηά βάζε απφ κείγκα έγρξσκσλ
ζπκππθλσκέλσλ θαη αλαθπθιψζηκσλ θφθθσλ θπζηθνχ ειαζηηθνχ κε έγρξσκε MDI πνιπνπξεζάλε ή
άιια ηζνδχλακα πιηθά. Σν πιηθφ ζα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζα κπνξεί λα
μαλαρξεζηκνπνηεζεί. Οη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο κήθνπο θαη πιάηνπο ηνπ πιαθηδίνπ ζα είλαη 45Υ45
εθαηνζηψλ θαη πάρνπο 50mm. Σα πιαθίδηα ζα κπνξνχλ λα επηθνιιεζνχλ κε εηδηθή θφιια ζε
ζπκπαγέο, ιείν, επίπεδν. Θα κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ θαηεπζείαλ πάλσ ζε παηεκέλν, ζηεγλφ
θαζαξφ γαξκπίιη - ζχληξηκκα πάρνπο 30 εθ. ή επάλσ ζε ηζηκεληνεπηθάλεηα ή αζθαιηνεπηθάλεηα.
Γηα ηα πιατλά ζα ππάξρνπλ εξγνζηαζηαθά θαηαζθεπαζκέλεο νπέο θαη πιαζηηθνί πχξνη ζχλδεζεο, πνπ
ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ή άιιε ηζνδχλακε ηερληθή ιχζε.
Θα είλαη πςειήο αληνρήο ζηελ ηξηβή θαη ζηνλ εθειθπζκφ, ζα έρνπλ θαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ ππξά, ζα
έρνπλ αληηνιηζζεηηθή ηθαλφηεηα θαη πδαηνπεξαηφηεηα, ζα είλαη αλζεθηηθά ζηνλ παγεηφ, ζην αιαηφλεξν,
ζην ριψξην, ζηελ θζνξά θαη αλαιινίσην απφ ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο θαζψο ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ θαηά ΔΝ 1177 θαη ΔΝ
1176 (ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1177:2008). Οη κνλάδεο παξαγσγήο ζα πξέπεη λα είλαη
πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001 γηα φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο.
Με πξαγκαηνπνηνχκελε δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ ηνπ χςνπο πηψζεο ηεο επέλδπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε
θξηηήξην ηξαπκαηηζκνχ ηεο θεθαιήο (HIC) ίζν κε 1000 ζα δηαπηζηψλεηαη ην θξίζηκν χςνο πηψζεο ηνπ
δείγκαηνο αλαθνξάο, πξνζδηνξηδφκελν ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 1177 θαη ΔΝ 71-3.
Οη ηηκέο HIC ζα βεβαηψλνληαη κε επίζεκεο πηζηνπνηήζεηο κε ελδείμεηο ειεγκέλεο αζθάιεηαο
Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο.
Γηα ηελ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ζα πξνζθνκηζζνχλ πηζηνπνηεηηθά γηα:
- Πξνζηαζία πηψζεο. Σα 50mm λα εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ min 1,50m θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα
θαιχπηνπλ ην max χςνο πηψζεο ησλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο
- Πηζηνπνίεζε παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο
- πκπεξηθνξά ζηελ ππξά
- Αληίζηαζε ζηελ ηξηβή
- Αληνρή ζε εθειθπζκφ
- Αλζεθηηθφηεηα ζην ριψξην
- Αλζεθηηθφηεηα ζηνλ παγεηφ
- Αληηνιηζζεηηθή ηθαλφηεηα
- Γηαπεξαηφηεηα λεξνχ
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- Αληνρή ζηελ απφμεζε/θζνξά.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) γηα πιαθίδηα πάρνπο 50 mm. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε
πξνκήζεηα ησλ πιαθηδίσλ (κε ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
θξαζπέδσλ), ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ θαη θάζε είδνπο θνξηνεθθφξησζε θαη
ζηαιία. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο.
