ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΑΓΑΘΟΝΗΙΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Προμήθεια και τοποθζτηςη εξοπλιςμοφ για την
αναβάθμιςη παιδικών χαρών του Δήμου
Αγαθονηςίου»
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.400,00€
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 2/2020

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Η

–

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΦΤΗΚΟΤ

ΚΑΗ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
«Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ
Αγαζνλεζίνπ» ζηα πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ ηος Τποςπγείος Δζωηεπικών «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» ζηον
άξονα πποηεπαιόηηηαρ «Διδικό ππόγπαμμα ενίζσςζηρ ηων δήμων».

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ.
Β. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ.
Γ. ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ.
Γ. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ, ΔΗΑΓΩΓΔΗ ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΤ.
Δ. ΑΦΑΛΔΗΑ.
Σ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ.
Ε. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
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Α. ΣΔXΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Με ηδκ ιεθέηδ αοηή πνμαθέπεηαζ κα βίκεζ δ πνμιήεεζα ηαζ ημπμεέηδζδ λένπ εμνπιηζκνύ παηδηθώλ
ραξώλ ζε πεξηνρέο αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αγαζνλεζίνπ ιε ζημπυ ηδκ αεθηίςζδ ηςκ
πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ζημκ ημιέα ηδξ ροπαβςβίαξ ηςκ ακδθίηςκ. Ο εκδεζηηζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ
ηδξ ιεθέηδξ πνμαθέπεηαζ κα ακέθεεζ ζημ πμζυ ηςκ 74.400,00€ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο Φ.Π.Α.
24%).
ηηο παηδηθέο ραξέο ζα εθδνζεί κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ, ην πηζηνπνηεηηθό από ηνλ
δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππ’ αξηζ.
28492/2009 (Φ.Δ.Κ. 931Β΄ /18-05-2009) θαη 27934/2014 (Φ.Δ.Κ. 2029Β΄ /25-07-2014) Τπνπξγηθώλ
Απνθάζεσλ.
Όθα ηα απαζημφιεκα έββναθα ηαζ ηα ζπέδζα απυ ημκ ακάδμπμ εα παναδμεμφκ ζηδκ ανιυδζα οπδνεζία
ημο Γήιμο. Μεηά ηδ θήρδ ηςκ παναπάκς, εα δζεκενβείηαζ δ μνζζηζηή παναθααή.
Ακαθοηζηά ακαθένμκηαζ παναηάης μ ελμπθζζιυξ ηαζ μζ παζδζηέξ πανέξ ζηζξ μπμίεξ εα ημπμεεηδεεί δ
πνμιήεεζα:
ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΜΔΓΑΛΟΤ ΥΩΡΗΟΤ
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟΟΣΖΣΑ

1

Κμφκζα αθμοιζκίμο παίδςκ δζεέζζα

ΣΜΥ

1,00

2

Κμφκζα αθμοιζκίμο κδπίςκ δζεέζζα

ΣΜΥ

1,00

3

φκεεημ δναζηδνζμηήηςκ παίδςκ ιε ηνεζξ πφνβμοξ

ΣΜΥ

1,00

4

φκεεημ ζοβηνυηδια κδπίςκ

ΣΜΥ

1,00

5

Παζπκίδζ εθαηδνίμο

ΣΜΥ

1,00

6

Σναιπάθα εθαηδνίμο 2 εέζεςκ

ΣΜΥ

1,00

7

Σναιπμθίκμεπζδαπέδζμ

ΣΜΥ

1,00

8

Πζκαηίδα Φζθυδδιμξ ΙΙ

ΣΜΥ

1,00

9

Πζκαηίδα εκδιενςηζηή

ΣΜΥ

1,00

10

Φςηζζηζηά

ΣΜΥ

2,00

11

Καεζζηζηυ ιε πθάηδ

ΣΜΥ

2,00

12

Κάδμξ απμννζιιάηςκ

ΣΜΥ

1,00

2

ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΑΓΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟΟΣΖΣΑ

