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Πρακτικό της µε αριθµό 10ης/29.05.2018, συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Καισαριανής, την 29η του µηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 2018.
Στην Καισαριανή σήµερα,29/05/2018, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ , το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.
/24.05.2018, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι εφτά (27)
µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) µέλη και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

Κατηµερτζής Γεώργιος Πρόεδρος ∆.Σ.
1. Πολυχρονάκης Συµεών
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα
3. Περρής Ιωάννης
4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος
5. Καραβασίλης Εµµανουήλ
6. Χριστοφής Μιχαήλ
7. Χατζηδηµητράκης Αργύριος
8. Κολοβού Κων/να
9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
10. Παπαγιάννης Ιωάννης
11. Αξιώτης Χρήστος
12. Βεχλίδη Μαρία
13. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
14. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα
15. Βασιλάκη Αικατερίνη
16. Κοντόσταυλος Γεώργιος
17. Σοφιανόπουλος Γεώργιος
18. Καµπάκας Αντώνης
19. Λυκούδης Αλεβίζος
20. Βερλέκης Νικόλαος
21. Κακανάκης Ευάγγελος
22. Αλεξοπούλου Μαρία
23. Κατσαρέλης Νικόδηµος
24. Γαβρίλης Γεώργιος
25.
26.

1. Βοσκόπουλος Χρήστος
2. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης
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Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ∆ήµαρχος κ. Σταµέλος Ηλίας και η δηµοτική
υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΙΙ για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης
στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 7244/13-3-18) στον άξονα προτεραιότητας
«Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο
πρόσκλησης «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών
των δήµων της Χώρας» και τίτλο υποβαλλόµενης πρότασης από τον ∆ήµο Καισαριανής:
«Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του
∆ήµου Καισαριανής», προϋπολογισµού µελέτης 189.159,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή
234.557,16€ µε ΦΠΑ 24%.
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση της ∆ιευθύντριας Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ιεύθυνση: Βρυούλων 125 &
Φιλαδελφείας
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
(URL): https://kaisariani.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/05/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:

Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα ΥΠΕΣ :
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»,
« Άξονας Προτεραιότητας:
«Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές
και δραστηριότητες των δήµων».
ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
«Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για
την αναβάθµιση παιδικών χαρών των
δήµων της Χώρας»

NUTS:GR30 / LAU2 GR30002001

Πληροφορίες: Χαρίτου Ελιάνα
Τηλ: 213.20.10.726
Fax: 210.72.92.621
Email: charitou@kessariani.gr
•

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΙΙ για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στο
Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 7244/13-3-18) στον άξονα προτεραιότητας
«Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο πρόσκλησης
«Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της
Χώρας» και τίτλο υποβαλλόµενης πρότασης από τον ∆ήµο Καισαριανής:
«Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του
∆ήµου Καισαριανής», προϋπολογισµού µελέτης 189.159,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή
234.557,16€ µε ΦΠΑ 24%.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:
Το Υπουργείο Εσωτερικών δηµοσίευσε την πρόσκληση ΙΙ για την υποβολή αίτησης
χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 7244/13-3-18) στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε
τίτλο πρόσκλησης «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών
των δήµων της Χώρας» (Α∆Α: ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ).
Ο προϋπολογισµός της Χρηµατοδότησης του Προγράµµατος που αντιστοιχεί στον ∆ήµο
Καισαριανής µε βάση την Πρόσκληση και κριτήρια αριθµού µόνιµων κατοίκων της πόλης, είναι
204.000€.
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Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε:
Α) την έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης εκ µέρους του ∆ήµου Καισαριανής έργου µε
τίτλο: «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών
του ∆ήµου Καισαριανής», προϋπολογισµού µελέτης 189.159,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή
234.557,16€ µε ΦΠΑ 24%. στην πρόσκληση ΙΙ, Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ.
7244/13-3-18) του ΥΠΕΣ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και
δραστηριότητες των δήµων», µε βάση την επισυναπτόµενη µελέτη και την έγκριση αυτής µέσω
της παρούσας απόφασης,
Β) την δέσµευση του ∆Σ ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης της χρηµατοδότησης από το
Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το υπερβάλλον ποσό πέραν της χρηµατοδότησης των 204.000€, θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα,
Γ) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
Η ∆ιευθύντρια της ΤΥ
Κωνσταντοπούλου Βασιλική
Αρχιτ. Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV 43325000-7

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ”

Προϋπολογισµός δαπάνης

:

189.159,00 Ευρώ

Φ.Π.Α. 24%

:

45.398,16 Ευρώ

Σύνολο

:

234.557,16 Ευρώ

ΜΑΪΟΣ 2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛ:
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ

234.557,16€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞ.

Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ&

Τηλ.:2132010726

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ &

Fax: 210 7292621

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ»

texniki@kessariani.gr
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού στις παιδικές χαρές
του ∆ήµου και ειδικότερα των οργάνων και των δαπέδων ασφαλείας. Στόχος της µελέτης είναι να
δηµιουργηθούν ελκυστικοί και λειτουργικοί δηµόσιοι χώροι αναψυχής µε την αναβάθµιση της
ποιότητας και του εξοπλισµού τους. Οι παρεµβάσεις που προτείνονται επιδιώκουν την επίτευξη
της µέγιστης λειτουργικότητας των προς διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και
παιχνιδιού µε προδιαγραφές ασφαλείας σύµφωνα µε τα πρότυπα που ισχύουν για την
ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων.

