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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών.
Ειδικότερα, Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Για το λόγο αυτό, οι
προμηθευτές που συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια θα πρέπει να προσκομίσουν
επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν στο όνομά του
κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται η
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων:
 ΕΝ 1176:2008 (σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και
παιδοτόπων).
 EN 1176-1:2008, ΕΝ 1177:2008 (σχετικά με τις προδιαγραφές των ελαστικών
δαπέδων ασφαλείας).
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής
διαχείρισης ISO14001 της εταιρείας κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών,
των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας και του αστικού εξοπλισμού.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την χρήση του υπό προμήθεια εξοπλισμού δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία
και η ασφάλεια του χρήστη. Ειδικότερα:
α) Ο εξοπλισμός είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομική και ομαδική άθληση.
β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί και να είναι ασφαλή για τους
χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μην υπάρχουν αιχμηρές εκτεθειμένες

ακμές, οι επιφάνειες και οι λαβές να είναι αντιολισθητικές, οι συνδέσεις – πακτώσεις να
είναι κρυφές ή κολλημένες με ειδικά προστατευτικά, κλπ.).
Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001και
18001επί ποινή αποκλεισμού.
Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των
αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα
προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση,
η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων
στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. Η τήρηση των απαιτήσεων των
προαναφερόμενων

προτύπων

ή

προδιαγραφών

ασφαλείας

πιστοποιείται

από

αναγνωρισμένους φορείς για τον σκοπό αυτό, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία,
ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής
χαράς, σε Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ.
28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/
25 -7- 2014).
Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις
ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να
συνοδεύεται και από την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Y.A.
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική
έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του
εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:
α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του
εισαγωγέα ή του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε
οργάνου.
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.
γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού
του.
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προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από
διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της
υπ’

αριθμ.

28492/2009 Υπουργικής

Απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να

περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του
χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης, καθώς επίσης
και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού και των δαπέδων ασφαλείας, με
τα ισχύοντα πρότυπα.
Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού,
πλήρους και ετοίμου προς χρήση, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων υποβάσεων
σκυροδέματος, για την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας και κάθε άλλη
δαπάνη για χωματουργικές εργασίες και μικροϋλικά, , ώστε οι παιδικές χαρές να
πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και της

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΓΧΡΩΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από PVC FOREX ή HDPE. Όλες οι
εκτεθειμένες άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

PVC FOREX
Το PVC FOREX είναι ειδικά σχεδιασμένο υλικό για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις
στον τομέα της κατασκευής . Είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ φύλλο. Είναι κατάλληλο για
εξωτερική χρήση και διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις βραδυκαυστότητας, που το
καθιστά κατάλληλο για όλους τους δημόσιους χώρους. Είναι ανθεκτικό στην υγρασία
και στον ήλιο. Χρησιμοποιείται στα διακοσμητικά στοιχεία.

HDPE(High DensityPolyethylene)
Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι
υλικό που αναγνωρίζεται παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και
χημικές του ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο
εκπρόσωπο της οικογένειας των πολυολεφινών), το οποίο παράγεται μετά από
πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την
ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες.

HEXA PLYWOOD
Το ΗΕΧΑ PLYWOOD είναι ένα πάνελ κόντρα πλακέ επικαλυμμένο με

φιλμ με

αποτυπωμένο εξαγωνικό σχέδιο. Το ΗΕΧΑ PLYWOOD χρησιμοποιείται ως δάπεδο στη
βιομηχανία μεταφορών, έχει εφαρμογή σε κτίρια όπως αποθήκες, πλατφόρμες φόρτωσης
και σκαλωσιές .Είναι η καλύτερη επιλογή όταν απαιτείται δάπεδο

ανθεκτικό ή

διακοσμητικό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά,
τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του
εξοπλισμού.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν είναι
επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις
σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να
έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης
όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και
φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙΥΛΙΚΑΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώματα να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν
περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα
χρώματα έχουν σαν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα παιχνίδια θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές
Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες
προδιαγραφές.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΗΚΝΩΣΗ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας ή
ποιότητος C16/20 , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή
πυργογερανού ή αυτοκινούμενης μπετονιέρας και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την
επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο
για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. Συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο), καθώς και τοποθέτηση πλέγματος Τ131 σε όλο
το μήκος έκχυσης του σκυροδέματος με επικάλυψη 1,10.
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Κανόνες απόδειξηςποιοτικήςεπιλογής
Απαραίτητη είναι, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση των δειγμάτων (μαζί με τα λοιπά
δικαιολογητικά) με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές
και να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα
στοιχεία του διαγωνιζομένου. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα
δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι ο μόνος αρμόδιος για την
αποδοχή των δειγμάτων.
Το κάθε δείγμα αφορά ένα κομμάτι των οργάνων από τα εξής:
 Τμήμα μεταλλικού υποστυλώματος (κούνιες) 80χ80χ2 mm
 Τμήμα αλυσίδας από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 6mm
 Τμήμα χρωματιστού πάνελ PVC FOREX
 Τμήμα HDPE
 Τμήμα HEXA PLYWOOD
Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού
βαρύνει τους συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται.
Η επιστροφή των δειγµάτων των προµηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν
ανατέθηκε η προµήθεια, γίνεται µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία της
ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης µε µέριµνα και ευθύνη αυτών.
Η επιστροφή των δειγµάτων στον συµβασιούχο προµηθευτή θα γίνει µέσα σε
τριάντα ηµέρες από την παραλαβή των υπό προµήθεια προϊόντων και την ολοκλήρωση
των συµβατικών του υποχρεώσεων µε ευθύνη και µέριµνα του ίδιου.

Αποδεικτικό επίσκεψης από τον προσφέροντα του φακέλου υποβολής της προσφοράς,
του χώρου 5 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Το αποδεικτικό επίσκεψης θα περιέχεται
δικαιολογητικών της προσφοράς.

απαραίτητα στον φάκελο
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