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ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ
Θ εκπόνθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ αφορά το ζργο «Προμικεια εξοπλιςμοφ και εργαςιζσ για προςαρμογι
παιδικοφ τακμοφ Καρπεροφ ςτισ προδιαγραφζσ του Π.Δ.99/ΦΕΚ141/28-09-20182017». Αντικείμενο τθσ
μελζτθσ είναι να προςαρμοςτεί ο παιδικόσ ςτακμόσ Καρπεροφ ςτισ προδιαγραφζσ Ρ.Δ.99/ΦΕΚ141/28-092017(Κακοριςμόσ προχποκζςεων αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν
που λειτουργοφν εντόσ νομικϊν προςϊπων των διμων ι υπθρεςίασ των διμων) και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο
6 παρ1 και παρ.2. όπου αναφζρει ότι: Στουσ ιδθ λειτουργοφντεσ Ραιδικοφσ, Βρεφικοφσ και Βρεφονθπιακοφσ
Στακμοφσ των διμων και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν, για τουσ οποίουσ κζςθ άδειασ ίδρυςθσ και
λειτουργίασ επείχε θ ςυςτατικι πράξθ του νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου ι ο οργανιςμόσ εςωτερικισ
υπθρεςίασ του διμου, χορθγείται άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ, μετά από διενζργεια αυτοψίασ και ςφνταξθ
τεχνικισ ζκκεςθσ από διπλωματοφχο Ρολιτικό Μθχανικό ωσ προσ τθν επικινδυνότθτα του κτιρίου και τθν
καταλλθλότθτα τθσ χριςθσ, και εφόςον, ζωσ τθν 31-7-2018, όπωσ παρατάκθκε εϊσ 31-07-2019 ςφμφωνα με
το άρκρο 102 του Ν.4604/ΦΕΚ50/26-03-2019:
α. διακζτουν πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ,
β. διακζτουν οικοδομικι άδεια ι άλλο πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ νομιμοποίθςθσ του κτιρίου,
γ. διακζτουν μιςκωτιριο ςυμβόλαιο ςε περίπτωςθ ενοικίαςθσ του κτιρίου ι απόφαςθ παραχϊρθςθσ των
χϊρων ςε περίπτωςθ παραχϊρθςθσ ι παραχωρθτιριο,
δ. ελεγχκοφν και προςαρμοςτοφν ανάλογα ςτισ διατάξεισ των ςτοιχείων Γ2 (Οι τοίχοι των πιο πάνω χϊρων κα
βάφονται ι επενδφονται με υλικά που να ζχουν χαροφμενουσ χρωματιςμοφσ, να κακαρίηονται εφκολα και να
είναι κατά το δυνατό θχοαπορροφθτικά ) και
δ (Θζρμανςθ, όλοι οι Ραιδικοί και Βρεφονθπιακοί Στακμοί κα πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα κεντρικισ
κζρμανςθσ που να εξαςφαλίηει ςε κάκε περίπτωςθ εςωτερικι κερμοκραςία 18 C όταν θ εξωτερικι είναι 0 C.
Επίςθσ, να εξαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ κερμοκραςία με ςυςτιματα ψφξθσ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ,
του άρκρου 4.
ε. περιφραχκοφν οι χϊροι κάτω από οικοδομικζσ προεξοχζσ φψουσ κάτω των 2,20 μ.,
ςτ. ελεγχκεί θ αςφάλεια του εξοπλιςμοφ υπαίκριων χϊρων,
η. προςαρμοςτεί ο αρικμόσ των φιλοξενοφμενων παιδιϊν ςτθ δυναμικότθτα των υπαρχόντων κτιρίων.
2. Οι ωσ άνω Ραιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονθπιακοί Στακμοί των διμων και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν,
οφείλουν εντόσ προκεςμίασ δφο (2) ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, να ςυμμορφωκοφν πλιρωσ ςτισ
διατάξεισ των ςτοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Η του άρκρου 4 του παρόντοσ, άλλωσ θ άδεια που χορθγείται
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 ανακαλείται.

ΚΟΠΟ
Στόχοσ του ζργου είναι θ προμικεια του κατάλλθλου πυροςβεςτικοφ εξοπλιςμοφ, που προβλζπεται από
τθν μελζτθ πυροπροςταςίασ του παιδικοφ ςτακμοφ Καρπεροφ που ζχει εκπονθκεί ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ του Ρ.Δ.41/ΦΕΚ80/7-5-2018 προκειμζνου να εκδοκεί το πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ, κακϊσ
και θ προμικεια του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ για τθν προςαρμογι ςτισ διατάξεισ των ςτοιχείων, Β1, Β2, Β3,
Β5, Γ1 και Η, Θ του άρκρου 4 του Ρ.Δ.99/ΦΕΚ141/28-09-2017, τα οποία αποτελοφν επιλζξιμεσ δαπάνεσ για το
ζργο «Επιχοριγθςθ των Διμων και των Νομικϊν Ρροςϊπων αυτϊν για προςαρμογι λειτουργοφντων
δθμοτικϊν βρεφικϊν, παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν ςτισ προδιαγραφζσ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου
αδειοδότθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 99/2017», του προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων του
υπουργείου Εςωτερικϊν, ςτο οποίο κα ενταχκεί ο ςυγκεκριμζνοσ παιδικόσ ςτακμόσ.

Ο ζπληάμαο
Καξαζηέξγηνο Δπζύκηνο
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
Α.Σ:1
Άπθπο 1 ο
Πυροςβεςτιρασ 6Kg Ξθράσ κόνθσ ABC 40% με Μονόραφο Δοχείο και Κλείςτρο με Βαλβίδα Αςφαλείασ
Μανομζτρου
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του πυροςβεςτιρα είναι τα ακόλουκα: Χωρθτικότθτα 6Kg, Καταςβεςτικι
ικανότθτα 21A 113B C E, Υλικό κατάςβεςθσ ABC 40% Ξθρά Σκόνθ, Θερμοκραςία λειτουργίασ -30°C μζχρι 60°C,
Μζςοσ χρόνοσ κζνωςθσ 18,97sec, Ρίεςθ δοκιμισ 26bar,Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ πίεςθ 18,00bar
Πγκοσ εξοπλιςμοφ 7,50Lt,Υλικό δοχείου St12,Φψοσ δοχείου 450 ± 5 mm
Διάμετροσ δοχείου 160 ± 1.5 mm, Σπείρωμα λαιμοφ 30 x 1.5 mm, Υλικό κλείςτρου HPb59-1,Βαλβίδα
αςφαλείασ 19-26 bar, Βαφι RAL 3000,Ρροςεγγ. Μεικτό βάροσ 9,50Kg,Ρροςεγγ. Διαςτάςεισ 535 x 160 mm,
Ρίεςθ λειτουργίασ ςτουσ 20°C 15bar,Βελθνεκζσ 6m κατά προςζγγιςθ
Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Σπιάνηα ηπία εςπώ και ογδόνηα εννιά λεπηά, 33,89€

Α.Σ:2
Άπθπο 2 ο
Πυροςβεςτιρασ 5Kg CO2, με λάςτιχο με χοάνθ και ξφλινθ λαβι για αποτελεςματικότερθ προςταςία από
ςτατικό θλεκτριςμό.
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του πυροςβεςτιρα είναι τα ακόλουκα: Χωρθτικότθτα 5Kg, Καταςβεςτικι
ικανότθτα 55B, Υλικό κατάςβεςθσ CO2, Θερμοκραςία λειτουργίασ -30°C μζχρι 60°C, Μζςοσ χρόνοσ κζνωςθσ
28,91sec, Μζγιςτθ πίεςθ κραφςθσ 500bar, Ρίεςθ δοκιμισ 250bar,Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ πίεςθ
174,00barΠγκοσ εξοπλιςμοφ 7,50Lt, Φψοσ δοχείου 570 ± 5.7 mm
Διάμετροσ δοχείου 152 ± 1.52 mm, Σπείρωμα λαιμοφ 25E mm, Υλικό κλείςτρου HPb59-1,Βαλβίδα αςφαλείασ
225±22.5 bar, Βαφι RAL 3000, RAL 7037,Ρροςεγγ. Μεικτό βάροσ 17,50Kg,Ρροςεγγ. Διαςτάςεισ 665 x 152 mm,
Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Ογδόνηα οκηώ εςπώ και δςο λεπηά, 88,02€

Α.Σ:3
Άπθπο 3 ο
Πυροςβεςτιρασ PA 6Kg οροφισ
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του πυροςβεςτιρα είναι τα ακόλουκα: Χωρθτικότθτα 6Kg,Καταςβεςτικι ικανότθτα
A B C, Υλικό κατάςβεςθσ EPW 18462 Powder, Θερμοκραςία λειτουργίασ -30°C μζχρι 60°C,Μζςοσ χρόνοσ
κζνωςθσ 9sec,Ρίεςθ δοκιμισ 25bar,Ρίεςθ λειτουργίασ N2 14 Bar at 20oC,Πγκοσ δοχείου 8,20Lt,Υλικό δοχείου
Carbon steel DC 04,Φψοσ δοχείου 360 mm,Διάμετροσ δοχείου 240 mm,Βαφι RAL 3000,Ρροςεγγ. Μεικτό βάροσ
9,2Kg.Ο πυροςβεςτιρασ λειτουργεί αυτόματα ςτουσ 68 °C.Κατάλλθλοσ για θλεκτρικό ρεφμα ζωσ 1000V.Θ ξθρι
ςκόνθ γενικισ χριςθσ (ABC) ι (BC) είναι ζνα εξαιρετικά αποτελεςματικό καταςβεςτικό υλικό που κάνει
ταχφτατθ καταπολζμθςθ πυρκαγιάσ ςε καφςιμα υγρά και επίςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ανκρακοφχα
υλικά. Ιδανικοί για πυρκαγιζσ μετάλλων.