Οι περισσότερες παιδικές χαρές στις οποίες θα παρέµβουµε είναι σφραγισµένες και εκτός
λειτουργίας, καθώς ο υφιστάµενος εξοπλισµός είναι ακατάλληλος και απαιτείται η άµεση
αντικατάσταση του, µε νέο µε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Οι χώροι µετά την αναβάθµιση θα
συµµορφωθούν πλήρως µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για την συγκεκριµένη χρήση,
όπως αυτές καθορίζονται µε την Απόφαση 28492/11.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 931/18.05.2009 τεύχος Β΄),
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ΦΕΚ 2029/25-7-2014, όπου ορίζει συγκεκριµένες
προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας για τους χώρους αυτούς. Στις παιδικές χαρές επιδιώκεται
πάνω από όλα η πρόληψη των ατυχηµάτων και η µείωση της επικινδυνότητας και του µεγέθους
των τραυµατισµών.
Για την κάλυψη των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας γίνεται καταµερισµός του
χώρου των παιδικών χαρών που αναφέρονται σε δύο ηλικιακές οµάδες, καθώς οι χώροι δεν έχουν
µεγάλη έκταση. Πρώτη οµάδα για παιδιά 1-6 ετών και δεύτερη από 6-12 ετών.
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Από πρακτικής πλευράς, οι απαιτήσεις άνεσης (φυσικής-ψυχικής), υγιεινής και ασφάλειας,
ικανοποιούνται µε την κατασκευή και τα υλικά που χρησιµοποιούνται. Υλικά, επενδύσεις, βασικός
εξοπλισµός και εγκαταστάσεις, όλα οφείλουν να εξασφαλίζουν την ευεξία του παιδιού και να
προσαρµόζονται στη δική του κλίµακα, ενώ ταυτόχρονα οι κατασκευές πρέπει να είναι απόλυτα
συµβατές µε το φυσικό περιβάλλον, να είναι οικολογικές και ανακυκλώσιµες και αβλαβείς για τους
χρήστες.
Στις παιδικές χαρές προβλέπονται εργασίες που αφορούν σε
•

αποξήλωση των υπαρχόντων οργάνων,

•

στην εξυγίανση του εδάφους (εκβραχισµοί, εκριζώσεις κλπ.), τις

επιστρώσεις του εδάφους µε υλικό κατάλληλο για τη χρήση (χυτό συνθετικό
δάπεδο, ή βοτσαλάκι ποταµίσιο),
•

την δηµιουργία ραµπών και προσβάσεων για χρήστες µε δυσκολίες

κινητικότητας.
•
την προµήθεια και τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων οργάνων και
λοιπού αστικού εξοπλισµού (παγκάκια και πινακίδες µε τα στοιχεία των παιδικών
χαρών)
Οι παιδικές χαρές για τις οποίες προβλέπονται παρεµβάσεις είναι οι παρακάτω:
1.
Παιδική χαρά στην οδό Ανδρέου ∆ηµητρίου και Τζ. Κέννεντυ
2.
Παιδική χαρά στο πάρκο Αφών Τσάφου (οδός Μοσχονησίων)
3.
Παιδική χαρά στο πάρκο Αη Γιάννη (οδός Τανταλίδου)
4.
Παιδική χαρά στο στάδιο Κρητικόπουλος
5.
Παιδική χαρά στην οδό Αµασείας και Ηρώς Κωνσταντοπούλου
6.
Παιδική χαρά στο πάρκο Αλεξάνδρου
Στις παιδικές χαρές 1, 3, 4, 5 προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των οργάνων καθώς αυτά
που υφίστανται είναι εντελώς ακατάλληλα για την χρήση και δεν δύναται να πιστοποιηθούν, ενώ
στις παιδικές χαρές 2 και 6 θα αντικατασταθεί τµήµα του εξοπλισµού τους.
Τα νέα όργανα που θα τοποθετηθούν πρέπει να έχουν πιστοποίηση και να τηρούν τις
αποστάσεις ασφαλείας. Επίσης πρέπει να είναι ικανοποιούν τις ισχύουσες προδιαγραφές
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1176 και στο
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176, ως προς τον σχεδιασµό, τη µορφολογία, τα υλικά και την τοποθέτησή
τους.
Τα δάπεδα που θα τοποθετηθούν πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1176 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176. Οι τύποι των δαπέδων που θα
χρησιµοποιηθούν είναι:
•
Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, υδατοπερατά µε επίστρωση EPDM
•
χυτός ελαστικός τάπητας υδατοπερατός µε επίστρωση EPDM
•
βοτσαλάκι ποταµίσιο σε βάθος τέτοιο για ικανή απορρόφηση κρούσεων.
Τα δάπεδα ασφαλείας θα συνοδεύονται από πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής
τους κατά ISO 9001 και από όλες τις λοιπές πιστοποιήσεις και εργοστασιακές δοκιµές, όπως
περιγράφεται στη µελέτη και διακήρυξη.
Είναι δυνατή η παρέµβαση σε παιδικές χαρές του ∆ήµου Καισαριανής που δεν αναφέρονται
στον παρακάτω πίνακα, κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση που
προκύψουν έκτακτες φθορές σε εξοπλισµό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. Η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης ποσοτήτων εντός ορίων προϋπολογισµού.

6/25

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι παιδικές χαρές στις οποίες θα παρέµβουµε και ο
εξοπλισµός που προβλέπεται για κάθε µία από αυτές αλλά και συγκεντρωτικά, από την παρούσα
µελέτη:

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Κούνια βρεφών δύο θέσεων
Κούνια παίδων δύο θέσεων
Κούνια αιώρηση
Κούνια φωλιά
Περιστροφική κούνια φωλιά
Μεταλλική τραµπάλα δύο θέσεων
Ζωάκι ελατήριο µίας θέσης
Μύλος
Σύνθετο
Τσουλήθρα βρεφών µανιτάρι
Σύνθετο
Πυροσβεστικό όχηµα
Σύνθετο
Σύνθετο ισορροπία
Σπιτάκι δασικό
Τρενάκι δασικό
∆ίχτυ αναρρίχησης κατακόρυφο
Αναρρίχηση
Χειροβάδιση
∆ίσκοι ισορροπίας
Γέφυρα ισορροπίας
∆ιπλή ράµπα βρεφών
Κεκλιµένη δοκός ισορροπίας
∆οκός ισορροπίας και σκοινιά
Γέφυρα και δίχτυ
∆οκοί και κολώνες
Πατάρι σε ύψος <0,60
Τσουλήθρα πλαγιάς δεξιόστροφη
Τσουλήθρα πλαγιάς
Τσουλήθρα πλαγιάς
Τσουλήθρα πλαγιάς
Πινακίδα σήµανσης παιδικών
χαρών
Πινακίδα µε στοιχεία του
προγράµµατος
Καθιστικά
Χυτός ελαστικός τάπητας 4εκ
Χυτός ελαστικός τάπητας 5εκ
Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 4εκ
Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 5εκ
Βοτσαλάκι ποταµίσιο
Σταθεροποιηµένο χωµάτινο

τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
µ²
µ²
µ²
µ²
µ³
µ²

ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ - ΤΑΝΤΑΛΙ∆ΟΥ

ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜΑΣΕΙΑΣ & ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΚΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΑΦΩΝ ΤΣΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
«Απαιτούµενες Παρεµβάσεις στις
παιδικές χαρές του ∆ήµου Καισαριανής»

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΕΝΝΕΝΤΥ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΠΟΣΟΤ.