1

Κμφκζα αθμοιζκίμο παίδςκ δζεέζζα

ΣΜΥ

1,00

2

Παζπκίδζ εθαηδνίμο

ΣΜΥ

1,00

3

Σναιπάθα εθαηδνίμο 2 εέζεςκ

ΣΜΥ

1,00

4

Πζκαηίδα εκδιενςηζηή

ΣΜΥ

1,00

5

Φςηζζηζηά

ΣΜΥ

2,00

6

Καεζζηζηυ ιε πθάηδ

ΣΜΥ

2,00

7

Κάδμξ απμννζιιάηςκ

ΣΜΥ

1,00

Όθα ηα υνβακα παζπκζδζμφ, πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδ ιεθέηδ, εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα ζφιθςκα ιε ηζξ
ζζπφμοζεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ πνυηοπα ημο ΔΝ 1176:2017ηαζ ηάεε άθθμ ιεηαβεκέζηενμ ηςκ
παναπάκς πνυηοπμ πμο είκαζ ημοθάπζζημκ ζζμδφκαιμ ιε αοηά, υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ ιε αν . 28492/11 -5
-2009 οπμονβζηή απυθαζδ πενί ηαεμνζζιμφ ηςκ πνμτπμεέζεςκ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ βζα
ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδκ θεζημονβία ηςκ παζδζηχκ πανχκ ηςκ Γήιςκ (ΦΔΚ 931/Β/18-5-2009) ηαζ ζηδκ ιε
αν. 48165/30-07-09 απυθαζδ ημο Τπμονβείμο Δζςηενζηχκ. Πένακ αοημφ, εα θένμοκ ηαηάθθδθμ ζήια
πμζυηδηαξ (ιζηνή πζκαηίδα) επί ημο ελμπθζζιμφ ηαζ εα δζαεέημοκ πζζημπμζδηζηυ ζοιιυνθςζδξ απυ
ακαβκςνζζιέκμ θμνέα εθέβπμο, υπςξ αοηά πενζβνάθμκηαζ ζημ άνενμ 5 ηδξ πνμακαθενυιεκδξ
απυθαζδξ.

Κάθοικμξ Γεηέιανζμξ 2019
Ο ζοκηάλαξ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
ΚΩ 03-02-2020
Ο Πνμσζηάιεκμξ ημο Σιήιαημξ
Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ Μζηνχκ Γήιςκ

πφνμξ Διι. Κμοθθζάξ
Πμθζηζηυξ Μδπακζηυξ Σ.Δ.