Το πρόβλθμα του αναγκαίου κακαριςμοφ μετά τθν χριςθ, δεν είναι ςθμαντικό, ςυγκρινόμενο με τισ απϊλειεσ
και τισ ηθμιζσ εξαιτίασ τθσ πυρκαγιάσ.
Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: απάνηα επηά εςπώ και εξήνηα επηά λεπηά, 47,67€

Α.Σ:4
Άπθπο 4 ο
Πυροςβεςτικά ερμάρια
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του πυροςβεςτικοφ ερμαρίου είναι: Θλεκτροςτατικι Βαφι RAL 3000,UV –
Protection Με Μεταξοτυπία. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (φψοσ x πλάτοσ x βάκοσ): 400 x 400 x 135 mm,Με λάςτιχο νεροφ 1/2′
και αυλό ρυκμιηόμενο.
Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Σπιάνηα έξι και εξήνηα ένα εςπώ, 36,61€

Α.Σ:5
Άπθπο 5 ο
Φωτιςτικό αςφαλείασ GR-9/LEDS
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του φωτιςτικοφ αςφαλείασ είναι:Τάςθ τροφοδοςίασ: 220-240V AC/50-60Hz,
Μζγιςτθ κατανάλωςθ ιςχφοσ: 3W/3,5VA,Μπαταρίεσ (Νi-Cd) 3,6V/1Ah,ενδεικτικό χειριςτιριο Ενδεικτικά LED
φόρτιςθσ μπαταρίασ, πλικτρο ελζγχου (TEST),Χρόνοσ φόρτωςθσ:24h,ελάχιςτθ αυτονομία 3h,φωτεινι πθγι :
12 λευκά LED, Φωτεινότθτα (230V AC / Εφεδρεία): 38lm / 100lm, Βακμόσ προςταςίασ περιβλιματοσ IP 42,
καταςκευι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ: EN 60598-1, EN 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2,
ΕΝ 61000-3-3,Ρεριοχι κερμοκραςία λειτουργίασ: 5 ζωσ 40 C, ςχετικι υγραςία μζχρι 95%,υλικό καταςκευισ:
Bayblend FR3010, διάφανο polycarbonate, εξωτερικζσ διαςτάςεισ 240 x 90 x 44 mm
Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Είκοζι ηπία εςπώ και εξήνηα λεπηά, 23,60€

Α.Σ:6
Άπθπο 6 ο
Πίνακασ Πυρανίχνευςθσ 6 Ζωνών
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του πίνακα πυρανίχνευςθσ είναι:Τάςθ τροφοδοςίασ: 220-240VAC 50/60Hz,
Μζγιςτθ κατανάλωςθ ιςχφοσ: 50VA,Μπαταρίεσ 2 μπαταρίεσ μολφβδου κλειςτοφ τφπου 12V / 2.6Ah,κφκλωμα
φόρτιςθσ Στακεροποιθμζνο τροφοδοτικό 27.6V / max. 400mA, Κυκλϊματα ηωνϊν: 6 κυκλϊματα με ζλεγχο
βραχυκυκλϊματοσ και κομμζνθσ γραμμισ (μζγιςτο ρεφμα 35mA), Κυκλϊματα ςυναγερμοφ: 2 κυκλϊματα 24V
ελεγχόμενα για βραχυκφκλωμα και κομμζνθ γραμμι (μζγιςτο ρεφμα 300mA ςε κάκε ζνα κφκλωμα). Κάκε
ζξοδοσ προςτατεφεται από μία επαναφερόμενθ θλεκτρονικι αςφάλεια. Ζξοδοσ 24P: 24VDC ( ±3VDC) μόνιμθ
ζξοδοσ με μζγιςτο ρεφμα εξόδου 0.3 A, θ ζξοδοσ προςτατεφεται από μία επαναφερόμενθ θλεκτρονικι
αςφάλεια. Ζξοδοσ 24M :24VDC ( ±3VDC) ζξοδοσ που διακόπτεται ςε κατάςταςθ reset με μζγιςτο ρεφμα
εξόδου 0.3 A Θ ζξοδοσ προςτατεφεται από μία επαναφερόμενθ θλεκτρονικι αςφάλεια. Ζξοδοι ρελζ: Τρία
επαφζσ ρελζ κάκε ζνα με τιμι 30V DC και 5A μζγιςτο. Σε καμιά περίπτωςθ δεν πρζπει να ςυνδεκοφν τάςεισ ι
ρεφματα με τιμζσ εκτόσ των ορίων. Πλα τα ρελζ εξόδου πρζπει να προςτατευκοφν από αςφάλειεσ με τθν ίδια
τιμι. Συνολικό φορτίο: Το ςυνολικό ρεφμα εξόδου (κυκλϊματα ηϊνεσ, κφκλωμα ςειρινασ, ζξοδοι 24P, 24M)
δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 600mA. Αυτονομία: 72 ϊρεσ (Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυνδεδεμζνων ανιχνευτϊν 72
και χωρίσ φορτία ςτισ εξόδουσ 24V M και 24VP), Ρροςταςία περιβλιματοσ: IP 30, Καλϊδια: Καλϊδια για
ςυςτιματα καλωδίων πυρανίχνευςθσ όπωσ τα FIP200,MICC, PYROFIL, Fuse ratings: Ο πίνακασ ζχει μόνο μια
αςφάλεια που αντικακίςταται για τθν προςταςία τθσ ειςερχόμενθσ τροφοδοςίασ δικτφου Αυτι θ αςφάλεια
ζχει τιμι T mAL250V και πρζπει να αντικαταςτακεί με μια ιδίου τφπου και τιμισ, Θερμοκραςία λειτουργίασ: 0
ζωσ 50 C, υγραςία: ζωσ 95% ςχετικι υγραςία. Καταςκευάηεται ςφμφωνα με ΕΝ 54-2, ΕΝ 54-4

Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Διακόζια επηά εςπώ και δέκα λεπηά, 207,10€

Α.Σ:7
Άπθπο 7 ο
Ανιχνευτισ ορατοφ καπνοφ
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ανιχνευτι ορατοφ καπνοφ είναι:Τάςθ τροφοδοςίασ: 18-30V DC ,ρεφμα αρχικισ
λειτουργίασ: 150μA για 50 sec, μζγιςτο ρεφμα θρεμίασ: 50μA, κατανάλωςθ ενεργοποίθςθσ 20-30mA,
ευαιςκθςία: 0.120dB/m, ενδεικτικά: LED ενεργοποίθςθσ, ζξοδοσ: Ρροσ πίνακα / οδιγθςθ εξωτερικοφ LED (BS572), βακμόσ προςταςίασ περιβλιματοσ: IP 20, καταςκευάηεται ςφμφωνα με EN 54-7, περιοχι κερμοκραςίασ
λειτουργίασ: -10 ζωσ 60 C, ςχετικι υγραςία: μζχρι 95%
Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Είκοζι οκηώ εςπώ και δέκα έξι λεπηά, 28,16€

Α.Σ:8
Άπθπο 8 ο
Θερμοδιαφορικόσ ανιχνευτισ Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του Θερμοδιαφορικοφ ανιχνευτισ είναι:Τάςθ
τροφοδοςίασ: 18-30V DC , μζγιςτο ρεφμα θρεμίασ: 50μA, κατανάλωςθ ενεργοποίθςθσ 20-30mA, κλάςθ Α2R,
ενδεικτικά: LED ενεργοποίθςθσ, ζξοδοσ: Ρροσ πίνακα / οδιγθςθ εξωτερικοφ LED (BS-572), βακμόσ προςταςίασ
περιβλιματοσ: IP 20, καταςκευάηεται ςφμφωνα με EN 54-5, περιοχι κερμοκραςίασ λειτουργίασ: -10 ζωσ 70 C,
ςχετικι υγραςία: μζχρι 95%
Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Δέκα εννιά εςπώ και ογδόνηα οκηώ λεπηά, 19,88€

Α.Σ:9
Άπθπο 9 ο
Φαροςωλινα για πίνακα πυρανίχνευςθσ
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του φαροςωλινα για πίνακα πυρανίχνευςθσ είναι: Τάςθ (V): 21-28 DC,Επίπεδο
ιχου (db): 94, Βακμόσ προςταςίασ (Ι):42Θερμοκραςία λειτουργίασ: 0...+60 °C, Σχετικι υγραςία: μζχρι 95%
Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Σπιάνηα ηπία εςπώ και δέκα ηπία λεπηά, 33,13€

Α.Σ:10
Άπθπο 10 ο
Μπαταρία μολφβδου 12V 2.6Ah, για πυρανίχνευςθ
Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Δώδεκα εςπώ και ογδόνηα ηέζζεπα λεπηά, 12,84€