ΠΟΣΟΤ.

ΠΟΣΟΤ.

ΠΟΣΟΤ.

ΠΟΣΟΤ.

ΠΟΣΟΤ.

1

2

1

2

1
1

1
1
1

1
1

2

1
1

1
2

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

1

1

4
94
63

1

1

6
138,00
45,00

3
40,00
55,00

1

130,00
177,00

20,00
38,00
25

75,00
175,00

ΣΥΝ.
ΠΟΣΟΤ.

4
3
2
1
1
3
6
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
13
402
340,00
20,00
38,00
100,00
175,00
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δάπεδο
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Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της προετοιµασίας των χώρων για την
τοποθέτηση των οργάνων και των δαπέδων. Στην προµήθεια του εξοπλισµού
περιλαµβάνονται και οι εργασίες προσεκτικής αποξήλωσης του υφιστάµενου
εξοπλισµού, η αποκοµιδή των ακατάλληλων στοιχείων και η µεταφορά των τµηµάτων
του υφιστάµενου εξοπλισµού που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν αφού
συντηρηθούν σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία, η µεταφορά του νέου
εξοπλισµού στον τόπο του έργου, οι εργασίες εκσκαφής και θεµελίωσης των
οργάνων και οι εργασίες προετοιµασίας του εδάφους για την τοποθέτηση των
δαπέδων ασφαλείας, είτε αυτές περιλαµβάνουν κατασκευή εγκιβωτισµού, είτε
εκσκαφές, είτε διάστρωση και συµπύκνωση θραυστών υλικών για τη δηµιουργία
βάσης των δαπέδων ασφαλείας.
Οι παραπάνω εργασίες θα πραγµατοποιηθούν µε ευθύνη του αναδόχου,
χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφεροµένων τιµών στον
προϋπολογισµό της µελέτης.
Οι εργασίες και τα σηµεία τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων θα
υποδειχθούν από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα σχέδια
της µελέτης.
Κατά την εκπόνηση των εργασιών θα πρέπει να προβλέπονται όλα τα µέτρα
ασφαλείας από τον ανάδοχο, µε τις κατάλληλες σηµάνσεις και περιφράξεις όπου
απαιτείται για την αποφυγή ατυχηµάτων.
Οι εργασίες θα γίνονται βάσει χρονοδιαγράµµατος που θα υποβληθεί και θα
εγκριθεί από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Οι χώροι θα παραδοθούν έτοιµοι για χρήση ύστερα από έλεγχο του
διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης που θα έχει σύµβαση µε τον ∆ήµο κατά την
διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας.
Ο ανάδοχος είναι ο µοναδικός υπεύθυνος του συντονισµού της προµήθειας και
εγκατάστασης των διαφόρων ειδών της παρούσας προµήθειας, ώστε να επιτευχθεί η
εκτέλεση των επιµέρους σταδίων χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα σε ζητήµατα
ασφαλείας και προκειµένου να παραδοθούν οι χώροι µε σαν λειτουργικά σύνολα
συµβατά µε τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας προϋπολογίσθηκε σε 234.557,16€,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί µε χρηµατοδότηση του
Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», και συγκεκριµένα
τον άξονα προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ &
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ» µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ».
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Η προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό κάτω των ορίων
(άρθρ. 5γ ν.4412/16) µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4412/16.
Τα προς προµήθεια είδη αποτελούν µία οµάδα µε ενιαίο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 43325000-7 µε περιγραφή: «Εξοπλισµός
πάρκων και παιδικής χαράς».
Τα χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. Η επιλογή του εξοπλισµού έγινε µετά
από έρευνα αγοράς ως προς τα χαρακτηριστικά των ειδών και τη διαθεσιµότητα
τους, το κόστος και τη συµµόρφωση µε τα ισχύοντα πρότυπα.
Η παρούσα προµήθεια ορίζει διάρκεια σύµβασης εκατόν πενήντα (150)
ηµερών.

Καισαριανή Μάιος 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η προϊσταµένη του
Υπηρεσιών
Αρχιτεκτονικού Τµήµατος –
Σχεδίου Πόλης

Χαρίτου Ελιάνα
Αρχιτέκτων Μηχ/κός
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών

Βασιλική Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛ:
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ

234.557,16€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞ.

Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ&

Τηλ.:2132010726

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ &

Fax: 210 7292621

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ»

texniki@kessariani.gr

2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Απαιτούµενες
Παρεµβάσεις στις παιδικές χαρές του ∆ήµου
Καισαριανής»
α/α

1
2
3
4

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Κούνια βρεφών δύο θέσεων
Κούνια παίδων δύο θέσεων
Κούνια αιώρηση
Κούνια φωλιά

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.

ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ €

4
3
2
1

∆ΑΠΑΝΗ

1050,00
800,00
4300,00
2400,00
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4200,00
2400,00
8600,00
2400,00

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Περιστροφική κούνια φωλιά
Μεταλλική τραµπάλα δύο θέσεων
Ζωάκι ελατήριο µίας θέσης
Μύλος
Σύνθετο
Τσουλήθρα βρεφών µανιτάρι
Σύνθετο
Πυροσβεστικό όχηµα
Σύνθετο
Σύνθετο ισορροπία
Σπιτάκι δασικό
Τρενάκι δασικό
∆ίχτυ αναρρίχησης κατακόρυφο
Αναρρίχηση
Χειροβάδιση
∆ίσκοι ισορροπίας
Γέφυρα ισορροπίας
∆ιπλή ράµπα βρεφών
Κεκλιµένη δοκός ισορροπίας
∆οκός ισορροπίας και σκοινιά
Γέφυρα και δίχτυ
∆οκοί και κολώνες
Πατάρι σε ύψος <0,60
Τσουλήθρα πλαγιάς δεξιόστροφη
Τσουλήθρα πλαγιάς
Τσουλήθρα πλαγιάς
Τσουλήθρα πλαγιάς
Πινακίδα σήµανσης παιδικών χαρών

τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.

1
3
6
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5

4500,00
200,00
600,00
600,00
6200,00
4000,00
4650,00
5900,00
8500,00
5200,00
8750,00
4300,00
900,00
350,00
900,00
890,00
1000,00
250,00
300,00
1150,00
1200,00
650,00
150,00
1100,00
550,00
700,00
400,00
55,00

4500,00
600,00
3600,00
600,00
18600,00
8000,00
9300,00
5900,00
8500,00
5200,00
8750,00
4300,00
900,00
350,00
900,00
2670,00
1000,00
250,00
300,00
1150,00
1200,00
650,00
600,00
1100,00
550,00
700,00
400,00
275,00

Πινακίδα µε στοιχεία του προγράµµατος
Καθιστικά
Χυτός ελαστικός τάπητας 4εκ
Χυτός ελαστικός τάπητας 5εκ
Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 4εκ
Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 5εκ
Βοτσαλάκι ποταµίσιο
Σταθεροποιηµένο χωµάτινο δάπεδο

τεµ.
τεµ.
µ²
µ²
µ²
µ²
µ³
µ²

1
13
402
340
20
38
100
175

160
130,00
82,00
90,00
45,00
50,00
55,00
40,00

160,00
1690,00
32964,00
30600,00
900,00
1900,00
5500,00
7000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο ∆ήµος Καισαριανής δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που
αναγράφονται στον προϋπολογισµό.
Ο ∆ήµος Καισαριανής µπορεί να αυξοµειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια
ειδών χωρίς να υπερβεί τη συνολική δαπάνη προµήθειας, εάν υπάρξει ανάγκη.
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189.159,00
45.398,16

234.557,16

Καισαριανή Μάιος 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η προϊσταµένη του
Υπηρεσιών
Αρχιτεκτονικού Τµήµατος –
Σχεδίου Πόλης

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών

Χαρίτου Ελιάνα
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Βασιλική Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛ:
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ

234.557,16€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞ.

Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ&

Τηλ.:2132010726

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ &

Fax: 210 7292621

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ»

texniki@kessariani.gr

3.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στον προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης περιλαµβάνονται:
• Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προµήθεια και εγκατάσταση στοιχείων
εξοπλισµού παιδικής χαράς (όργανα, δάπεδα ασφαλείας και ενηµερωτικές
πινακίδες) και όλων των υλικών και µικροϋλικών που απαιτούνται για την
αντικατάσταση ή όχι του υφιστάµενου εξοπλισµού των χώρων.
• Κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
προµήθειας ακόµα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα µελέτη.
• Στην τιµή κάθε άρθρου προµήθειας των οργάνων και η δαπάνη για την
αποξήλωση, µεταφορά και αποκοµιδή του υφιστάµενου εξοπλισµού, σε
χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
• Στην τιµή προµήθειας των δαπέδων ασφαλείας περιλαµβάνεται η δαπάνη
προετοιµασίας των εδαφών για την εγκατάσταση των νέων δαπέδων. Αυτό
µπορεί να περιλαµβάνει κατασκευή εγκιβωτισµού για τα χυτά ελαστικά
δάπεδα και διάστρωση και συµπύκνωση θραυστών υλικών για τη δηµιουργία
κατάλληλης βάσης των δαπέδων, είτε εκσκαφή σε ικανό βάθος για προσθήκη
φυσικών υλικών (βοτσαλάκι ποταµίσιο).
• Στην τιµή κάθε άρθρου περιλαµβάνεται το κόστος που πιθανόν να προκύψει
για την προσαρµογή των προσφερόµενων ειδών σε πιθανά νέα πρότυπα που
θα ισχύουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
• Η δαπάνη για την λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας σε όλα
τα στάδια και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο
των ειδών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι διαστάσεις των οργάνων είναι ενδεικτικές και δεν
αποκλείονται κατασκευές ισοδύναµες όταν αυτές αποδεδειγµένα πληρούν και
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας προµήθειας σε ότι αφορά τα πρότυπα, τις
λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.
Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε βάσει των οδηγιών για την κατασκευή και λειτουργία
των παιδικών χαρών των ∆ήµων, όπως αυτές καθορίστηκαν µε την Απόφαση
28492/11.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 931/18.05.2009 τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε το ΦΕΚ 2029/25-7-2014.
Στην περίπτωση κατάργησης των υφισταµένων προτύπων και έκδοσης νέων κατά
την περίοδο εκτέλεσης της σύµβασης, θα πρέπει ο εξοπλισµός να είναι σύµφωνος µε
τα νέα πρότυπα.
Για τα είδη του εξοπλισµού που θα τοποθετηθούν θα γίνουν έλεγχοι κατά τη διάρκεια
και µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης από διαπιστευµένο φορέα και δύναται
να ζητηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι.
Υποχρεωτικά µε κάθε προσφερόµενο είδος υποβάλλονται:
1) Για την κατασκευάστρια εταιρεία: Αντίγραφο πιστοποιητικού από
διαπιστευµένο για αυτό το σκοπό φορέα ελέγχου και πιστοποίησης ότι
εφαρµόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων:
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•

ISO 14001 (περιβαλλοντικής διαχείρισης) ή ισοδύναµο,

•

ISO 9001 (σύστηµα διαχείρισης ποιότητας) ή ισοδύναµο,

όλα µε πεδίο εφαρµογής την κατασκευή δαπέδων ασφαλείας και εξοπλισµού
παιδικών χαρών και τις διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία
πρώτων υλών, όπως ισχύουν
Πιστοποιητικό Επιτηρούµενης Παραγωγής της κατασκευάστριας