Ακηχκζμξ Γεναζηθήξ
Ανπζηέηηςκ Μδπακζηυξ
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Β. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Η πανμφζα ιεθέηδ έθααε οπυρδ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ
ηδ θεζημονβία ηςκ παζδζηχκ πανχκ ηςκ ΟΣΑ, υπςξ αοηέξ ηαεμνίγμκηαζ ιε ηδκ Τ.Α. 27934/2014 (Β’
2029) ηαζ ηδκ Δβηφηθζμ 44 Α.Π.30681/2014 ημο Τπμονβείμο Δζςηενζηχκ, ηνμπμπμζδηζηχκ ηαζ
ζοιπθδνςιαηζηχκ ηδξ Τ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).
Δπεζδή ζηδκ παζδζηή πανά δεκ πνέπεζ κα ηίεεηαζ ζε ηίκδοκμ δ οβεία ηαζ δ αζθάθεζα ηςκ παζδζχκ, εα
πνέπεζ κα ζζπφμοκ ηα παναηάης:
1. Ο ελμπθζζιυξ πνέπεζ κα είκαζ εζδζηά ζπεδζαζιέκμξ βζα αημιζηυ ή μιαδζηυ παζπκίδζ.
2. Σα υνβακα παζδζηήξ πανάξ πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδ ζεζνά
πνμηφπςκ ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176) ηαζ κα θένμοκ πζζημπμζδηζηυ ζοιιυνθςζδξ ιε ηα ακηίζημζπμ
πνυηοπα απυ ακαβκςνζζιέκμ θμνέα πζζημπμίδζδξ επί πμζκή απμηθεζζιμφ. Δζδζηυηενα ζημ
Πζζημπμζδηζηυ ΔΝ1176 ημο ηάεε παζπκζδζμφ εα πνέπεζ επί πμζκή απμηθεζζιμφ, κα ακαβνάθμκηαζ μζ
δζαζηάζεζξ ημο, ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηαζ ζφκημιδ πενζβναθή ημο, έηζζ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ
ζζμκμιία ηςκ πνμζθμνχκ.
3. Η Δηαζνεία ηαηαζηεοήξ ημο ελμπθζζιμφ ηςκ παζπκζδζχκ, πνέπεζ επί πνηλή απνθιεηζκνύ:
1) Να είκαζ πζζημπμζδιέκδ ηαηά ISO 9001 ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ πμο ηαηαζηεοάγεζ
2) Να είκαζ πζζημπμζδιέκδ ηαηά ISO 14001 ςξ πνμξ ηδκ πενζααθθμκηζηή δζαπείνζζδ ηδξ εηαζνείαξ.
3) Να δζαεέηεζ πζζημπμίδζδ, ζημ υκμιά ηδξ,Αεζθμνζηήξ Γαζζηήξ Γζαπείνζζδξ ηαηά ημ πνυηοπμ
PEFC: Chain of Custody Standard PEFCST 2002:2010 ηαζ ηαηά ημ ακηίζημζπμ πνυηοπμ
FSCChain of Custody ή ζζμδφκαιυ ημοξ πμο κα πζζημπμζεί υηζ δζαπεζνίγεηαζ ηαηαθθήθςξ ηδκ
λοθεία πμο πνδζζιμπμζεί ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ παναβςβζηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ
αεζθυνμο ακάπηολδξ
4. Δνβμζηαζζαηή εββφδζδ ηςκ παζπκζδζχκ ςξ αημθμφεςξ:
1) Δββφδζδ εθ’ υνμο γςήξ υθςκ ηςκ ιδ ηζκμφιεκςκ ιενχκ απυ ακμλείδςημ πάθοαα.
2) Σμοθάπζζημκ 10 έηδ βζα ηα ηιήιαηα αθμοιζκίμο ηαζ HPL.
3) Σμοθάπζζημκ 8 έηδ εββφδζδ βζα ηα ειπμηζζιέκα λφθζκα ελανηήιαηα πμο δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή
ιε ημ έδαθμξ ηαζ υθα ηα ελανηήιαηα.
4) 6 έηδ βζα υθα ηα ειπμηζζιέκα λφθζκα ελανηήιαηα πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ έδαθμξ.
5) 4 έηδ βζα ηα ιεηαθθζηά ηαζ πθαζηζηά ελανηήιαηα.
6) 3 έηδ βζα ηα δζηηοχιαηα ηαζ ηα ζπμζκζά.
7) 2 έηδ βζα ηα ααιιέκα ελανηήιαηα ηαζ ηα ηυκηνα πθαηέ.
5. Η εβηαηάζηαζδ ηςκ μνβάκςκ βίκεηαζ απυ ημκ πνμιδεεοηή, ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ,
ηζξ μδδβίεξ ημο παναβςβμφ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπ’ υρδ ημκ εθεφεενμ πενζαάθθμκηα πχνμ ηδξ
εηάζημηε παζδζηήξ πανάξ υπμο πνυηεζηαζ κα ημπμεεηδεμφκ ηα υνβακα ηαεχξ ηαζ ημ ζπέδζμ ηδξ
ιεθέηδξ. Γζα αοηυ μ πνμζθένςκ εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ISO 9001, ISO 14001 ηαζ OHSAS 18001 ιε
πεδίμ εθανιμβήξ ηδκ ειπμνία, εβηαηάζηαζδ ή ημπμεέηδζδ ηαζ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ : δαπέδςκ
αζθαθείαξ παζδζηχκ πανχκ, μνβάκςκ παζδζηχκ πανχκ ηαζ ελμπθζζιμφ πυθδξ.Σα εκ θυβς
πζζημπμζδηζηά πνέπεζ κα πνμζημιίγμκηαζ επί πνηλή απνθιεηζκνύ.
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6. Δπζπθέμκ πνέπεζ κα πνμζημιζζημφκ, ηαηά ηδκ δζαβςκζζηζηή δζαδζηαζία, έκηοπα (prospectus) ιε
ακαθοηζηά ζπέδζα (ηαηυρεζξ, υρεζξ, ημιέξ, ηαηαζηεοαζηζηέξ θεπημιένεζεξ ηηθ) ημο ηάεε παζπκζδζμφ
ζπεηζηά ιε ηζξ μδδβίεξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ημ πχνμ αζθαθείαξ.
7. Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ μζ δζαβςκζγυιεκμζ εα πνμζημιίζμοκ ζηδκ επζηνμπή δζαβςκζζιμφ
δείβιαηα ιε ηα ααζζηά οθζηά ηαηαζηεοήξ βζα ηα υνβακα παζδζηήξ πανάξ ηαζ αζηζημφ ελμπθζζιμφ
(λοθεία