Α.Σ:11
Άπθπο 11 ο
BS-536 μπουτόν πυραςφάλειασ με κλειδί
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του φαροςωλινα BS-536 μπουτόν πυραςφάλειασ με κλειδί είναι: Τφποσ: Μπουτόν
πυρανίχνευςθσ, Τάςθ (V): 10-30 DC Κατανάλωςθ ενεργοποίθςθσ: 20-30 Βακμόσ προςταςίασ (Ι): 20 Θερμοκραςία
λειτουργίασ: 0...+60 °C Σχετικι υγραςία: μζχρι 95%

Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Ένηεκα εςπώ και εννενήνηα εςπώ 11,98€

Α.Σ:12
Άπθπο 12 ο
Εργαςία θλεκτρολογικισ και υδραυλικισ εγκατάςταςθσ πυροςβεςτικοφ εξοπλιςμοφ
Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν πάςθσ φφςεωσ θλεκτρολογικζσ και μθχανολογικζσ εργαςίεσ που πρζπει να
υλοποιθκοφν κατόπιν υπόδειξθσ τθσ υπθρεςίασ προκειμζνου το ςφςτθμα πυρόςβεςθσ και πυρανίχνευςθσ του
παιδικοφ ςτακμοφ να λειτουργεί άρτια και ςφμφωνα με τθν μελζτθ πυραςφάλειασ.
Καη’ αποκοπή ζε Εςπώ: Υίλια εννιακόζια δέκα οκηώ εςπώ και ενενήνηα ένα λεπηά 1.918,91€

Α.Σ:13
Άρκρο 64.01.01 ΑΣΟΕ , ιδθρά κιγκλιδώματα από ράβδουσ ςυνικων διατομών (Απλοφ ςχεδίου από
ευκφγραμμεσ ράβδουσ
Καταςκευι και τοποκζτθςθ ςιδθρϊν κιγκλιδωμάτων ανοιγμάτων από ράβδουσ ςυνικων διατομϊν με διάκενα μικρότερα
των 12cm με πάχοσ 12mm. Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του μορφοςιδιρου και των υλικϊν ιλωςθσ και ςτερζωςθσ
κακϊσ και θ εργαςία για τθν πλιρθ καταςκευι, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των κιγκλιδωμάτων.

Kg ζε Εςπώ.: Σέζζεπα εςπώ και πενήνηα λεπηά, 4,50€
Σιμή Α.Σ:14
Άρκρο 73.11 ΑΣΟΕ ,
Επιςτρώςεισ με χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ μζςου πάχουσ 5 cm και επιφανείασ άνω των 0,10 m2
Επιςτρϊςεισ με χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ μζςου πάχουσ 5 cm και επιφανείασ άνω των 0,10 m2, επί υποςτρϊματοσ από
αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τςιμζντου πάχουσ 3 cm, με αρμοφσ μζςου πάχουσ 2 cm αρμολογοφμενουσ
με τςιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκεσ, τςιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και τθν εργαςία πλιρουσ
καταςκευισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ".

Σιμή η.μ ζε Εςπώ.: Είκοζι δύο εςπώ και πενήνηα λεπηά, 22,50€
Σιμή Α.Σ:15

Άπθπο 15 ο
Επιςτρώςεισ δαπζδων με τάπθτεσ από χλωριοφχο πολυβινφλιο
Επιςτρϊςεισ δαπζδων µε τάπθτεσ από χλωριοφχο πολυβινφλιο ετερογενοφσ καταςκευισ, πλάτουσ 2m,µικουσ 20m και
πάχουσ 3,20mm, µε µεγάλθ αντοχι ςτθ ςκλθρι χριςθ και το χρόνο. Το προςφερόμενο δάπεδο να διακζτει
αντιµυκθτιακι και αντιβακτθριδιακι προςταςία που απαγορεφει τθν ανάπτυξθ επικίνδυνων βακτθριδίων ςτθν επιφάνεια
& επεξεργαςία επιφάνειασ PURSurface για ευκολία ςτο κακάριςµα & ςτθ ςυντιρθςθ. Οι τάπθτεσ να είναι ςτακερϊν
διαςτάςεων µε επιφάνεια τριβισ από χλωριοφχο πολυβινφλιο πάχουσ 0,55mm, µε ςυνδυαςµό ςυµπαγοφσ και αφρϊδουσ
υποςτρϊµατοσ ενιςχυµζνου µε ζνα πλζγµα ινϊν γυαλιοφ, βοθκϊντασ ςτθν απόςβεςθ κραδαςµϊν και αποδίδοντασ
θχοαπορροφθτικότθτα 19dB και υπολειµµατικι εςοχι 0,20mm.Το υλικό να είναι δφςφλεκτο (Bfl-s1), αντιςτατικό (<2kV),
αντιολιςκθρό (R9), να ζχει αντοχι ςτα χθµικά, τθν τριβι, µεγάλθ ςτακερότθτα χρωµάτων (≥6), και βάροσ τουλάχιςτον
2.500gr/m2. Να είναι εναρμονιςμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι κατάταξθ ΕΝ 685, class 33/42, group T (πολφ βαριά χριςθ).Να μθν
περιζχει φκαλικοφσ εςτζρεσ ,διαλφτεσ, βαρζα µζταλλα και να είναι ςυµβατό µε το REACH.
Πιςτοποιιςεισ :
ISO 9001 & 14001 του καταςκευαςτι των δαπζδων Ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
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Σιμή η.μ ζε Εςπώ.: Σπιάνηα δύο εςπώ, 32,00€
Σιμή Α.Σ:16
Άρκρο 16 ο
Εφαρμογι ςοβατεπί τφπου Vynaflex
Εφαρµογι ςοβατεπί τφπου VYNAFLEX από θµιάκαµπτο PVC, πλάτουσ 13,50mm, φψουσ 6cm/8cm/10cm και µικουσ
3m/τεµάχιο , οιουδιποτε χρϊµατοσ.
Να επικολλείται µε ειδικι ςιλικόνθ ςυγκόλλθςθσ ι ειδικι ταινία διπλισ όψεωσ ι ειδικά καρφάκια, επάνω ςε γυψοςανίδα
ι ςε τοίχο ςπατουλαριςµζνο και επίπεδο.
Θ γυψοςανίδα κα πρζπει να ζχει καλι εφαρµογι µε το υπάρχον δάπεδο χωρίσ µεγάλα κενά, ϊςτε να γίνεται µε επιτυχία
θ κόλλθςθ του ςοβατεπί από PVC .
Ο τοίχοσ κα πρζπει να δθμιουργεί µε το υπάρχον δάπεδο, κακαρι ορκι γωνία, δθλαδι να µθν υπάρχουν ανωµαλίεσ ι
περιττά τςιτάτα / ςτόκοι / ςοβάδεσ κλπ , ϊςτε να γίνεται µε επιτυχία θ κόλλθςθ του ςοβατεπί από PVC
Σιμι μ.μ ςε Ευρώ.: Εννιά ευρώ, 9,00€

Σιμή Α.Σ:17
Άρκρο 17 ο
Καρεκλάκι χρωματιςτό
Να είναι καταςκευαςμζνο ο ςκελετόσ και θ πλάτθ από ξφλο φουρνιςτισ οξιάσ άριςτθσ ποιότθτασ και το κάκιςμα από
ςυνκετικό ξφλο Μ.D.F. 12 χιλ. με επζνδυςθ οξιάσ. Να ζχει χρωματιςτι πλάτθ και κάκιςμα και ο υπόλοιποσ ςκελετόσ να
είναι λουςτραριςμζνοσ ςτο φυςικό χρϊμα.Ο ςκελετόσ να είναι τετράγωνθσ διατομισ 3,5 Χ 3,5 εκ. Θ ςφνδεςθ του
ςκελετοφ να γίνεται με τζςςερισ μορςαριςτζσ τραβζρςεσ ορκογωνικισ διατομισ 3,5Χ 2 εκ. για απεριόριςτθ αντοχι. Το
κάκιςμα να ςυνδζεται με το ςκελετό με τρεισ μεταλλικζσ, βιδωτζσ γωνίεσ (τζςςερισ βίδεσ θ κάκε γωνία, δφο ςτο κάκιςμα
και δφο ςτο ςκελετό) και κα ενιςχφεται και με κόλλα. Οι τζςςερισ γωνίεσ του να είναι ςτρογγυλεμζνεσ. Πλα τα άκρα τθσ
καρζκλασ να είναι επίςθσ ςτρογγυλεμζνα.
Θ πλάτθ να είναι κουρμπαριςτι - ανατομικι και να αποτελείται από δφο μορςαριςτοφσ πιχεισ 3,5Χ2 εκ. ο κάκε ζνασ. Στο
καρεκλάκι δεν κα υπάρχει πουκενά πρόκα, καρφοβελόνα ι ςτοκάριςμα.
Στα πζλματα κα φζρει φυτευτά ελαςτικά τακάκια για τθν ακόρυβθ μετακίνθςι του και για τθν προςταςία του δαπζδου.
Τα βερνίκια και τα χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται να είναι νεροφ, μθ τοξικά και φιλικά προσ το περιβάλλον.
Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ : Εξωτερικζσ: 32Χ33Χ57 εκ. Διαςτάςεισ κακίςματοσ: 32Χ30 εκ. Φψοσ κακίςματοσ: 30 εκ.
Απαιτείται ζκκεςθ δοκιμϊν από εργαςτιριο ποιοτικοφ ελζγχου ςφμφωνα με τα πρότυπα: EN 1728:2012 (Ζπιπλα,
κακίςματα – Μζκοδοι δοκιμϊν για τον κακοριςμό αντοχισ και ανκεκτικότθτασ),ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρζκλεσ για
εκπαιδευτικά Ιδρφματα, μζκοδοι δοκιμϊν και απαιτιςεισ αςφαλείασ)ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Αςφάλεια παιχνιδιϊν
Μζροσ 3: Μετανάςτευςθ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων)ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρζκλεσ για εκπαιδευτικά Ιδρφματα,
μζκοδοι δοκιμϊν και απαιτιςεισ αςφαλείασ)ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Αςφάλεια παιχνιδιϊν Μζροσ 3: Μετανάςτευςθ
ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων)
Ριςτοποιιςεισ :
-