•

εταιρείας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, διαπιστευµένου για το
σκοπό αυτό.
2) Για τον προσφέροντα: Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευµένο
για αυτό το σκοπό φορέα ελέγχου και πιστοποίησης ότι εφαρµόζει και
υλοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων:
•

ISO 9001 για Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, ή ισοδύναµο,

•

πιστοποίηση για Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Υγείας & ασφάλειας

στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801/ OHSAS 18001Q2007 ή ισοδύναµο,
όλα µε πεδίο εφαρµογής την εµπορία, τοποθέτηση και συντήρηση δαπέδων
ασφαλείας και εξοπλισµού παιδικών χαρών, όπως ισχύουν
3) Από την κατασκευάστρια εταιρεία για το κάθε υπό προµήθεια όργανο:
αντίγραφο πιστοποιητικού συµµόρφωσης από διαπιστευµένο για
αυτό το σκοπό φορέα ελέγχου και διαπίστευσης ότι πληροί τις απαιτήσεις
ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 “Εξοπλισµός
και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176) όπως ισχύει ή άλλου
ισοδύναµου. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται ο Κωδικός Σειράς
Παραγωγής (Βλ. προδιαγραφές του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014),
συµπληρωµατικού και τροποποιητικού

του

ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α.

28492/2009). Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει µε την προσφορά
το ως άνω πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κάθε οργάνου, ενώ όσον
αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1,
θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις
προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συµπληρωµατικά από την
Υπηρεσία. Στην περίπτωση εξοπλισµού ο οποίος έχει κατασκευαστεί
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων ισοδύναµων προτύπων ή
προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην §2 του άρθρου 4 του
ΦΕΚ 2029/Β/2014.
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4)

Από την κατασκευάστρια εταιρεία για τα δάπεδα ασφαλείας:
4.1

Αντίγραφο πιστοποιητικού συµµόρφωσης από διαπιστευµένο για

αυτό το σκοπό φορέα ελέγχου και διαπίστευσης ότι πληρούν τις απαιτήσεις
ασφαλείας της σειράς των Ευρωπαϊκών Προτύπων:
•

1176-1 (“Εξοπλισµός και ∆άπεδα Παιχνιδοτόπων - Γενικές Απαιτήσεις

Ασφαλείας και Μέθοδοι ∆οκιµής”) όπως ισχύει σήµερα ή ισοδύναµο και
•

EN 1177 (“∆άπεδα Παιχνιδότοπων µε Απόσβεση Κρούσεων- Προσδιορισµός

του Κρίσιµου Ύψους Πτώσης») όπως ισχύει σήµερα ή ισοδύναµο.
Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να

έχουν ελεγχθεί, να έχουν υποστεί τις

κατάλληλες εργαστηριακές δοκιµές µε τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα και να
φέρουν

στο

πιστοποιητικό

τους

τον

Κωδικό

Παραγωγής

και

την

πιστοποίηση συµµόρφωσης µε τα παραπάνω πρότυπα, ή ισοδύναµα, [άρθρο
4, §1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο §2 και §3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α.
27934/2014), συµπληρωµατικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α.
28492/2009). Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει µε την προσφορά τα ως
άνω πιστοποιητικά συµµόρφωσης για όλα τα δάπεδα ασφαλείας.
Εφίσταται η προσοχή στην υποχρέωση τήρησης των παραγράφων 4 και 6 του
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 και ιδιαίτερα στην παράγραφο 4.1.6.
«Επικίνδυνες ουσίες» µε δήλωση του κατασκευαστή.

Όσον αφορά στις

απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, θα πρέπει να
δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές
διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συµπληρωµατικά από την Υπηρεσία. Στην
περίπτωση δαπέδων τα οποία έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
ασφαλείας άλλων ισοδύναµων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα
διαλαµβανόµενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014.
4.2

Φύλλο αναφοράς αναλύσεων από εργαστήριο χηµικού ελέγχου

διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η συµµόρφωσή
των ανακρουστικών πλακιδίων µε τις µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα
δάπεδα ασφαλείας και τις απαιτήσεις για τη µη µετάδοση ορισµένων
επιβλαβών ουσιών σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια
Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισµένων Στοιχείων”), ή άλλο ισοδύναµο,
όπως ισχύει. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να γίνεται αναφορά τόσο στον
έλεγχο των χηµικών παραµέτρων, όσο και της τήρησης των ορίων σχετικά µε το
κάδµιο και τους φθαλικούς πλαστικοποιητές. Όλοι οι έλεγχοι και η τήρηση των
ορίων θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο του δαπέδου και όχι µόνο στην
τελική επιφάνεια ΕPDM).
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4.3

Έκθεση δοκιµής για την αντίστασή τους στην απόξεση σύµφωνα

µε το Πρότυπο BS 7188-4 (“∆άπεδα παιχνιδοτόπων µε απορροφητικότητα
κρούσεων”), ή άλλο ισοδύναµο, όπως ισχύει, από εργαστήριο ελέγχου
διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό.
4.4

Έκθεση δοκιµής για τη συµπεριφορά τους στην φωτιά, και να

κατατάσσονται στην κατηγορία Ε τουλάχιστον, σύµφωνα µε το Πρότυπο EN
13501-1 (“Κατάταξη των Προϊόντων και Στοιχείων ∆οµικών Κατασκευών ως προς
την αντίδραση στην φωτιά”), ή άλλο ισοδύναµο, όπως ισχύει, από εργαστήριο
ελέγχου διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό.
4.5

Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για την

περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες
και η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός
1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισµός 1272/2013/ΕΕ,
όπως ισχύουν.
4.6.