βζα

δμηάνζα,

αθμοιίκζμ

βζα

ηα

πθεονζηά

οπμζηοθχιαηα,

πθεονζηά

πνμζηαηεοηζηά,πθαηθυνιεξ, ζηαθμπάηζα, πάηςια, ζπμζκζά, ηθπ)
Δπζηνέπεηαζ δ ζοιιυνθςζδ πνμξ άθθα πνυηοπα ή πνμδζαβναθέξ αζθαθείαξ πένακ ηςκ ακαθενυιεκςκ
ζηδκ πανμφζα, οπυ ημκ υνμ υηζ αοηά εα είκαζ ημοθάπζζημκ ζζμδφκαια πνμξ ηα ακαθενυιεκα. Η
ζζμδοκαιία αοηή εα ηεηιαίνεηαζ απυ ακαθοηζηή ηεπκζηή έηεεζδ, δ μπμία πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζηδ
δζάεεζδ ηςκ ανιμδίςκ ανπχκ ηαζ ηςκ ακαθενυιεκςκ ζημ άνενμ 11 ηδξ Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β
931/18- 05-2009, υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ) ακαβκςνζζιέκςκ θμνέςκ εθέβπμο.
Η ηήνδζδ ηςκ απαζηήζεςκ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ πνμηφπςκ ή πνμδζαβναθχκ αζθαθείαξ
πζζημπμζείηαζ απυ ακαβκςνζζιέκμοξ θμνείξ βζα ημκ ζημπυ αοηυ, ιέζς δζεκένβεζαξ πενζμδζηχκ, ακά
δζεηία, εθέβπςκ ηαζ ηδκ έηδμζδ ακηίζημζπςκ πζζημπμζδηζηχκ εθέβπμο ακά παζδζηή πανά.
Β.1 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δεκ είκαζ επζηνεπηή δ πχθδζδ, δ δςνεάκ δζάεεζδ ή δ εκμζηίαζδ ελμπθζζιμφ
παζδζηήξ πανάξ, ζε Γήιμοξ ηαζ ημζκυηδηεξ, εθυζμκ δεκ πθδνμφκ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ οπ’ ανίει. 28492/1105- 2009 Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009), υπςξ αοηή ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ ιε ηδκ
οπ' ανίει. 27934/2014 Τπμονβζηή Απυθαζδ (ΦΔΚ 2029/ 25 -7- 2014).
Ο ηαηαζηεοαζηήξ ή μ ελμοζζμδμηδιέκμξ ακηζπνυζςπμξ ή μ εζζαβςβέαξ ή μ δζακμιέξ πμο εέημοκ ζε
ηοηθμθμνία ζηδκ αβμνά ελμπθζζιμφξ παζδζηχκ πανχκ, πνέπεζ κα δζαεέημοκ βζα ηαεέκα απυ αοημφξ
πζζημπμζδηζηυ ζοιιυνθςζδξ πμο έπεζ εηδμεεί απυ ακαβκςνζζιέκμ θμνέα εθέβπμο, ιε ημ μπμίμ
απμδεζηκφεηαζ δ ζοιιυνθςζδ ημοξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ αζθαθείαξ ηδξ ζεζνάξ πνμηφπςκ ΔΛΟΣ ΔΝ 1176.
Σμ πζζημπμζδηζηυ ζοιιυνθςζδξ πενζθαιαάκεηαζ ζηζξ πνμηαηανηζηέξ πθδνμθμνίεξ ακαθμνζηά ιε ηδκ
αζθάθεζα ηςκ ελμπθζζιχκ ηαζ πνέπεζ κα πνμζημιίγεηαζ πνζκ ηδκ απμδμπή ηδξ πνμζθμνάξ.
ηδκ πενίπηςζδ ελμπθζζιμφ μ μπμίμξ έπεζ ηαηαζηεοαζηεί ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ αζθαθείαξ άθθςκ
πνμηφπςκ ή πνμδζαβναθχκ, ημ πζζημπμζδηζηυ ζοιιυνθςζδξ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ηδκ
ακαθενυιεκδ ζηδκ πανάβναθμ 2 ημο άνενμο 4 ηδξ Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009,
υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ), ηεπκζηή έηεεζδ επζηονςιέκδ απυ ακαβκςνζζιέκμ θμνέα εθέβπμο.
Όζμκ αθμνά ημοξ ελμπθζζιμφξ παζδζηήξ πανάξ πένακ ηςκ ζδζαίηενςκ ηεπκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ,
οπμπνεςηζηά εα πνέπεζ κα πθδνμφκ ηα αηυθμοεα πμζμηζηά ηνζηήνζα:
1. Να έπμοκ θδθεεί οπυρδ ζημ ζπεδζαζιυ μζ αηυθμοεεξ πανάιεηνμζ:
 παζδαβςβζηέξ πανάιεηνμζ ζπεδζαζιμφ ιε αέθηζζηδ θεζημονβζηυηδηα ηαζ εθηοζηζηή ειθάκζζδ
 ενβμιεηνζηέξ πανάιεηνμζ ζπεδζαζιμφ ακά δθζηζαηή μιάδα
 αζθάθεζα ηαζ ακεεηηζηυηδηα ηςκ επζθακεζχκ (ηαηάθθδθδ οθή, εθεβπυιεκδ ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ,
ζηνμββοθειέκεξ άηνεξ, έθθεζρδ ζημζπείςκ παβίδεοζδξ ηαζ εβηθςαζζιμφ ιενχκ ημο ζχιαημξ, ιδ
πνήζδ αιζάκημο, ημλζηχκ πνςιάηςκ, εφθθεηηςκ οθζηχκ ηθπ).
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 μπηζηέξ ηαζ απηζηέξ απαζηήζεζξ, υπςξ δ οθή ηςκ επζθακεζχκ, ημ εφνμξ ηδξ ζηζθπκυηδηαξ, δ
έθθεζρδ ιεβάθςκ αθθαβχκ ζηα πνχιαηα θυβς θεμνάξ (ιέβζζηδ ζηαεενμπμίδζδ έκακηζ ηςκ
οπενζςδχκ αηηζκχκ πςνίξ ηδ πνήζδ αανέςκ ιεηάθθςκ).
 ιδπακζηέξ