ISO 9001 & 14001 του καταςκευαςτι των επίπλων

Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Εξήνηα πένηε εςπώ, 65,00€

Σιμή Α.Σ:18
Άρκρο 18ο
ΣΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕ ΦΟΡΜΑΙΚΑ
Ο ςκελετόσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από ξφλο φουρνιςτισ οξιάσ άριςτθσ ποιότθτασ, λουςτραριςμζνοσ ςτο φυςικό
χρϊμα του ξφλου. Τα πόδια να ζχουν τετραγωνικι διατομι 5Χ5 εκ. Το καπάκι που ζχει ςχιμα ορκογϊνιο να είναι
καταςκευαςμζνο από ςυνκετικό ξφλο M.D.F. 20 χιλ. με επζνδυςθ φορμάικασ για απεριόριςτθ αντοχι. Δυνατότθτα
επιλογισ από χρωματολόγιο 25 χρωμάτων. Θ ςφνδεςθ του ςκελετοφ με το καπάκι να γίνεται με ζξι βιδωτζσ μεταλλικζσ
γωνίεσ και κόλλα για μεγαλφτερθ ενίςχυςθ ςτθν αντοχι.
Πλα τα άκρα του τραπεηιοφ να είναι ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Στα πζλματα να φζρει φυτευτά ελαςτικά τακάκια για τθν ακόρυβθ μετακίνθςι του και για τθν προςταςία του δαπζδου.
Τα βερνίκια που χρθςιμοποιοφνται να είναι νεροφ, μθ τοξικά και φιλικά προσ το περιβάλλον.
Διαςτάςεισ κατ’ ελάχιςτο : 120Χ60Χ56 εκ. φψοσ.
Απαιτείται ζκκεςθ δοκιμϊν από εργαςτιριο ποιοτικοφ ελζγχου ςφμφωνα με τα πρότυπα:
ΕΝ 71-1:2014 (Αςφάλεια παιχνιδιϊν, Μζροσ 1: Μθχανικζσ & φυςικζσ ιδιότθτεσ),
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Αςφάλεια παιχνιδιϊν, Μζροσ 2: Αναφλεξιμότθτα)
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Αςφάλεια παιχνιδιϊν Μζροσ 3: Μετανάςτευςθ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων)
Ριςτοποιιςεισ :
ISO 9001 & 14001 του καταςκευαςτι των επίπλων

Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Εκαηόν ογδόνηα πένηε εςπώ, 185,00€
Σιμή Α.Σ:19
Άρκρο 19ο
ΕΜΑΙΟ ΥΨΟΥΣ 122 εκ.
Καταςκευαςμζνο από μοριοςανίδα πάχουσ 18χιλ. με επζνδυςθ μελαμίνθσ με 3 ράφια
Διαςτάςεισ: 90Χ45Χ122 εκ.
Ριςτοποιιςεισ :
ISO 9001 & 14001 του καταςκευαςτι των επίπλων

Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Σπιακόζια πενήνηα εςπώ, 350,00€
Σιμή Α.Σ:20
Άρκρο 20ο
ΚΑΝΑΡΕΔΑΚΙ ΡΑΕΟΥΛΑΣ
Καναπεδάκι καταςκευαςμζνο από αφρϊδεσ υλικό υψθλισ πυκνότθτασ για να μθν χάνει τθ φόρμα του, επενδυμζνο με
φφαςμα ι δερματίνθ. Δυνατότθτα επιλογισ από μεγάλθ γκάμα χρωμάτων. Το καναπεδάκι αποτελείται από δφο κομμάτια
τθ βάςθ που ζχει διαςτάςεισ 110Χ55Χ25 εκ. και τθν πλάτθ θ οποία είναι ραμμζνθ πάνω ςτθ βάςθ και ζχει οβάλ
τελείωμα. Τα καλφμματα ζχουν φερμουάρ και βγαίνουν. Συνολικζσ διαςτάςεισ: 110Χ55Χ50 εκ.

Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Διακόζια ηπιάνηα πένηε εςπώ, 235€
Σιμή Α.Σ:21
Άρκρο 21ο
ΑΦΙΕΑ
Καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα με επζνδυςθ μελαμίνθσ. Κλειςτι με δφο πόρτεσ και ράφια εςωτερικά.
Διαςτάςεισ: 90Χ45Χ74 εκ.

Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Διακόζια δέκα εςπώ, 210,00€

Σιμή Α.Σ:22
Άρκρο 22ο
Κοφνια μονι νθπίων
Ρρομικεια κοφνια μονι νθπίων με τα εξισ χαρακτθριςτικά :
Διαςτάςεισ καταςκευισ:

209 x 47 h292cm

Ανϊτατο φψοσ πτϊςθσ:

108cm

Χϊροσ αςφαλείασ καταςκευισ:

710x370cm

Τεχνικι περιγραφι:
Να είναι καταςκευαςμζνο από επιλεγμζνθ ξυλεία πεφκου με πιςτοποίθςθ FSC και PEFC ςτο όνομα του καταςκευαςτι του
παιχνιδιοφ. Θ ξυλεία που χρθςιμοποιείται να προζρχεται από επεξεργαςία υψθλισ πίεςθσ (περίπου 10 bar) μζςα ςε
αεροςτεγι λζβθτα βραςμοφ. Θ ξυλεία να είναι εμποτιςμζνθ (όχι εμβαπτιςμζνθ) με τον κανόνα DIN 68800-3, και να
πραγματοποιείται ςφμφωνα με το EN 351-1, ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί το ξφλο για βιολογικι χριςθ επιπζδου 4
ςφμφωνα με το EN 335, το οποίο ςθμαίνει μόνιμθ επαφι με το ζδαφοσ και το νερό.
Ο περαιτζρω εμποτιςμόσ να πραγματοποιείται με νερόλουςτρο, το οποίο να ζχει ακρυλικι/αλκφδια βάςθ χωρίσ χρϊμα,
κάδμιο και χλϊριο για τθν προςταςία του ξφλου από τισ ακτίνεσ UV (φωτολυτικι δράςθ τθσ λιγνίνθσ, θ οποία και
αποτελεί τθν βαςικι αιτία γιρανςθσ του ξφλου) και χριςθ προϊόντων με χαμθλι επίπτωςθ ςτο περιβάλλον, τόςο για τον
άνκρωπο και το περιβάλλον.
Ο κορμόσ του οργάνου να αποτελείται από 2 ξφλινουσ δοκοφσ ςφνκετθσ τρικόλθτθσ Σουθδικισ ξυλείασ πεφκου διατομισ
95x95 mm, χρϊματοσ πράςινου. Τα δοκάρια κα τοποκετοφνται με βάςεισ καταςκευαςμζνεσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα.
Αυτζσ τοποκετοφνται ςτο δοκάρι με 4 ςπειροειδισ βίδεσ διαμζτρου περίπου Ø 10 mm και κολλιοφνται ςτο ξφλο για
τουλάχιςτον 10cm με ειδικζσ ρθτίνεσ. Οι βάςεισ να είναι γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το ΕΝ
1461 και να ζχουν διάμετρο 90mm και πάχοσ 3mm.
Ειδικότερα :


Ο κορμόσ του οργάνου να αποτελείται από 2 διπλά κάκετα δοκάρια διατομισ 95x95mm καταςκευαςμζνα από
ςφνκετθ τρικόλθτθ ξυλεία πεφκου, τα οποία καλφπτονται ςτθν κορυφι από 2 διακοςμθτικά λουλοφδια
καταςκευαςμζνα από εμποτιςμζνο κόντρα πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 30mm, ςε κίτρινο ι πορτοκαλί χρϊμα. Τα
δοκάρια καταλιγουν ςε βάςεισ ςπειροειδοφσ ςχιματοσ διαςτάςεων 60x50x60cm φψοσ πεδίλου
καταςκευαςμζνεσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα. Αυτζσ τοποκετοφνται ςτο δοκάρι με 4 ςπειροειδισ βίδεσ
διαμζτρου Ø 10 mm και κολλιοφνται εςωτερικά ςτο ξφλο για τουλάχιςτον 10cm, με ειδικζσ ρθτίνεσ.
 1 οριηόντια κυματοειδι δοκό καταςκευαςμζνθ από ςανίδεσ πεφκθσ, διατομισ 95x95mm, θ οποία ενϊνει τουσ
δφο κάκετουσ δοκοφσ και ςτθρίηει τθν αλυςίδατθσ κοφνιασ.
 1 κάκιςμα είναι καταςκευαςμζνο από καουτςοφκ υψθλισ ανκεκτικότθτασ, με πυρινα από λάμα αλουμινίου, για
τθν καλφτερθ δυνατι προςαρμογι του νθπίου ςτο κάκιςμα.
Τα μεταλλικά ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι (βίδεσ, ςφνδεςμοι, κλπ) να είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα. Να χρθςιμοποιοφνται πλαςτικά ςτοιχεία για τθν κάλυψθ των κοχλίων και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο
προβλζπεται από τον καταςκευαςτι.
Να υποβλθκεί Ριςτοποιθτικό ΕΝ1176 του παιχνιδιοφ όπου κα επαλθκεφονται, θ εμπορικι ονομαςία (κωδικόσ) του
προϊόντοσ, διαςτάςεισ του και τα υλικά καταςκευισ.
Το όργανο πρζπει να φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τα πρότυπα ΕΝ 1176.
Το όργανο πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ
διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ,
οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ ςυντιρθςθσ).

ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ
 Ριςτοποίθςθ καταςκευαςτι ISO 9001, 14001, 18001
 Ριςτοποίθςθ ξυλείασ: FSC και PEFC του καταςκευαςτι
 Ριςτοποίθςθ εξοπλιςμοφ ΕΝ1176:2017,
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Ρροςπζκτουσ
 Πψθ & κάτοψθ εξοπλιςμοφ και χϊρου αςφαλείασ
 απαιτιςεισ αςφαλείασ)
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Αςφάλεια παιχνιδιϊν)

Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: Υίλια διακόζια πενήνηα εςπώ, 1.250,00€
Σιμή Α.Σ:23
Άρκρο 23ο
Προμικεια ατομικό ελατιριο ηωάκι

Ρρομικεια ατομικό ελατιριο ηωάκι με τα εξισ χαρακτθριςτικά :
Διαςτάςεισ καταςκευισ :

85x45x85hcm.

Ανϊτατο φψοσ πτϊςθσ :

60cm

Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ :

290x250 cm

Το όργανο κα αποτελείται από :
•

(1) Μία μορφι ηϊου με χειρολαβζσ και κάκιςμα,

•

(1) Ζνα ελατιριο με βάςθ ςτιριξθσ

Τεχνικι περιγραφι:
Θ μορφι ηϊου κα καταςκευάηεται από δφο όμοια, αντικριςτά κόντρα πλακζ καλάςςθσ, ενδιάμεςα των οποίων κα
τοποκετείται το κάκιςμα από ίδιο υλικό με αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ μία πλευρά. Σε κατάλλθλεσ κζςεισ κα
τοποκετοφνται δφο ςιδθροςωλινεσ Φ26mm για τθ ςτιριξθ των χεριϊν και των ποδιϊν του χριςτθ. Στο κάτω μζροσ του
κακίςματοσ και με τθ χριςθ κατάλλθλθσ βάςθσ κα ςτερεϊνεται το ελατιριο από κατάλλθλα επεξεργαςμζνο χάλυβα που
φζρει ειδικοφσ αποςτάτεσ, για τθν αποφυγι παγίδευςθσ δαχτφλων.
Να υποβλθκεί τεχνικό φυλλάδιο του καταςκευαςτι ςτο οποίο κα επαλθκεφονται οι διαςτάςεισ καταςκευισ, ο χϊροσ
αςφαλείασ του οργάνου και το φψοσ πτϊςθσ του.
Να υποβλθκεί Ριςτοποιθτικό ΕΝ1176 του παιχνιδιοφ όπου κα επαλθκεφονται, θ εμπορικι ονομαςία (κωδικόσ) του
προϊόντοσ, διαςτάςεισ του, τα υλικά καταςκευισ.
Το όργανο πρζπει να φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τα πρότυπα ΕΝ 1176.
Το όργανο πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ
διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ,
οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ ςυντιρθςθσ).
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ
Ριςτοποίθςθ καταςκευαςτι ISO 9001, 14001, 18001
Ριςτοποίθςθ εξοπλιςμοφ ΕΝ1176:2017

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ρροςπζκτουσ
Πψθ & κάτοψθ εξοπλιςμοφ και χϊρου αςφαλείασ

Σιμή μονάδορ ζε Εςπώ.: εξακόζια ογδόνηα εςπώ, 680,00€
Σιμή Α.Σ:24
Άρκρο 24ο

Δπίζηρωζη ζσνθεηικού δαπέδοσ αζθαλείας
Το προςφερόμενο δάπεδο αςφαλείασ να είναι ζνα ςφςτθμα ςυνολικοφ πάχουσ 42mm αποτελοφμενο από δφο -2τμιματα: Υπόβαςθ πάχουσ 22mmΘ υπόβαςθ του ςυςτιματοσ χρθςιμοποιείτε για τθν απορρόφθςθ των κραδαςμϊν. Να
είναι καταςκευαςμζνθ από κερμικά ςυνδεδεμζνο (εγκάρςια) αφρό πολυαικυλενίου (ΕΧ) και δεν κα περιζχει ρφπουσ.
Τελικι επίςτρωςθ Να είναι ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ καταςκευαςμζνοσ από πολυαικυλζνιο ςυνολικοφ φψουσ 20mm,
βάροσ πζλουσ 1300 gr/m², ςε ρολά 4 μζτρων πλάτουσ και μικουσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του χϊρου τοποκζτθςθσ. Θ
βάςθ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα να είναι διπλι και να αποτελείται από 100% πολυπροπυλζνιο με δυνατότθτα
αποςτράγγιςθσ υδάτων με επζνδυςθ από δφο ςυςτατικϊν πολυουρεκάνθ και όχι latex. Οι ίνεσ να δθμιουργοφν φψοσ
πζλουσ 20 χιλ. και να ακυρϊνονται εντόσ τθσ πρωτεφουςασ, πλιρωσ υδατοπερατισ βάςθσ, από διπλι διαςτρωμάτωςθ
υφάςματοσ πολυπροπυλαινίου (PP) με βάροσ 137 γραμ./τ.μ. και να είναι ιδιαίτερα ιςχυρά ςυνδεδεμζνεσ με τθν
επιφάνεια διά επιπάςεωσ, από πολυουρεκάνθ με εφαρμογι 700 γραμ./τ.μ. Ο αρικμόσ κυςςάνων να ανζρχεται ςε
22680/m2 τουλάχιςτον ενϊ ο ςυνολικόσ αρικμόσ ινϊν ςε 45630/m2 τουλάχιςτον. Ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ να
προςφζρεται ςε διάφορα χρϊματα. Το παραπάνω ςφςτθμα δαπζδου αςφαλείασ να πλθρϊνεται με χαλαηιακι άμμο
ςτεγνωμζνθ ςε ποςότθτα 25kg/m².Το ςυνολικό ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ τιρθςθσ των ιδιοτιτων του για 8
ζτθ.
Ριςτοποιθτικά:
Ριςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9001:20015 «Διαχείριςθ ποιότθτασ» και ISO 14001:2015 «Σφςτθμα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ» για το ςυνολικό ςφςτθμα και όχι για τμιμα αυτοφ.
Το προςφερόμενο δάπεδο πλθρεί τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 και ΕΝ71-3 και αυτό κα
αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ
Ριςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9001:20015 «Διαχείριςθ ποιότθτασ», ISO 14001:2015 «Σφςτθμα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ» και ΕΛΟΤ 1801:2015 ι OHSAS 18001:2015 «Διαχείριςθ υγείασ & αςφάλειασ ςτθν εργαςία»
ι ιςοδφναμα αυτϊν, με αντικείμενο τθν εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ του προςφζροντα.

Σιμή η.μ ζε Εςπώ.: απάνηα δύο εςπώ, 42,00€
Σιμή Α.Σ:25
Άρκρο 25ο

Πλακίδια αςφαλείασ πάχουσ 35mm
Ο ςχεδιαςμόσ και θ παραγωγι των προςφερόμενων πλακιδίων αςφαλείασ να είναι ςφμφωνοσ με τισ αντίςτοιχεσ
Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ Ρλακιδίων Αςφαλείασ του «Equipment Safety Law EN 1177:2008» - Impact absorbing
playground surfacing –Safety requirements and test methods, που διαςφαλίηουν ότι, το προϊόν ζχει ελεγχκεί και
πιςτοποιθκεί από τον αρμόδιο φορζα για τθν αςφάλεια των παιδιϊν από πτϊςθ από φψοσ και για τοξικότθτα,
δεδομζνου ότι το προϊόν τοποκετείται ςε Ραιδικζσ Χαρζσ. Τα Ελαςτικά Ρλακίδια να είναι καταςκευαςμζνα από
ανακυκλωμζνουσ κόκκουσ ελαςτικοφ, οι οποίοι να είναι κολλθμζνοι μεταξφ τουσ με κόλλα πολυουρεκάνθσ. Τα πλακίδια
αςφαλείασ να ζχουν διαςτάςεισ 500Χ500mm και πάχοσ 35mmκαι να φζρουν πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το EN 1177:2008
για φψοσ πτϊςθσ 130cmΣτθν κάτω πλευρά κα υπάρχει ομοιόμορφο πλζγμα αποτελοφμενο από 36 τακουνάκια, για τθν
αποςτράγγιςθ του νεροφ. Για τθν τοποκζτθςι τουσ κα υπάρχουν, εργοςταςιακά καταςκευαςμζνεσ οπζσ και πλαςτικοί
πφροι ςφνδεςθσ, ςτα πλαϊνά των πλακιδίων, για να ςυνδζονται ςτζρεα μεταξφ τουσ και να μθν απαιτείται χριςθ κόλλασ
ςτισ πλαϊνζσ επιφάνειεσ των πλακιδίων. Ειδικότερα κα πρζπει να φζρει ςτισ δφο πλευρζσ 6 οπζσ για ςφνδεςθ των