Σε ότι αφορά το ποταµίσιο βότσαλο: Αντίγραφο έκθεσης δοκιµής

κοσκινίσµατος

σύµφωνα

µε

τη

µέθοδο

δοκιµής

ΕΝ

933-1

(∆οκιµές

προσδιορισµού των γεωµετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισµός
της κοκκοµετρίας – Κοκκοµετρική ανάλυση µε κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναµη
µέθοδο για το µέγεθος των κόκκων του βοτσάλου (ποταµίσιο βότσαλο
κοκκοµετρίας 2-8 mm), και απουσίας σωµατιδίων λάσπης και αργίλου,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή
ισοδύναµου.
5)

Από την κατασκευάστρια εταιρεία για το κάθε υπό προµήθεια όργανο
και για τα δάπεδα ασφαλείας: Έντυπο (prospectus) µε πλήρη και ακριβή
σχέδια (κατόψεις, όψεις, τοµές, κατασκευαστικές λεπτοµέρειες µε διαστάσεις,
όπως επίσης και προοπτικές ή αξονοµετρικές απεικονίσεις του) που θα
διευκρινίζουν το χώρο ασφαλείας, τον τρόπο πάκτωσης και συναρµογής κτλ
και τεχνική περιγραφή όλων των εξαρτηµάτων µε οδηγίες συναρµογής και
χρήσης µε αναλυτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Προσφερόµενων ειδών, µε
Τύπο ή µοντέλο προσφεροµένου είδους, κωδικό παραγωγής όπου υπάρχει,
κωδικούς αριθµούς που θα επαληθεύονται από φύλλα καταλόγων της
κατασκευάστριας εταιρείας µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη
δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου
είδους.

6)

Από την κατασκευάστρια εταιρεία για το κάθε υπό προµήθεια όργανο
και

για

τα

συντήρησης,

δάπεδα
στις

ασφαλείας:

οποίες

θα

Εγχειρίδιο

περιέχονται

οδηγιών

πληροφορίες

περιοδικής
για

τους
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απαιτούµενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισµού και των
επιµέρους εξαρτηµάτων του, τους απαιτούµενους ελέγχους των θεµελιώσεων
και των δαπέδων στήριξης του και τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων και
συντήρησης, όπως προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία.
7)

Από την κατασκευάστρια εταιρεία για τα υπό προµήθεια όργανα και
δάπεδα

ασφαλείας: Εγγυήσεις σε έγγραφα και συµπληρωµένο το

αντίστοιχο πεδίο στο ΤΕΥ∆, κατ’ ελάχιστο ως ακολούθως:
•

2 έτη για όλα τα κινητά τµήµατα και τα συρµατόσχοινα,

•

5 έτη για τα ξύλινα µέρη

•

10 έτη για όλα τα µεταλλικά µέρη εκτός από τα συρµατόσχοινα

•

3 έτη για όλα τα υπόλοιπα τµήµατα

•

2 έτη για όλα τα δάπεδα ασφαλείας

Ειδικότερα σε ότι αφορά τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς, θα πρέπει να παρέχονται
ανταλλακτικά για µια δεκαετία (µε σχετική ∆ήλωση του προσφέροντα στο ΤΕΥ∆).

Γ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όσον αφορά τον εξοπλισµό παιδικής χαράς (όργανα και δάπεδα ασφαλείας)
πέραν των πιστοποιήσεων, φύλλων ελέγχου κτλ, όπως αναλύονται παραπάνω και
των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, όπως αναλύονται παρακάτω,
υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:
1. Να έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασµό οι ακόλουθες παράµετροι:

- παιδαγωγικές παράµετροι σχεδιασµού µε βέλτιστη λειτουργικότητα και
ελκυστική εµφάνιση
- εργοµετρικές παράµετροι σχεδιασµού ανά ηλικιακή οµάδα και µέγιστη
δυνατή προσβασιµότητα και χρήση και από ΑµεΑ
- ασφάλεια και ανθεκτικότητα των επιφανειών (κατάλληλη υφή, ελεγχόµενη
µετάδοση θερµότητας, στρογγυλεµένες άκρες, έλλειψη στοιχείων παγίδευσης και
εγκλωβισµού µερών του σώµατος, µη χρήση αµιάντου, τοξικών χρωµάτων,
εύφλεκτων υλικών κλπ).
- οπτικές και απτικές απαιτήσεις, όπως η υφή των επιφανειών, το εύρος της
στιλπνότητας, η έλλειψη µεγάλων αλλαγών στα χρώµατα λόγω φθοράς (µέγιστη
σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση βαρέων
µετάλλων).
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- µηχανικές απαιτήσεις όπως αντοχή, ελαστικότητα, µεγάλη ανθεκτικότητα σε
φθορά, κλιµατολογικές επιπτώσεις και βανδαλισµούς
- χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης και εξασφάλιση µεγαλύτερης διάρκειας
ζωής µε την ελάχιστη δυνατή συντήρηση
- δυνατότητα αποσυναρµολόγησης και ανακύκλωσης των υλικών µετά τη
λήξη της διάρκειας ζωής των προϊόντων

2. Να έχουν ληφθεί υπόψη στην κατασκευή οι ακόλουθες παράµετροι:

Τα δοµικά στοιχεία πχ δοκάρι κούνιας να έχουν κατασκευαστεί από
αντεπικολλητή ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική,
µε δυνατότητα για µεγάλα µήκη και κουρµπαριστά σχήµατα, που δεν έχει η κοινή
συµπαγής ξυλεία.
- Τα στοιχεία πλήρωσης να είναι κατασκευασµένα από αντεπικολλητή
κατασκευή, που θα αποτελείται από φύλλα ξυλείας πάχους ως 18 mm
κατασκευασµένα υπό πίεση (HPL) και συγκολληµένα µεταξύ τους µε αδιάβροχη
κόλλα πολυουρεθάνης, µεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σε δυνατά
χτυπήµατα, γρατσουνιές και καιρικές αλλαγές σύµφωνα µε τα αντίστοιχα DIN.
- Η επεξεργασία του ξύλου να έχει γίνει µε σύγχρονες τεχνικές εµποτισµού
υπό πίεση και µε υλικά µη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό
περιβάλλον. Με την επεξεργασία αυτή, το ξύλο αποκτά αντοχή ώστε να µην
σαπίζει. Τα υλικά που θα χρησιµοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν
πρέπει να περιέχουν αρσενικό ή χρώµιο. Η επιφάνεια του ξύλου να βάφεται µε
υδατοδιαλυτά χρώµατα και βαφές, που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις
ακτινοβολίες, τους µύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώµατα αυτά είναι
αβλαβή για τα παιδιά, µη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον και συµµορφώνονται
προς το αντίστοιχο DIN.
- Τα µεταλλικά στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του
εξοπλισµού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) να καλύπτουν τις απαιτήσεις των
προτύπων ΕΝ ISO 9001 και ISO 14000 και 14001. Να είναι από χάλυβα
θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) και να έχει προηγηθεί προετοιµασία της
επιφάνειας µε αµµοβολή. Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων
πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν
µελετηθεί, σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε
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αντίξοες καιρικές συνθήκες, να µη σκουριάζουν και να έχουν εξαίρετο φινίρισµα. Να
συνοδεύονται από 10 έτη γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή.
- Τα πλαστικά υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί να είναι ανακυκλώσιµα και
δοκιµασµένα σύµφωνα µε το ISO 1873-2 (97). Τα βασικά στοιχεία να είναι
κατασκευασµένα είτε από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) είτε από
πολυπροπυλένιο, υλικά πλήρως ανακυκλώσιµα και πολύ υψηλής αντοχής σε
κρούση, θραύση, ρηγµάτωση, σε χηµικές ουσίες, στη διάβρωση και την ηλιακή
ακτινοβολία,

κατάλληλα για κάθε χρωµατική απόχρωση χωρίς κίνδυνο

ξεθωριάσµατος.
- Τα ελατήρια ταλάντωσης, στα οποία στηρίζονται κάποια παιχνίδια να είναι
ηλεκτρογαλβανισµένα

µε

ψευδάργυρο,

αµµοβοληµένα

και

βαµµένα

µε

πολυεστερική επίστρωση σε µορφή πούδρας, εξασφαλίζοντας µεγάλη διάρκεια
ζωής για ένα εκατοµµύριο περίπου κινήσεις.
- Τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας να έχουν επίστρωση από πρωτογενές
EPDM

(έγχρωµους-

ανεξίτηλα

χρωµατισµένους-

συµπυκνωµένους

και

ανακυκλωµένους κόκκους φυσικού ελαστοµερούς –ελαστικού- υλικού) τουλάχιστον
1εκ, ενώ το υπόλοιπο πάχος του πλακιδίου θα είναι από ανακυκλωµένους κόκκους
ελαστικού σταθεροποιηµένους

µε ειδικής σύστασης κόλλα πολυουρεθάνης.

Εφίσταται η προσοχή στην υποχρέωση πιστοποίησης σύµφωνα τον κανονισµό
(ΕΚ) 1272/2013/ΕΕ από ελέγχους που θα γίνουν στο σύνολο του πλακιδίου (όχι
µόνο στην τελική του επιφάνεια) για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH), ώστε να
εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος.
3.1. Να λαµβάνονται υπόψη στην τοποθέτηση/ εγκατάσταση οργάνων οι
ακόλουθες παράµετροι:
- Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η εργασία πλήρους αποξήλωσης,
αποµάκρυνσης και απόρριψης καταλλήλως ή απόθεσης σε θέση που θα υποδείξει
η Υπηρεσία υφιστάµενων οργάνων και του δαπέδου ασφαλείας που έχει κριθεί
ακατάλληλο και πρέπει να αντικατασταθεί, η προετοιµασία του εδάφους και η
εγκατάσταση/ τοποθέτηση υπό την επίβλεψη του αναδόχου, στις θέσεις που
υποδεικνύουν τα σχέδια και σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης, νέων οργάνων
και δαπέδων και η παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, έτοιµων προς χρήση. Οι
εργασίες τοποθέτησης περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
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•

Εκσκαφή µε εκσκαπτικό µέσο (κοµπρεσέρ) ή χειρωνακτικά σε έδαφος

γαιώδες- ηµιβραχώδες, καθαρισµό του εδάφους και αποκόµιση και
συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής µε µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια,
φορτοεκφόρτωση και διακίνηση τους. Στην εκσκαφή περιλαµβάνεται- εκτός
των θεµελιώσεων- και το σκάµµα του χώρου ασφαλείας, που ελέγχεται από
τον ΕΛΟΤ/ ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχο φορέα, διαπιστευµένο για το σκοπό αυτό
από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης.
•

Τοποθέτηση των οργάνων σε συγκεκριµένη θέση και ύψος (µετά τη

λήψη τοπογραφικών συντεταγµένων), οριζοντίωση και σταθεροποίησή τους.
Επισηµαίνεται ότι η τοποθέτηση των οργάνων γίνεται µε ευθύνη µηχανικού
από την πλευρά του αναδόχου και παράλληλα πιστοποιείται από τον ΕΛΟΤ/
ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχο φορέα, διαπιστευµένο για το σκοπό αυτό από το
Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης.
•