απαζηήζεζξ

υπςξ

ακημπή,

εθαζηζηυηδηα,

ιεβάθδ

ακεεηηζηυηδηα

ζε

θεμνά,

ηθζιαημθμβζηέξ επζπηχζεζξ ηαζ αακδαθζζιμφξ
 παιδθέξ απαζηήζεζξ ζοκηήνδζδξ ηαζ ελαζθάθζζδ ιεβαθφηενδξ δζάνηεζαξ γςήξ ιε ηδκ εθάπζζηδ
δοκαηή ζοκηήνδζδ
 δοκαηυηδηα απμζοκανιμθυβδζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ ηςκ οθζηχκ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ δζάνηεζαξ γςήξ
ηςκ πνμσυκηςκ
2. Να θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζπεηζηά ιε ηδκ ημπμεέηδζδ/ εβηαηάζηαζδ μνβάκςκ ηαζ δαπέδςκ αζθαθείαξ
μζ αηυθμοεεξ πανάιεηνμζ:
 ηδκ ηζιή ιμκάδμξ πενζθαιαάκεηαζ δ πνμιήεεζα, δ ιεηαθμνά επί ηυπμο ημο ένβμο ηαζ ηάεε
δαπάκδ πμο αθμνά ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ, ζηζξ εέζεζξ πμο οπμδεζηκφμοκ ηα ζπέδζα ηαζ
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ επίαθερδξ, κέςκ μνβάκςκ ηαζ δαπέδςκ αζθαθείαξ ηαζ δ πανάδμζδ
ημοξ ζε πθήνδ θεζημονβία, έημζιςκ πνμξ πνήζδ.
3. Ο ελμπθζζιυξ πνέπεζ κα ζδιαίκεηαζ εοηνζκχξ, ιυκζια ζε εέζδ μναηή απυ ημ επίπεδμ ημο εδάθμοξ
ημοθάπζζημκ ιε ηα αηυθμοεα:
1) Όκμια ηαζ δζεφεοκζδ ημο ηαηαζηεοαζηή ή ημο ελμοζζμδμηδιέκμο ακηζπνμζχπμο ή ημο
εζζαβςβέα ή ημο δζακμιέα, έημξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ανζειυ ζεζνάξ παναβςβήξ ημο ηάεε μνβάκμο.
2) ημζπεία ακαβκχνζζδξ ελμπθζζιμφ (π.π. ηςδζηυξ ανζειυξ) ηαζ έημξ ηαηαζηεοήξ.
3) Σμκ ανζειυ ημο εθανιμγυιεκμο εονςπασημφ πνμηφπμο ή ζζμδφκαιμφ ημο.
4) Γζα ηάεε ελμπθζζιυ πνέπεζ κα παναδίδμκηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή/ πνμιδεεοηή υζα
ακαθένμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ 6 ημο πνμηφπμο ΔΛΟΣ ΔΝ1176-1.
Β.2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ
1.