πλακιδίων. Τα πλακίδια είναι εφκολα ςτο κόψιμο, με τθ χριςθ ειδικοφ εργαλείου, ϊςτε να μποροφν να κοποφν ακριβϊσ
όπωσ απαιτείται για να ταιριάηουν ςτισ βάςεισ των οργάνων. Να ζχουν 2ζτθ εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι τουσ. Οι
επιφάνειεσ πτϊςθσ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και
να φζρουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ επί ποινι
αποκλειςμοφ.Επιπλζον, πρζπει να προςκομιςτεί επί ποινι αποκλειςμοφ, πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ και ζκκεςθ
δοκιμϊν για τθν οδθγία REACH 1907/2006 όςον αφορά τουσ Ρολυκυκλικοφσ Αρωματικοφσ Υδρογονάνκρακεσ (PAH) με
τθν οποία να αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ. Θ εταιρεία παραγωγισ τουσ
πρζπει να φζρει ISO 9001Να διατίκεται ςε διάφορουσ χρωματιςμοφσ

Σιμή η.μ ζε Εςπώ.: Είκοζι πένηε εςπώ, 25,00€
Σιμή Α.Σ:26
Άρκρο 26ο
Προμικεια ςφνκετο όργανο νθπίων
Ρρομικεια ςφνκετο όργανο νθπίων με τα εξισ χαρακτθριςτικά :
Διαςτάςεισ καταςκευισ :

418x582326h cm

Ανϊτατο φψοσ πτϊςθσ :

88,5cm

Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ :

847x709cm

Τεχνικι περιγραφι:
Να είναι καταςκευαςμζνο από επιλεγμζνθ ξυλεία πεφκου με πιςτοποίθςθ FSC και PEFC ςτο όνομα του καταςκευαςτι του
παιχνιδιοφ. Θ ξυλεία που χρθςιμοποιείται να προζρχεται από επεξεργαςία υψθλισ πίεςθσ (περίπου 10 bar) μζςα ςε
αεροςτεγι λζβθτα βραςμοφ. Θ ξυλεία να είναι εμποτιςμζνθ (όχι εμβαπτιςμζνθ) με τον κανόνα DIN 68800-3, και να
πραγματοποιείται ςφμφωνα με το EN 351-1, ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί το ξφλο για βιολογικι χριςθ επιπζδου 4
ςφμφωνα με το EN 335, το οποίο ςθμαίνει μόνιμθ επαφι με το ζδαφοσ και το νερό.
Ο περαιτζρω εμποτιςμόσ να πραγματοποιείται με νερόλουςτρο, το οποίο να ζχει ακρυλικι/αλκφδια βάςθ χωρίσ χρϊμα,
κάδμιο και χλϊριο για τθν προςταςία του ξφλου από τισ ακτίνεσ UV (φωτολυτικι δράςθ τθσ λιγνίνθσ, θ οποία και
αποτελεί τθν βαςικι αιτία γιρανςθσ του ξφλου) και χριςθ προϊόντων με χαμθλι επίπτωςθ ςτο περιβάλλον, τόςο για τον
άνκρωπο και το περιβάλλον.
Ο κορμόσ του οργάνου να αποτελείται από 7 ξφλινουσ δοκοφσ ςφνκετθσ τρικόλθτθσ Σουθδικισ ξυλείασ πεφκου διατομισ
95x95 mm. Τα δοκάρια κα τοποκετοφνται με βάςεισ καταςκευαςμζνεσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα. Αυτζσ τοποκετοφνται
ςτο δοκάρι με 4 ςπειροειδισ βίδεσ διαμζτρου περίπου Ø 10 mm και κολλιοφνται ςτο ξφλο για τουλάχιςτον 10cm με
ειδικζσ ρθτίνεσ. Οι βάςεισ να είναι γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το ΕΝ 1461 και να ζχουν
διάμετρο 90mm και πάχοσ 3mm.
Ειδικότερα το ςφνκετο όργανο να φζρει :
Γενικι τεχνικι περιγραφι
Το ςφνκετο να αποτελείται από τρεισ (3) πφργουσ οι οποίοι να ενϊνονται μεταξφ τουσ, μία (1) τςουλικρα, μία (1)
κλίμακα ανόδου, δφο (2) δοκοφσ ιςορροπίασ, οι οποίοι προςαρμόηονται ςε δοκοφσ και ςχθματίηουν «Γ» μαηί με ζνα (1)
ςκαλοπάτι ανόδου ςε ςχιμα φφλλου και (2) ςκαλοπάτια ανόδου ςτουσ πφργουσ ςε ςχιμα φφλλου.
Διάταξθ ςφνκετου: Θ ςκάλα ανόδου να οδθγεί ςε πφργο χωρίσ ςκεπι. Δεξιά από τθν κατεφκυνςθ ανόδου να ςυνδζεται
τςουλικρα. Στθν ίδια φορά κατεφκυνςθσ να οδθγεί ςε κάκοδο με πατιματα ςε ςχιμα φφλλα. Το όργανο να
ολοκλθρϊνεται με τθν προςκικθ 2 δοκϊν ιςορροπίασ, οι οποίεσ τοποκετοφνται ςε γωνία μεταξφ 3 δοκϊν με μορφι
λουλοφδι.
Ειδικότερα:


Ο κορμόσ του οργάνου να αποτελείται από 11 δοκάρια διατομισ 95x95mm, καταςκευαςμζνα από ςφνκετθ
τρικολλθτι (επικολλθτι) ξυλεία πεφκου, τα οποία κα καλφπτονται ςτθν κορυφι από καπάκι πολυπροπυλενίου. Τα
δοκάρια να καταλιγουν ςε βάςεισ ςπειροειδοφσ ςχιματοσ διαςτάςεων 50x50x85cm φψοσ πεδίλου
καταςκευαςμζνεσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα. Αυτζσ κα τοποκετοφνται ςτο δοκάρι με 4 ςπειροειδισ βίδεσ
διαμζτρου Ø 10 mm και κα κολλιοφνται εςωτερικά ςτο ξφλο για 10cm, με ειδικζσ ρθτίνεσ
Τεχνικι περιγραφι επί μζρουσ ςτοιχείων
Ρφργοσ Α