25,00 €/m2
Είκοζι πένηε εςπώ/m2
ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ - Φωηιζηικά
Α.Σ. 1
Φωηιζηικό με LED, επί κοπςθήρ ιζηού κολοςποκωνικήρ διαηομήρ
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά
Σν ζψκα θαη ην θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θπθιηθήο κνξθήο θαηαζθεπαζκέλα απφ
ρπηνπξεζαξηζηφ αινπκίλην ζρεδηαζκέλν γηα πξνζαξκνγή ζε θνξπθή ηζηνχ θσληθήο θπθιηθήο
δηαηνκήο. Η ζηήξημε ζα γίλεηαη κέζσ βξαρηφλσλ απφ ρπηνπξεζαξηζηφ αινπκίλην πνπ θαηαιήγνπλ ζε
ρνάλε πξνζαξκνγήο θαη ζα είλαη βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά κε πνιπεζηεξηθά ρξψκαηα πνχδξαο γηα
αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ζε αληίμνα πεξηβάιινληα θαη
παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. Η επηινγή ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ηνπ ρξψκαηνο ζα γίλεη απφ ηελ ππεξεζία
κεηά ηελ πξνζθφκηζε δεηγκαηνινγίνπ.
Ο δηαρχηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ επίπεδν ή ειαθξψο θνπξκπαξηζηφ γπαιί, πάρνπο 5mm,
αλζεθηηθφ ζε θξαδαζκνχο θαη ζε ζεξκφηεηα. Η κνλάδα θσηεηλήο εθπνκπήο ζα απνηειείηαη απφ LED,
ηα νπνία έρνπλ θαηάιιειε ζπλδεζκνινγία BY PASS, ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα κελ δηαθφπηεηαη ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ελφο εμ' απηψλ. Κάζε έλα απφ ηα LED ζα θέξεη ην δηθφ ηνπ
αλεμάξηεην θαθφ, ν νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ πςειήο ζεξκηθήο θαη κεραληθήο
αληνρήο.
Σν εηδηθφ ζχζηεκα ςχμεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλα
θαη ζπλδεδεκέλα ζε εηδηθή απνζπψκελε βάζε απφ αλζεθηηθφ θαη άθαπζην κνλσηηθφ πιηθφ. Σν εηδηθφ
ζχζηεκα ςχμεο ζα βξίζθεηαη εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο απνηξέπνληαο ηελ ζπζζψξεπζε ζθφλεο
θαη άιισλ νπζηψλ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα αινπκηλίνπ, πνπ βνεζά
ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ησλ LED θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο
ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζηιηθνλνχρα θαιψδηα πςειήο ζεξκηθήο αληνρήο άλσ
ησλ 120C θαη πξφζζεηε πξνζηαζία κε καθαξφλη παινκεηάμεο.
Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά
Πξνζηαζία έλαληη πγξψλ θαη ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ: IP66, Μεραληθή Κξνχζε: ΙΚ09, Κιάζε Μφλσζεο:
Class II . Ιζρχο: LED 60W, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο LED . Η ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο Neutral White 4000K.
Φσηεηλή εθπνπή ηχπνπ cut-off , κε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο θσηεηλήο έληαζεο θαη ζάκβσζεο, γηα
αληηζακβσηηθνχ ηχπνπ θαηαλνκή ηεο θσηεηλήο ξνήο, βάζεη ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Φσηηζκνχ CIE
θαη ησλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ EN 13201 θαη EN 13032.
Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηηο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , ζα ζπλνδεχεηαη απφ
εθζέζεηο δνθηκψλ απφ Πηζηνπνηεκέλνπο Διιεληθνχο Φνξείο θαη ζήκαλζε CE.:
- Οδεγία Υακειήο Σάζεο LVD 2006/95/EC
- Οδεγία Ηιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο EMC 2004/108/EC
θαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Πξφηππα:
- EN 55015, EN 61000-3-2
- EN 60598-1, EN 60598-2-3
- ΔΝ 62262
- CIE, EN 13032-2 θαη EN 13201-2
Ο βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη δηείζδπζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 529
(EN 60529).