ΞΤΛΟ

Σα λφθζκα ιένδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ παζπκζδζμφ ηαζ ακαροπήξ ηαζ ηα ελανηήιαηα βζα ηδκ δζαηυζιδζδ ηςκ
πυθεςκ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ επζθεβιέκμ λφθμ δαζζηήξ πεφηδξ πμο πνμένπεηαζ απυ ζηακδζκααζηά
δάζδ ιε πζζημπμίδζδ πνμέθεοζδξ FSC ηαζ PEFC (επη πνηλή απνθιεηζκνύ).
Πνζκ απυ ηάεε επελενβαζία ημ λφθμ κα βίκεηαζ ακεεηηζηυ ζημ πνυκμ, ζημοξ αηιμζθαζνζημφξ πανάβμκηεξ
ηαζ ζηα λοθμθάβα (έκημια ηαζ ιφηδηεξ) αημθμοεχκηαξ ιία επελενβαζία ειπμηζζιμφ ζε αενμζηεβείξ
ηθζαάκμοξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ζηζξ πζμ εηηεεεζιέκεξ επζθάκεζεξ, κα εθανιυγμκηαζ πνμσυκηα ειπμηζζιμφ ιε
αάζδ ημ κενυ πμο πνμζδίδμοκ ζημ λφθμ οδνμαπςεδηζηυηδηα, πνμζηαζία εκάκηζα ζηζξ αηηίκεξ UV
(ηαηαζηνμθζηή δνάζδ ηςκ δθζαηχκ αηηζκχκ) ηαζ πνςιαηζζιυ ζημ θζκίνζζια. Ο ειπμηζζιυξ ημο λφθμο κα
βίκεηαζ ιέζς ιίαξ επελενβαζίαξ οπυ πίεζδ (ημοθάπζζημκ 10 bar) ιέζα ζε έκακ ηθίαακμ ιε δθεηηνμκζηυ
πεζνζζιυ. Γζα ημκ ειπμηζζιυ ζε αενμζηεβείξ ηθζαάκμοξ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά δζαθοηζηά
ζοκηήνδζδξ ιε αάζδ ημ κενυ, πμο δεκ πενζέπμοκ πνχιζμ, ανζεκζηυ ηαζ μνβακζημφξ δζαθφηεξ (κα έπμοκ
δμηζιαζηεί ζημ ενβαζηήνζμ (EN 113) ηαζ ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ (EN 252) εκάκηζα ζημοξ ζδπηζημφξ
ιφηδηεξ, ηα λοθμθάβα έκημια ηαζ ημοξ ηενιίηεξ). Αοηυξ μ ηφηθμξ ειπμηζζιμφ, κα ηδνεί ημκ Πνυηοπμ DIN
68800-3 ηαζ κα βίκεηαζ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα επζηεοπεεί μ ειπμηζζιυξ μθυηθδνμο ημο ζηυιθμο,
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ζφιθςκα ιε ημ EN 351-1, ιε ζηυπμ κα πνδζζιμπμζείηε ημ λφθμ ζε ηθάζδ αζμθμβζημφ ηζκδφκμο 4
ζφιθςκα ιε ημ EN 335 δδθαδή ζε ιυκζιδ επαθή ιε ημ έδαθμξ ή ημ βθοηυ κενυ. ηδ ζοκέπεζα, αθμφ