Ο πφργοσ να αποτελείται από το πατάρι ςε φψοσ 8850mm, με μια κλίμακα ανόδου για τθν είςοδο ςτο ςφνκετο, το
ςφςτθμα τςουλικρασ, τθν επιςτζγαςθ από δφο (2) διακοςμθτικά λουλοφδια και ζνα (1) φράγμα προςταςίασ από πτϊςθ
 Τετράγωνθ πλατφόρμα (πατάρι) 1150x1150mm (h=885mm)
Τετράγωνθ πλατφόρμα διαςτάςεων 115x115cm, θ οποία να είναι καταςκευαςμζνθ από ξφλο πεφκου διατομισ
95x35mm, υποςτθριηόμενθ από δοκάρια τμιματοσ 115x45mm.
 Σφςτθμα τςουλικρασ (ίςια l=1500mm)
H τςουλικρα να τοποκετείται ςε φψοσ h=885mm αποτελοφμενθ από δφο καμπφλα πλευρικά τμιματα καταςκευαςμζνα
από ξφλο πεφκου, ςε πράςινο χρϊμα, με το τελευταίο πθχάκι καταςκευαςμζνο ςε πάχοσ 40mm και 1,5 mm ανοξείδωτο
ατςάλι ενςωματωμζνο ςτισ πλευρζσ. Το τελείωμα τθσ τςουλικρασ να είναι ςτρογγυλεμζνο ςε τζτοια ακτίνα, ζτςι ϊςτε να
αποφεφγονται τα ατυχιματα τθν ςτιγμι τθσ εξόδου από αυτι. Θ τςουλικρα να τοποκετείται ςτο ζδαφοσ με μία βάςθ
αντιςτιριξθσ αποτελοφμενθ από 2 ατςάλινεσ βάςεισ ςφμφωνα με το EN 1461.
 Φράγμα προςταςίασ πτϊςεων
Ψθλό ενιαίο κάγκελο που να αποτελείται από 2 οριηόντια δοκάρια πεφκου, διαςτάςεων 95x35mm και 4 κάκετα δοκάρια
πεφκου διαςτάςεων 95x35mm.
 Διακοςμθτικι επιςτάγαςθ
Δφο (2) «λουλοφδια» τα οποία κα αποτελοφνται από ζνα ςχιμα και καταςκευαςμζνα από εμποτιςμζνο κόντρα πλακάη
καλάςςθσ πάχουσ 30mm, ςε διάφορουσ χρωματιςμοφσ και από ζνα κυκλικό μζροσ καταςκευαςμζνα από εμποτιςμζνο
κόντρα πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 30mm ςε διάφορουσ χρωματιςμοφσ. Να τοποκετοφνται ςε φψοσ 3000mm.
 Κλίμακα ανόδου
Θ κλίμακα ανόδου να τοποκετείται ςε φψοσ h=800mm, θ οποία κα είναι καταςκευαςμζνθ από 2 τμιματα από ξφλο
πεφκου διαςτάςεων 90x60 mm, 1 διάςταςθσ 95x35mm και 3 ςκαλοπάτια διάςταςθσ 35x45.
Ρφργοσ Β
Ο πφργοσ να αποτελείται από το πατάρι ςε φψοσ 6000mm, θ πρόςβαςθ να πραγματοποιείται από δφο (2) πατιματα ςε
ςχθματιςμό φφλλων, τθν επιςτζγαςθ από δφο (2) διακοςμθτικά λουλοφδια και δφο (2) φράγματα προςταςίασ από
πτϊςθ.
 Τετράγωνθ πλατφόρμα (πατάρι) 1150x1150mm (h=600mm)
Τετράγωνθ πλατφόρμα διαςτάςεων 115x115cm, θ οποία να είναι καταςκευαςμζνθ από ξφλο πεφκου διατομισ
95x35mm, υποςτθριηόμενθ από δοκάρια τμιματοσ 115x45mm.
 Φράγμα προςταςίασ πτϊςεων
Ψθλό ενιαίο κάγκελο που να αποτελείται από 2 οριηόντια δοκάρια πεφκου, διαςτάςεων 95x35mm και 4 κάκετα δοκάρια
πεφκου διαςτάςεων 95x35mm.
 Διακοςμθτικι επιςτάγαςθ
Δφο (2) «λουλοφδια» τα οποία κα αποτελοφνται από ζνα ςχιμα και καταςκευαςμζνα από εμποτιςμζνο κόντρα πλακάη
καλάςςθσ πάχουσ 30mm, ςε διάφορουσ χρωματιςμοφσ και από ζνα κυκλικό μζροσ καταςκευαςμζνα από εμποτιςμζνο
κόντρα πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 30mm ςε διάφορουσ χρωματιςμοφσ. Να τοποκετοφνται ςε φψοσ 3000mm.
 Ρατιματα ςε ςχθματιςμό φφλλων
2 πλατφόρμεσ ςε μορφι φφλλων που να αποτελοφνται από 13 ςανίδεσ από ξφλο πεφκου ςε ςχιμα φφλλου, πράςινου
χρϊματοσ διάςταςθσ 95x35mm. Να τοποκετοφνται ςε φψοσ 285mm από το ζδαφοσ.
Ρφργοσ Γ
Ο πφργοσ να αποτελείται από το πατάρι ςε φψοσ 8850mm, μονόριχτθ επιςτζγαςθ, δφο (2) φράγματα προςταςίασ από
πτϊςθ.
 Τετράγωνθ πλατφόρμα (πατάρι) 1150x1150mm (h=600mm)
Τετράγωνθ πλατφόρμα διαςτάςεων 115x115cm, θ οποία να είναι καταςκευαςμζνθ από ξφλο πεφκου διατομισ
95x35mm, υποςτθριηόμενθ από δοκάρια τμιματοσ 115x45mm.
 Φράγμα προςταςίασ πτϊςεων
Θ μία πλευρά καλφπτεται από ψθλό ενιαίο κάγκελο που να αποτελείται από 2 οριηόντια δοκάρια πεφκου, διαςτάςεων
95x35mm και 4 κάκετα δοκάρια πεφκου διαςτάςεων 95x35mm.
Στθν βάςθ του πφργου από τθν μία πλευρά να τοποκετείται διακοςμθτικό κάγκελο που κα αποτελείται από 2 οριηόντια
ξφλα πεφκου, διαςτάςεων περίπου 95x35mm και από 4 κάκετα δοκάρια από ξυλεία πεφκου διαςτάςεων περίπου
95x35mm. Θ άλλθ πλευρά από πάνελ που να αποτελείται από 7 τμιματα καταςκευαςμζνα από ξφλο πεφκου διάςταςθσ
περίπου 95x35mm.

 Μονόριχτθ επιςτζγαςθ
Θ ςκεπι είναι μονόριχτθ και να αποτελείται από 2 ξφλινα πλευρικά τμιματα καταςκευαςμζνα από ξφλο πεφκου διατομισ
95x35 mm και από 11 ξφλινα τμιματα καταςκευαςμζνα από ξφλο πεφκου διαςτάςεων 145x20mm. Θ ςκεπι να
τοποκετείται ςε κλίςθ 45ο με ανϊτατο φψοσ περίπου 325cm.
 Σφςτθμα ιςορροπίασ
Το ςφςτθμα ιςορροπίασ να αποτελείται από τρεισ κάκετεσ δοκοφσ ςτιριξθσ (h=3040mm), όμοιων με των δοκϊν του
κυρίωσ οργάνου και ςε φψοσ h=220mm τοποκετοφνται 2 οριηόντιεσ κυματοειδισ δοκοί. Θ πρόςβαςθ να
πραγματοποιείται από τθν μία πλευρά από ζνα (1) πατιματα ςε ςχθματιςμό φφλλου.
 Δοκοί ςτιριξθσ
Οι δοκοί ςτιριξθσ να ακολουκοφν τθν ίδια τεχνικι περιγραφι όπωσ αυτϊν του κορμοφ του οργάνου
 Δοκοί ιςορροπίασ
2 δοκάρια εξιςορρόπθςθσ ςφνκετθσ ξυλείασ πεφκου διατομισ 90x60mmνα τοποκετοφνται μεταξφ των δοκϊν ςε φψοσ
220mm και ςχθματίηουν ςε κάτοψθ ζνα «Γ».
 Ράτθμα ςε ςχθματιςμό φφλλου
Μία (1) πλατφόρμα ςε μορφι φφλλου που να αποτελείται από 13 ςανίδεσ από ξφλο πεφκου ςε ςχιμα φφλλου, πράςινου
χρϊματοσ διάςταςθσ 95x35mm. Να τοποκετοφνται ςε φψοσ 285mm από το ζδαφοσ.

Τα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι (βίδεσ, ςφνδεςμοι, κλπ) είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Χρθςιμοποιοφνται πλαςτικά ςτοιχεία για τθν κάλυψθ των κοχλιϊν και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο προβλζπεται από τον
καταςκευαςτι.
Να υποβλθκεί τεχνικό φυλλάδιο του καταςκευαςτι ςτο οποίο κα επαλθκεφονται οι διαςτάςεισ καταςκευισ, ο χϊροσ
αςφαλείασ του οργάνου και το φψοσ πτϊςθσ του.
Να υποβλθκεί Ριςτοποιθτικό ΕΝ1176 του παιχνιδιοφ όπου κα επαλθκεφονται, θ εμπορικι ονομαςία (κωδικόσ) του
προϊόντοσ, διαςτάςεισ του και τα υλικά καταςκευισ.
Το όργανο πρζπει να φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τα πρότυπα ΕΝ 1176.
Το όργανο πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ
διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ,
οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ ςυντιρθςθσ).
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ
 Ριςτοποίθςθ καταςκευαςτι ISO 9001, 14001, 18001
 Ριςτοποίθςθ ξυλείασ: FSC και PEFC του καταςκευαςτι
 Ριςτοποίθςθ εξοπλιςμοφ ΕΝ1176:2017,
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Ρροςπζκτουσ
Πψθ & κάτοψθ εξοπλιςμοφ και χϊρου αςφαλείασ

Σιμή η.μ ζε Εςπώ.: Οκηώ σιλιάδερ ηπιακόζια εςπώ, 8.300,00€

Γεζθάηε, 10-5-2019
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο πληάθηεο
Καξαζηέξγηνο Δπζύκηνο
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο

Ο Πξντζηάκελνο Σ.Τ.
Κξίθνο Νηθόιανο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΓΗΜΟΤ ΓΔΚΑΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ
ΣΑΘΜΟΤ ΚΑΡΠΔΡΟΤ
ΣΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ
Π.Γ.99/ΦΔΚ 141/28-09-2017
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
α/α
1

2

3

4

5

6

ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ (€)

4

33,89

135,56

Πυροςβεςτιρασ 5Kg CO2, με λάςτιχο με
χοάνθ και ξφλινθ λαβι για
αποτελεςματικότερθ προςταςία από
ςτατικό θλεκτριςμό

2

1

88,02

88,02

3

1

47,67

47,67

4

2

36,61

73,22

5

5

23,60

118,00

6

1

207,10

207,10

7

6

28,16

168,96

8

2

19,88

39,76

9

1

33,13

33,13

10

2

12,84

25,68

11

2

11,98

23,96

Πυροςβεςτιρασ PA 6Kg οροφισ

Πυροςβεςτικά ερμάρια

Φωτιςτικό αςφαλείασ GR-9/LEDS

Πίνακασ Πυρανίχνευςθσ 6 Ζωνών

8

Θερμοδιαφορικόσ ανιχνευτισ

11

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ (€)

1

Ανιχνευτισ ορατοφ καπνοφ

10

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ηκρ)

Πυροςβεςτιρασ 6Kg Ξθράσ κόνθσ ABC
40% με Μονόραφο Δοχείο και Κλείςτρο
με Βαλβίδα Αςφαλείασ Μανομζτρου

7

9

ΑΣ

Φαροςειρινα για πίνακα πυρανίχνευςθσ

Μπαταρία μολφβδου 12V 2.6Ah, για
πυρανίχνευςθ

Mπουτόν πυραςφάλειασ με κλειδί

12

13

14

15

16

Εργαςία θλεκτρολογικισ και υδραυλικισ
εγκατάςταςθσ πυροςβεςτικοφ
εξοπλιςμοφ
ιδθρά κιγκλιδώματα από ράβδουσ
ςυνικων διατομών (Απλοφ ςχεδίου από
ευκφγραμμεσ ράβδουσ)

Επιςτρώςεισ με χονδρόπλακεσ
ακανόνιςτεσ μζςου πάχουσ 5 cm και
επιφανείασ άνω των 0,10 m2

Επιςτρώςεισ δαπζδων με τάπθτεσ από
χλωριοφχο πολυβινφλιο

Καρεκλάκι χρωματιςτό

18

ΣΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕ ΦΟΡΜΑΙΚΑ

20

21

22

23

24

25

26

Κατ αποκοπι

Κατ αποκοπι

1.918,91

13

89,6Kg

4,50/ Kg

403,2

14

10τ.μ

22,50/τ.μ

225,00

15

67,24τ.μ

32,00/τ.μ

2.151,68

16

55μ

9/μ

495,00

17

25

65

1625,00

18

5

185

925,00

19

8

350

2.800,00

20

5

235,00

1.175,00

21

2

210,00

420,00

22

5

1.250,0

23

2

680

1.360,00

24

45,00τ.μ

42,00

1.890,00

25

25,00τ.μ

25,00

625,00

26

2

8.300

16.600

Εφαρμογι ςοβατεπί τφπου Vynaflex

17

19

12

ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΨΟΤ 122 εκ.