Φσηνκεηξηθά ηνηρεία (Cd/1000lm)
Γηαζηάζεηο: Βάξνο: 11.80kg πεξίπνπ θαη πξνβαιιφκελε επηθάλεηα: 0.11m2 πεξίπνπ
Ο ηζηφο ζα απνηειείηαη απφ ηνλ θνξκφ, ηελ πιάθα έδξαζεο , ηε ζπξίδα θαη ην αθξνθηβσηην κε ηα εμήο
ραξαθηεξηζηηθά:
O θνξκφο ζα είλαη θσληθήο θπθιηθήο δηαηνκήο κε δηάκεηξν βάζεο θαη θνξπθήο Φ100mm θαη Φ60mm
αληίζηνηρα, πάρνπο 3mm θαη χςνπο 4000mm, απφ ραιπβδνέιαζκα πνηφηεηαο S235JR θαηά
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ΔΝ10025 (St37-2/DIN17100), κε κία δηακήθε θαη θακία εγθάξζηα ξαθή, κε πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο
απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζεξκήο εμέιαζεο. ε απφζηαζε 600mm απφ ηε βάζε ηνπ έρεη ζχξα
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Ο θνξκφο ηνπ
ηζηνχ ζθελψλεηαη κέζα ζηελ νπή ηεο πιάθαο έδξαζεο θαη ζπγθνιιείηαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.
Η πιάθα έδξαζεο ζα είλαη ραιχβδηλε πιάθα θπθιηθήο δηαηνκήο θ310mm θαη πάρνπο 10mm, απφ
πιηθφ πνηφηεηαο S235JR θαηά ΔΝ10025 (St37-2/DIΝ17100), κε θεληξηθή νπή ίδηαο δηακέηξνπ κε ηελ
βάζε ηνπ θνξκνχ γηα ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο θαζψο θαη κε ηέζζεξηο (4)
νπέο, θπθιηθνχ ζρήκαηνο, θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ηε ζηεξέσζε ησλ αγθπξίσλ.
Η ζπξίδα (Πνξηάθη) ζα είλαη δηαζηάζεσλ 300x62mm απφ ην ίδην έιαζκα ηνπ θνξκνχ ηνπ ηζηνχ, πνπ
ζηελ θιεηζηή ζέζε δελ εμέρεη απφ ηνλ θνξκφ, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζε νπή-ζχξα ηνπ θνξκνχ ίδησλ
δηαζηάζεσλ, κε εηδηθή θιεηδαξηά θαη δηθφ ηεο θιεηδί γηα εχθνιν άλνηγκα - θιείζηκν, παξέρεη
ζηεγαλφηεηα ΙΡ54 ζηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε.
Αθξνθηβψηην απφ ξεηίλεο πνιπακηδίσλ, άζξαπζην, πξνζηαζίαο ΙΡ54 έλαληη ζηεξεψλ θαη πγξψλ θαη
ΙΚ08 έλαληη κεραληθήο θξνχζεο.
Ο ηζηφο ζα είλαη γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ θαη βακκέλνο ειεθηξνζηαηηθά κε ρξψκαηα πνχδξαο
αξίζηεο πνηφηεηαο ζπλνδεπφκελα απφ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ζε ρξψκα επηινγήο ηεο
ππεξεζίαο κεηά ηελ πξνζθφκηζε ρξσκαηνινγίνπ.
Η θαηαζθεπή ηνπ ηζηνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα & ηνπο Ιζρχνληεο Καλνληζκνχο
θαη ζα θέξεη Πηζηνπνίεζε CE.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ θσηηζηηθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο
ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ θαη θάζε είδνπο θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία. Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ
αλαιπηηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θσηηζηηθνχ, θαζψο θαη
γηα ηε ζεκειίσζε απηνχ.
400,00 €/ηεμ
Σεηπακόζια εςπώ/ηεμ
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