Εγκιβωτισµό µε ταχύπηκτο σκυρόδεµα υψηλής αντοχής και επίχωση

µε προϊόντα εκσκαφής.
•

Πλήρωση του σκάµµατος του χώρου ασφαλείας όπως προβλέπει η

µελέτη (είτε µε ελαστικό δάπεδο ασφαλείας σε κατάλληλη υπόβαση είτε µε
ποταµίσιο βοτσαλάκι 2-8 χιλ).
3.2 Να λαµβάνονται υπόψη στην τοποθέτηση/ εγκατάσταση δαπέδων
ασφάλειας οι ακόλουθες παράµετροι:
- να έχει υπολογιστεί, ανάλογα µε το ύψος πτώσης του οργάνου, το πάχος του
ελαστικού πλακιδίου ή του χυτού ελαστικού τάπητα ή το πάχος της στρώσης µε
βότσαλο ασφαλείας και οι ακριβείς διαστάσεις του απαιτούµενου χώρου
ασφαλείας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση της εγκατάστασης των
εξοπλισµών παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης µε τα σχετικά πρότυπα και
τις απαιτήσεις ασφάλειας
- Τα ελαστικά δάπεδα, µε τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις, θα
τοποθετηθούν σε επιφάνεια που θα οριοθετηθεί µε εγκιβωτισµό από σκυρόδεµα,
πλάτους 15 εκ. το οποίο θα είναι συνεπίπεδο και δεν θα δηµιουργεί σκαλί µε το πέριξ
έδαφος. Τοποθετούνται επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού
δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α και καλά πατηµένο και κυλινδρισµένο χώµα
µε ρύσεις, αφού αποξηλωθεί, αποµακρυνθεί και απορριφθεί ή αποθηκευτεί σύµφωνα
µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας το τυχόν υφιστάµενο δάπεδο ασφαλείας και ο χώρος
ασφαλείας καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, διαστρωθεί, αλφαδιαστεί
πατηθεί µε κατάλληλη διαβροχή.

Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις
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γειτονικές επιφάνειες από οποιαδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καµία υψοµετρική
διαφορά που πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την
αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη µη
δυνατότητα αποµάκρυνσης του ελαστικού δαπέδου.
- Το ποταµίσιο βότσαλο, µε τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις,
τοποθετείται

σε

υφιστάµενο

σκάµµα,

κατάλληλου

βάθους

(30-50

εκ),

σε

συµπλήρωση του υφιστάµενου, ανάλογα µε ύψος πτώσης του οργάνου, µετά τον
καθαρισµό του σκάµµατος από ακατάλληλα υλικά.
4. Τα τελικά, κατασκευασµένα προϊόντα (για τα όργανα):
- να φέρουν σε εµφανές σηµείο ενηµερωτική σήµανση στην οποία θα
αναγράφονται:
α) Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου
αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανοµέα.
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. κωδικός αριθµός) και έτος
κατασκευής.
γ) Τον αριθµό και τη χρονολογία του εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού
προτύπου ή του ισοδύναµού του
δ) Ελάχιστη και µέγιστη ηλικία των παιδιών
ε) Μέγιστο αριθµό χρηστών
- να συνοδεύονται από βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και θεµελίωσης,
που θα εκδοθεί µε ευθύνη του αναδόχου και είναι απαραίτητη για την παραλαβή της
προµήθειας. Η εγκατάσταση του εξοπλισµού παιδικής χαράς θα γίνεται σύµφωνα
µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόµενα στη σειρά του
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναµου προτύπου.
- να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, σχέδια, πιστοποιητικά
κτλ, που θα υποβληθούν εκ νέου για έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι σύµφωνα µε
τις τελευταίες/ αναθεωρηµένες προδιαγραφές.
- προκειµένου η Υπηρεσία να προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου από
διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του
άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014
(Α∆Α:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46)

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

συµπληρωµατικών

και

τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). Η δαπάνη για την έκδοση της
βεβαίωσης ελέγχου από τον φορέα διαπίστευσης δεν αποτελεί άρθρο της
παρούσας µελέτης (αφού δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη), αλλά αποτελεί
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προαπαιτούµενο για την παραλαβή της προµήθειας. Σε περίπτωση που ο
αρµόδιος διαπιστευµένος φορέας δεν εκδώσει το απαιτούµενο πιστοποιητικό
γιατί ο υπό προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµός δεν πληροί τις- ισχύουσες τη
χρονική στιγµή- προδιαγραφές, τότε ο ανάδοχος οφείλει να τον αντικαταστήσει
ή να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και λοιπές ενέργειες, χωρίς
περεταίρω αποζηµίωση, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις του
φορέα διαπίστευσης και να εκδοθεί το απαιτούµενο πιστοποιητικό και βεβαίωση
καταλληλότητας.
Καθώς είναι σε εξέλιξη η αλλαγή των προτύπων, έχει ενσωµατωθεί στην τιµή
του κάθε είδους το κόστος που πιθανόν να προκύψει από την προσαρµογή τους
στα νέα πρότυπα.
Πιο αναλυτικά, θα λάβουν χώρα οι παρακάτω έλεγχοι:
1. Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευµένο φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης
Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών,
«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 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 µε τα ισχύοντα πρότυπα». Ο
έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί σε συνδυασµό µε τον απαιτούµενο φάκελο του
προµηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ
931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το
ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόµενα
της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου, τόσο για τους
εξοπλισµούς παιδικής χαράς όσο και για τις επιφάνειες πτώσης. Μετά το πέρας του
ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό συµµόρφωσης.

Καισαριανή Μάιος 2018
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταµένη του
Υπηρεσιών
Αρχιτεκτονικού Τµήµατος –
Σχεδίου Πόλης

Χαρίτου Ελιάνα
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών

Βασιλική Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για
την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης εκ µέρους του ∆ήµου
Καισαριανής έργου µε τίτλο: «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την
αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου Καισαριανής», προϋπολογισµού
µελέτης 189.159,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 234.557,16€ µε ΦΠΑ 24%. στην
πρόσκληση ΙΙ, Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 7244/13-3-18) του ΥΠΕΣ
στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και
δραστηριότητες των δήµων», µε βάση την επισυναπτόµενη µελέτη και την έγκριση
αυτής µέσω της παρούσας απόφασης,
Β) ∆εσµεύεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης της
χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το υπερβάλλον ποσό πέραν
της χρηµατοδότησης των 204.000€, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους ή από άλλο
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα,
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Γ) Εξουσιοδοτεί τον ∆ηµάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους: 2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4)
Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδηµητράκης Αργύριος 9)
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12)
Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15)
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17)Κοντόσταυλος
Γεώργιος 18) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 19)Καµπάκας Αντώνιος 20)
Λυκούδης Αλεβίζος 21)Βερλέκης Νικόλαος 22) Κακανάκης Ευάγγελος 23)
Αλεξοπούλου Μαρία 24) Κατσαρέλης Νικόδηµος, 25) Γαβρίλης Γεώργιος .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 31/05/2018
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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