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΠΑΡΕΟΤΛΑ

ΡΑΦΙΕΡΑ

Προμικεια Κοφνια μονι νθπίων
6250

Προμικεια ατομικό ελατιριο ηωάκι

Επίςτρωςθ ςυνκετικοφ δαπζδου
αςφαλείασ

Πλακίδια αςφαλείασ πάχουσ 35mm

Προμικεια ςφνκετο όργανο νθπίων

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

39.824,85
9.557,96
49.382,81

Γεζθάηε, 10-5-2019
Ο πληάθηεο
Καξαζηέξγηνο Δπζύκηνο
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Ο Πξντζηάκελνο Σ.Τ.
Κξίθνο Νηθόιανο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΓΗΜΟΤ ΓΔΚΑΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ
ΣΑΘΜΟΤ ΚΑΡΠΔΡΟΤ
ΣΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ
Π.Γ.99/ΦΔΚ 141/28-09-2017
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άπθπο 1: Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
Η πξνκήζεηα αθνξά ηελ αγνξά εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ Καξπεξνύ
ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Π.Γ99/ 28-09-2017 αμίαο : 49.382,81€.
Άπθπο 2: Ιζρύνπζεο Γηαηάμεηο
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α 147)Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), όπσο έρεηηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα.
2. Σνπ Ν.4491/2017, 4497/2017, 4482/2017, θαη 4472/2017 ηξνπνπνηήζεηο ηνπΝ.4412/2016.
3. Σνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα Ν. 3463/06 (ΦΔΚ Α 114) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη έσο ζήκεξα.
4. Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α 87), Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη έσο ζήκεξα.
5. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173) “Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςεΓεκνζίσλ πκβάζεσλ” όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 377 ηνπ Ν.4412/2016.
6. Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/9-3-2013) ¨Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλΝόκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη
4127/2013” όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεην άξζξν 377 ηνπ Ν. 4412/2016.
7. Σνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 107/9-3-2013) ¨Αξρέο δεκνζηνλνκηθήοδηαρείξηζεο θαη επνπηείαο” όπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην άξζξν 377 ηνπ Ν. 4412/2016.
8. Σνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ Α 133), Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ
πιαηζίνπνξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο
αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο,
θαη όισλ ησλ δηαηάμεσλ όπσο ηζρύσλ.
Άπθπο 3: πκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία κε ηελ ζεηξά πνπ ηζρύνπλ είλαη:
1) ύκβαζε.
2) Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο.
3) Σερληθή Έθζεζε - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο.
4) Σηκνιόγην Μειέηεο
5) πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ
Άπθπο 4: Αμία θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.
Οη πξνζθέξνληεο κπνξνύλ λα δώζνπλ πξνζθνξά ηόζν γηα ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ θαη ησλ εξγαζηώλ όζν θαη γηα
ην θάζε έλα ρσξηζηά, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ πξνκήζεηαο
Η αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 49.382,81 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.

Άπθπο 6 : Πνηληθέο ξήηξεο – Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ
Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ εηζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε,
θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην όλνκά ηνπ θαη από θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ.
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο, από ηελ ζύκβαζε θαη από θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ εθόζνλ δελ θόξησζε, δελ παξέδσζε ή δελ αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά
πιηθά, κέζα ζηνλ πξνβιεπόκελν ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε.
Άπθπο 7: Παξαιαβή
Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη κεηά ηνλ έιεγρν από ηελ
αξκόδηα επηηξνπή..
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε Δπηηξνπή
Παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ απόξξηςε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο ζύκθσλα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 8: Σξόπνο Πιεξσκήο
Ο αλάδνρνο ζα κπνξεί λα πιεξσζεί αθνύ νινθιεξσζεί ε πξνκήζεηα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη
ηεο επηζηήκεο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ, ν αλάδνρνο εθδίδεη
ζρεηηθό ηηκνιόγην πώιεζεο. Η πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδώλ ηεο παξνύζεο ζα γίλεηαη κε εμόθιεζε
ηνπ πνζνύ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ θαη εθόζνλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δελ δηαπηζηώζεη θαλέλα πξόβιεκα, σο
πξνο ηελ πνηόηεηα θαη θαηαιιειόηεηά ηνπο.
Άπθπο 9: Υξόλνο παξάδνζεο
Ωο ζπλνιηθόο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο, ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ή ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ππό πξνκήζεηα πξντόλησλ, νξίδεηαη ην δηάζηεκα ησλ
πέληε (5) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.
Άπθπο 10: Κξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Άπθπο 11: Πιεκκειήο θαηαζθεπή.
Δθόζνλ ε πνηόηεηα ησλ πιηθώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ βειηηώζεη ή θαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη, εάλ απηό θξίλεη απαξαίηεην ε ππεξεζία,
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 12: Δπίιπζε δηαθνξώλ
Σπρόλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο επηιύνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4412/2016 (ΦΔΚ Α 147) θαη ηνπ άξζξνπ 273 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006 εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο
όξνπο δηαθήξπμεο.
Άπθπο 13 Σξόπνο πξνζθνξάο
Οη πξνζθέξνληεο κπνξνύλ λα δώζνπλ πξνζθνξά ηόζν γηα ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ θαη ησλ εξγαζηώλ όζν θαη γηα
ην θάζε έλα ρσξηζηά, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ πξνκήζεηαο
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
α/α
1

2

3

4

5

6

ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ

1

4

Πυροςβεςτιρασ 5Kg CO2, με λάςτιχο με
χοάνθ και ξφλινθ λαβι για
αποτελεςματικότερθ προςταςία από
ςτατικό θλεκτριςμό

2

1

3

1

4

2

5

5

6

1

7

6

8

2

9

1

10

2

11

2

12

Κατ αποκοπι

Πυροςβεςτιρασ PA 6Kg οροφισ

Πυροςβεςτικά ερμάρια

Φωτιςτικό αςφαλείασ GR-9/LEDS

Πίνακασ Πυρανίχνευςθσ 6 Ζωνών

Ανιχνευτισ ορατοφ καπνοφ

8

Θερμοδιαφορικόσ ανιχνευτισ

10

11

12

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ηκρ)

Πυροςβεςτιρασ 6Kg Ξθράσ κόνθσ ABC
40% με Μονόραφο Δοχείο και Κλείςτρο
με Βαλβίδα Αςφαλείασ Μανομζτρου

7

9

ΑΣ

Φαροςειρινα για πίνακα πυρανίχνευςθσ

Μπαταρία μολφβδου 12V 2.6Ah, για
πυρανίχνευςθ

Mπουτόν πυραςφάλειασ με κλειδί

Εργαςία θλεκτρολογικισ και υδραυλικισ
εγκατάςταςθσ πυροςβεςτικοφ
εξοπλιςμοφ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ (€)

ΤΝΟΛΟ (€)

13

14

15

16

ιδθρά κιγκλιδώματα από ράβδουσ
ςυνικων διατομών (Απλοφ ςχεδίου από
ευκφγραμμεσ ράβδουσ)

Επιςτρώςεισ με χονδρόπλακεσ
ακανόνιςτεσ μζςου πάχουσ 5 cm και
επιφανείασ άνω των 0,10 m2

Επιςτρώςεισ δαπζδων με τάπθτεσ από
χλωριοφχο πολυβινφλιο

Καρεκλάκι χρωματιςτό

18

ΣΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕ ΦΟΡΜΑΙΚΑ

20

21

22

23

24

25

26

89,6Kg

14

10τ.μ

15

67,24τ.μ

16

55μ

17

25

18

5

19

8

20

5

21

2

22

5

23

2

24

45,00τ.μ

25

25,00τ.μ

26

2

Εφαρμογι ςοβατεπί τφπου Vynaflex

17

19

13

ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΨΟΤ 122 εκ.

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΠΑΡΕΟΤΛΑ

ΡΑΦΙΕΡΑ

Προμικεια Κοφνια μονι νθπίων

Προμικεια ατομικό ελατιριο ηωάκι

Επίςτρωςθ ςυνκετικοφ δαπζδου
αςφαλείασ

Πλακίδια αςφαλείασ πάχουσ 35mm

Προμικεια ςφνκετο όργανο νθπίων

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
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