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1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
Σκοπός της Σύμβασης 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και αντικατάσταση του δαπέδου ασφαλείας 

της υφιστάμενης παιδικής χαράς του Βερβεράτου της ΔΕ Καμποχώρων του Δήμου 
Χίου, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες ενέργειες τόσο στα όργανα όσο και στο 

περιβάλλοντα χώρο ώστε να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των Υ.Α 28492/2009 

(Β 931) Υ.Α., 27934/2014 (Β 2029) Υ.Α. και της Εγκύκλιου 44/07-08-2014 του ΥΠ. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια λειτουργία τους. Σκοπός 
της μελέτης αυτής είναι μέσω των παρεμβάσεων που προτείνονται, η αναβάθμιση και 

η λειτουργική αποκατάσταση του χώρου, με την αντικατάσταση των πλακών 

ασφαλείας και την τοποθέτησης νέων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν οριστεί με τις ανωτέρω Υ.Α., προκειμένου να πιστοποιηθούν 

και να διαθέτουν Βεβαίωση Καταλληλότητας Λειτουργίας και το Ειδικό Σήμα του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 και 5.  
Διάρκεια σύμβασης  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45,00) ημέρες. 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 
Η παράδοση και τοποθέτηση των πλακών ασφαλείας θα γίνει στην παιδική χαρά του 

Βερβεράτου της ΔΕ Καμποχώρων του Δήμου Χίου σύμφωνα με την αναλυτική 

περιγραφή της παιδικής χαράς και τα σχέδια του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2. 

Παραδοτέα- Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 
Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί συνολικά μετά την πραγματοποίηση του 

απαιτούμενου έλεγχου από την αρμόδια επιτροπή, αφού θα συντάσσεται το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. Πριν την παραλαβή της προμήθειας θα πρέπει να γίνει 
έλεγχος από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.   

Εγγυήσεις – Τεχνική Υποστήριξη 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από την ημερομηνία της παραλαβής αυτού, 
καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) έτη. 

Παρατάσεις 

Δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης της σύμβασης 
Τροποποίηση Σύμβασης 

Δεν προβλέπεται η τροποποίηση των όρων της σύμβασης. 

1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης – Χρηματοδότηση 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € με ΦΠΑ 17% 

και χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ. 

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Σύμφωνα με την άρθρο 4 της Υ.Α. 28492/2009 (Β 931) όπως τροποποιήθηκε με την 

Υ.Α. 27934/2014 (Β 2029). 

1.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

Σύμφωνα με την άρθρο 5 της Υ.Α. 28492/2009 (Β 931) όπως τροποποιήθηκε με την 

Υ.Α. 27934/2014 (Β 2029).  
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2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

2.1 Παιδική Χαρά Νεοχωρίου   

H παιδική χαρά βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Βερβεράτου της ΔΕ Καμποχώρων, 
συνορεύει βόρεια, νότια και ανατολικά με προαύλιο Παιδικού Σταθμού Δ.Ε. 

Καμποχώρων και δυτικά με δημοτική οδός. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Χάρτης 1: Παιδική Χαρά Βερβεράτο, Ο/Φ ΕΚΧΑ Α.Ε, 2007 

 

  



ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σελίδα 6 από 12 
 

Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαρά αποτελείται από ένα σύνθετο όργανο με τσουλήθρα, 

μία κούνια τεσσάρων θέσεων, μία τσουλήθρα με γωνιακή διάταξη και μία τραμπάλα. 
Το δάπεδο είναι από πλάκες ασφαλείας 50*50εκ. διαφόρων παχών. 

Το δάπεδο χρήζει αντικατάστασης λόγω φθοράς από την χρήση και τις καιρικές 

συνθήκες και θα αντικατασταθεί με χυτό δάπεδο ασφαλείας συνολικού πάχους 
5,00εκ..   

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Κάτοψη παιδικής χαράς Βερβεράτο 

 
Γενικές Εργασίες και Πιστοποίηση παιδικής χαράς. 
Θα αφαιρεθούν οι υφιστάμενες πλάκες ασφαλείας και θα πραγματοποιηθεί 
πιστοποίηση της παιδικής χαράς από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης για το 

σκοπό αυτό.  
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Τα απαιτούμενα προς προμήθεια είδη για την παιδική χαρά Νεοχωρίου φαίνονται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 
Παιδική Χαρά Βερβεράτο 

Α/Α Περιγραφή Είδους Μ/Μ Ποσότητα 

1 

Χυτό Δάπεδο Ασφαλείας πάχους 50mm - και 

ύψος πτώσης ελαχ. 1,50μ.- EPDM 
τεμ 209,00 τ.μ. 

3 

Γενικές Εργασίες και Πιστοποίηση παιδικής 
χαράς 

τεμ 1,0 τεμ. 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Παναγιώτα Καλλιοντζή 

Αγρ. Τοπ. Μηχ. με βαθμό Α 

Ο Προϊστ. της Δ. Τεχν. Υπηρεσ. Δ. Χίου 

κ.α.α. 

 

Παντελής Τσαγρής 

ΠΕ Πολ. Μηχ. με βαθμό Α 
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4 ΠΡΟΜΕΡΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

α/α Είδος Εμβαδόν 

1 

Χυτό Δάπεδο Ασφαλείας πάχους 50mm - και 

ύψος πτώσης ελαχ. 1,50μ.- EPDM 209,00τ.μ. 

2 Γενικές εργασίες και Πιστοποίηση παιδικής χαράς 1,0 τεμ. 

