
ΔΗΜΟ ΕΔΕΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ- ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ  

ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ  

 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Ε   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε                                                                                                                                      1 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ 

ΓΗΜΟ ΔΓΔΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

& ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

 

Αρ. Μειέηες  24/2013 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ- ΔΛΑΣΙΚΩΝ ΓΑΠΔΓΩΝ 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ 

(ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 160.000,00€ ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ΦΠΑ) 
  

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

 

 



ΔΗΜΟ ΕΔΕΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ- ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ  

ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ  

 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Ε   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε                                                                                                                                      3 

 

β) Σα πιηθά ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί, ψζηε λα είλαη αζθαιή γηα ηνπο 

ρξήζηεο (π.ρ. νη γσλίεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, λα κε γίλεηαη ρξήζε ακηάληνπ, ηνμηθψλ 

ρξσκάησλ, εχθιεθησλ πιηθψλ θ.ιπ.).  

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

 ε θάζε θαηαζθεπή θαη εμνπιηζκφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε δνκηθή αξηηφηεηα ψζηε απηφο λα κελ αιινηψλεηαη πξηλ απφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκέλν επφκελν έιεγρν ζπληήξεζεο.  

 Η επηινγή ησλ πιηθψλ θαη ε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα ηζρχνληα 

Δπξσπατθά πξφηππα.  

 Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε πιηθψλ πνπ δελ πξνθαινχλ θίλδπλν αλ έξζνπλ ζε επαθή κε ην 

δέξκα, εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ.  

 Δπηβάιιεηαη νη επηθάλεηεο ησλ εμνπιηζκψλ λα επηθαιχπηνληαη κε πιηθά πνπ δελ 

ελέρνπλ ηνμηθφ θίλδπλν.  

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πιηθψλ γλσζηψλ γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπο λα δεκηνπξγνχλ 

επηθαλεηαθή αλάθιεμε. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εχθιεθησλ πιηθψλ ή πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

επηθαλεηαθή αλάθιεμε. 

 Γεληθφηεξα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη θαη πιηθά ηα νπνία απφ ηελ 

παξαγσγή κέρξη θαη ηε κεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζή ηνπο λα κελ απνηεινχλ θίλδπλν 

γηα ην πεξηβάιινλ. 

 Όια ηα μχιηλα ζηνηρεία θαη νη θαηαζθεπέο απφ μχιν ή απφ πξντφληα μχινπ πξέπεη λα 

είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή ρξήζε 

(θακπχιεο γσλίεο ρσξίο αθίδεο, θαηάιιεια βεξλίθη θαη ρξψκαηα) θαη ηελ ηνπνζέηεζή 

ηνπο έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη ζπζζψξεπζε πδάησλ ζε θαλέλα ηκήκα ηεο 

θαηαζθεπήο. 

 Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ζα πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιειε επεμεξγαζία απφ ηηο 

αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηε δηάβξσζε.  

γ) Σα παηρλίδηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά 

πξνηχπσλ ΔΝ 1176:2008 θαη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ην αληίζηνηρν 

πξφηππν (επί ποηλή αποθιεηζκού).  

 

δ) Οη επηθάλεηεο πηψζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ 

ΔΝ 1176-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 (ΔΝ 1177) θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 71-3 θαη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

ζπκκφξθσζεο κε ην αληίζηνηρν πξφηππν απφ αλαγλφρηζκέλο θορέα πηζηοποίεζες (επί 

ποηλή αποθιεηζκού). 

 

ε) Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ 

ΔΝ60598 θαη ΔΝ62262 (επί ποηλή αποθιεηζκού). 
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ζη) Η Δηαηξεία θαηαζθεπήο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαη  απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ  ISO 9001, 14001, επί ποηλή αποθιεηζκού. 

 

δ)  Σα πξνζθεξφκελα παηρλίδηα λα θέξνπλ επί ποηλή αποθιεηζκού θαη’ ειάρηζηνλ εγγχεζε 

ηνπ θαηαζθεπαζηή σο αθνινχζσο: 

 Δγγχεζε εθ’ φξνπ δσήο φισλ ησλ κε θηλνχκελσλ κεξψλ απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

 Σνπιάρηζηνλ 8 έηε εγγχεζε γηα ηα εκπνηηζκέλα μχιηλα εμαξηήκαηα πνπ δελ έξρνληαη 

ζε επαθή κε ην έδαθνο, ηα HPL θαη φια ηα εμαξηήκαηα. 

 6 έηε γηα φια ηα εκπνηηζκέλα μχιηλα εμαξηήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

έδαθνο. 

 4 έηε γηα ηα κεηαιιηθά θαη πιαζηηθά εμαξηήκαηα. 

 3 έηε γηα ηα δηθηπψκαηα θαη ηα ζρνηληά. 

 2 έηε γηα ηα βακκέλα εμαξηήκαηα θαη ηα θφληξα πιαθέ. 

 

Δπηηξέπεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο άιια πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα πξνο 

ηα αλαθεξφκελα. Η ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη απφ αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε, ε νπνία 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ησλ αξκνδίσλ αλαγλσξηζκέλσλ 

θνξέσλ ειέγρνπ.  

Η ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο 

πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο, κέζσ δηελέξγεηαο πεξηνδηθψλ, αλά δηεηία, 

ειέγρσλ θαη ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ θαη ζήκαηνο ζπκκφξθσζεο.  

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη επί ποηλή αποθιεηζκού ην ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο πξηλ απφ ηελ 

απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ΦΔΚ Β 2029/25-07-2014 άξζξν 4. Ωο απνδνρή ηεο 

πξνζθνξάο ζεσξείηαη ε θαηάζεζε – παξαιαβή απφ ηελ ππεξεζία ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο 

ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. 

 
3. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΩΝ-ΔΙΑΓΩΓΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ  
 
Ο θαηαζθεπαζηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ή ν εηζαγσγέαο ή ν δηαλνκέαο πνπ 

ζέηνπλ ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχο παηδηθψλ ραξψλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ γηα 

θαζέλα απφ απηνχο, πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλν 

θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1176. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

ζπκκφξθσζεο πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνθαηαξθηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη πξηλ απφ ηελ απνδνρή ηεο 

πξνζθνξάο. 