ειπμηζζηεί ζε αενμζηεβείξ ηθζαάκμοξ, ημ λφθμ κα ζηεβκχκεζ, πνμηεζιέκμο κα επζηναπεί δ πθήνδξ
πνμζηυθθδζδ ηςκ πνμζηαηεοηζηχκ αθάηςκ, έηζζ χζηε κα βίκμοκ μζ επυιεκεξ επελενβαζίεξ (επζηυθθδζδ
ηαζ αενκίηςια) ηαζ βζα κα ζηαεενμπμζδεεί ημ ιέβεεμξ ημο.
Μεηά απυ αοηήκ ηδκ πνχηδ επελενβαζία κα εθανιυγμκηαζ πνςζηζηά πνμσυκηα ειπμηζζιμφ ιε αάζδ ημ
κενυ πζζημπμζδιέκα αάζεζ ημο Πνμηφπμο EN 927-1 ηα μπμία κα πενζέπμοκ ζε έκα πμζμζηυ ηαηά αάνμξ
ιζηνυηενμ ημο 2% μοζίεξ πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί επζαθααείξ απυ ηδκ Οδδβία ηδξ Δ.Ο.Κ. 67/548 ηαζ ζε
έκα πμζμζηυ ηαηά αάνμξ ιζηνυηενμ ημο 1 ηαζ ημο 2% ακηίζημζπα μνβακζημφξ ηαζ ανςιαηζημφξ δζαθφηεξ.
Γδθαδή, ιεηά απυ ημκ ειπμηζζιυ οπυ πίεζδ ζε αενμζηεβείξ ηθζαάκμοξ, ημ λφθμ κα δέπεηαζ ιία
επελενβαζία ιε αενκίηζα πμο έπμοκ πνςιαηζζηεί ζημ κενυ ιε αηνοθζηή/αθηοδζηή αάζδ ηα μπμία δεκ
πενζέπμοκ πνχιζμ, ηάδιζμ ηαζ πθχνζμ βζα κα επζηεοπεεί δ πνμζηαζία ημο λφθμο απυ ηδκ εηθοθζζηζηή
δνάζδ πμο μθείθεηαζ ζηζξ αηηίκεξ UV (θςημθοηζηή δνάζδ ζηδκ θζβκίκδ, αζηία βηνζγανίζιαημξ ημο λφθμο)
ηαζ πνήζδ πνμσυκηςκ παιδθχκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ ηαζ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ βζα ημ
πενζαάθθμκ. Δπίζδξ, αοηά ηα πνμσυκηα κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ Δονςπασηή Οδδβία 76/769/ΔΟΚ δ
μπμία πνμαθέπεζ υνζα ηαζ απαβμνεφζεζξ εζζαβςβήξ ζηδκ αβμνά ηαζ πνήζδξ μνζζιέκςκ επζηίκδοκςκ
μοζζχκ ηαζ ζηεοαζιάηςκ.
ηα ελανηήιαηα απυ λφθζκμ έθαζια, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εηεί υπμο είκαζ ζδιακηζηή δ ζηαεενυηδηα
ημο ιεβέεμοξ (π.π. δμημί ζηήνζλδξ) ηαζ δ ιείςζδ ηςκ θαζκμιέκςκ ζηαζίιαημξ, κα πνδζζιμπμζείηαζ ιία
ζοβημθθδηζηή μοζία ηαηαζηεοήξ ηφπμο Ι (πνήζδ ζε ελςηενζηυ πενζαάθθμκ) ζφιθςκδ ιε ημ EN 301 ηαζ
δμηζιαζιέκδ