 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Παναγιώτα Καλλιοντζή 

Αγρ. Τοπ. Μηχ. με βαθμό Α 

Ο Προϊστ. της Δ. Τεχν. Υπηρεσ. Δ. Χίου 

κ.α.α. 

 

Παντελής Τσαγρής 

ΠΕ Πολ. Μηχ. με βαθμό Α 
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5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός - αθροιστικός προϋπολογισμός των ειδών όπως 

αναλύθηκαν στην Τεχνική Έκθεση της Μελέτης, ο οποίος θα αποτελεί και τον 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α Περιγραφή Είδους Μ/Μ 
Τιμή 

Μονάδος Ποσότητα Σύνολο 

1 

Χυτό Δάπεδο Ασφαλείας 
πάχους 50mm - και ύψος 
πτώσης ελαχ. 1,50μ.- 
EPDM 

τμ 80,00 209,00 16.720,00 

2 

Γενικές εργασίες και 
Πιστοποίηση παιδικής 
χαράς 

κατ' αποκοπήν 374,02 1,00 374,02 

   Σύνολο  17.094,02 

   ΦΠΑ (17%) 2.905,98 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Παναγιώτα Καλλιοντζή 

Αγρ. Τοπ. Μηχ. με βαθμό Α 

Ο Προϊστ. της Δ. Τεχν. Υπηρεσ. Δ. Χίου 

κ.α.α. 

 

Παντελής Τσαγρής 

ΠΕ Πολ. Μηχ. με βαθμό Α 

 

  



ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σελίδα 10 από 12 
 

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

6.1 Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση 

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

α. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 και να φέρουν 
βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού και να αναγράφεται τι 

ύψος πτώσης. 
 

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. 
 

6.2 Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους 

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’ αριθ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. 27934/2014 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).  
 

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομές 

που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να 
διαθέτουν για καθένα από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί 

από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους 

με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.  

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες 
αναφορικά με την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται με την 

κατάθεση της προσφοράς.  

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 οικονομικός φορεας θα δηλώνει ότι οι εργασίες που θα εκπονήσει θα γίνουν 

σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176-7. 

 

Η Εταιρεία κατασκευής των οργάνων παιδικής χαράς και των ελαστικών δαπέδων 
ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. 
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6.3 Τεχνικές Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, να κατασκευάζονται 
από υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά 

με τον τρόπο παραγωγής τους, να είναι καινούριας κατασκευής και 

αχρησιμοποίητα και να ανταποκρίνονται πλήρως για την χρήση για την οποία 
προορίζονται.  

 

Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές 
και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της μελέτης (για όλα τα προϊόντα) και όχι 

για επιμέρους  

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης τοποθέτηση του 
εξοπλισμού παιδικών χαρών. 

 

Ο φορέας τοποθέτησης των πλακιδίων ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει 
τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο αυτό.  

6.3.1 Χυτό Δάπεδο Ασφαλείας πάχους 50mm - και ελάχιστο ύψος 

πτώσης. 1,50μ.- EPDM 

 

Κατασκευή χυτού δαπέδου ασφαλείας για την ορθή και ασφαλή λειτουργία στο 
χώρο των οργάνων, που να πληροί τις προδιαγραφές και να προσκομιζεται 

πιστοποιητικό βάσει των προδιαγραφών των προτύπων ΕΝ 1176:2017, ΕΝ 

1177:2018, ΕΝ 71-3, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και 
ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009) επί ποινή αποκλεισμού. Μετά την 

τοποθέτηση θα πραγματοποιείται έλεγχος και μετρήσεις από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης και θα εκδίδεται κατάλληλο πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176:2017, ΕΝ 1177:2018, ΕΝ 71-3 
από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια το ύψος πτώσης που καλύπτει. Το εν λόγω 

πιστοποιητικό θα προσκομίζεται στην υπηρεσία 

  
Η κατασκευή του συνθετικού χυτού τάπητα θα γίνεται σε δύο στρώσεις: Η πρώτη 

στρώση θα αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ) 

κοκκομετρικής διαβάθμισης 1 – 4 χιλ., που θα συνδέονται μεταξύ τους με ειδική 
κόλλα πολυουρεθάνης. Το μείγμα θα παρασκευάζεται και θα διαστρώνεται χυτό 

επιτόπου του έργου με χρήση οδηγών (ράγες). Θα έχει πάχος 40 χιλ. Πάνω στην 

πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) θα διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη 
στρώση πάχους 10 χιλ. Η στρώση αυτή θα αποτελείται από κόκκους ελαστικού 

EPDM  χρώμα επιλογής της υπηρεσίας, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1–3,5χιλ., 

που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Το φινίρισμα της 

τελικής επιφάνειας θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο συγκεκριμένος 
τάπητας θα πρέπει να είναι υδατοπερατός και κατάλληλος για ύψος πτώσης 

τουλάχιστον 1500mm. 

 

6.3.2 Γενικές εργασίες και Πιστοποίηση παιδικής χαράς  

Στην δαπάνη περιλαμβάνονται: 
Όλες οι απαραίτητες εργασίες απομάκρυνσης και συλλογής των υφιστάμενων 

πλακών ασφαλείας και εναπόθεσης τους σε παλέτες σε τμήμα της παιδικής χαράς. 

Η φόρτωση και μεταφορά τους σε αποθήκη του Δήμου θα γίνει από συνεργείο του 
Δήμου μετά από την επικοινωνία με την Υπηρεσία.  
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Για την ολοκλήρωση της προμήθειας προς το Δήμο, θα πρέπει να παραδοθούν από 

τον προμηθευτή, με δικό του κόστος, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης της παιδικης 
χαρας βάση προτύπου ΕΝ 1176 σε ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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