αάζεζ

ημο

Πνμηφπμο

EN

302.

Αοηή

δ

ζοβημθθδηζηή

μοζία,

ιμκμζοζηαηζηήξπμθομονεεακζηήξ αάζδξ, κα πενζέπεζ θζβυηενμ απυ 5% μνβακζημφξ δζαθφηεξ, κα ιδκ
πενζέπεζ θμνιαθδεΰδδ (ηθάζδ εηπμιπχκ 0) ζφιθςκα ιε ημ DIN 1052. Να είκαζ δμηζιαζιέκδ ζφιθςκα
ιε ημ EN 71-3 πνμηεζιέκμο κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα ιεηνδεεί δ δζαννμή ημλζηχκ ζημζπείςκ
(ακηζιυκζμ, ανζεκζηυ, αάνζμ, η.θ.π.) ηαζ ιδ δείπκμκηαξ ηαιία οπένααζδ απυ ηα υνζα πμο μνίγμκηαζ απυ
ημκ Κακμκζζιυ ηαζ επμιέκςξ κα είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ηδ ζοβηυθθδζδ εηείκςκ ηςκ ελανηδιάηςκ απυ
λφθζκμ έθαζια πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ιζηνά παζδζά, ηα μπμία είκαζ πμθφ εοαίζεδηα ζηζξ νοπακηζηέξ
μοζίεξ.
Οζ ηαηαζηεοέξ ηςκ δαπέδςκ κα ακηέπμοκ θμνηίμ (μιμζυιμνθα ηαηακειδιέκμ) ηδξ ηάλεςξ ηςκ
250kg/m². Γζα ηα ιδ πνμζαάζζια επζηθζκή ζηέπαζηνα κα εεςνείηαζ ιέβζζημ επζηνεπηυ θμνηίμ ηα
240kg/m² (θμνηίμ απυ μιμζυιμνθα ηαηακειδιέκμ πζυκζ).
Γζα ηζξ δμημφξ-ηάβηεθα ζηήνζλδξ ηςκ βεθονχκ απυ ζπμζκζά ή ιε αθοζίδεξ, κα εεςνείηαζ ιέβζζημ
ζοκμθζηυ επζηνεπηυ θμνηίμ ζοβηεκηνςιέκμ ζηα ζδιεία ζηενέςζδξ ηςκ ζπμζκζχκ ηαζ/ή ηςκ αθοζίδςκ ηα
100Kg.
2. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΙΓΩΣΟ ΥΑΛΤΒΑ
Γζα ηα ελανηήιαηα πμο είκαζ πζμ εηηεεεζιέκα ζηδ δζαανςηζηή ηαζ εηθοθζζηζηή δνάζδ ηςκ αηιμζθαζνζηχκ
παναβυκηςκ, κα πνδζζιμπμζείηε ακμλείδςημξ πάθοαα AISI 304.
Η ζοβηυθθδζδ ηςκ ηαηαζηεοχκ κα πναβιαημπμζείηαζ ιε ζοβημθθδηζηά ιδπακήιαηα ζφιθςκα ιε ημ
Πνυηοπμ EN 287.
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3. ΙΓΗΡΙΚΑ, ΒΙΓΔ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΓΙΑ
Σα ζζδδνζηά ηαζ υθα ηα ζοζηήιαηα «ζηήνζλδξ» κα έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ιε πνέζεξ ή ιε ηαθμφπζα απυ
ακμλείδςημ πάθοαα ή πάθοαα βαθαακζζιέκμ εκ εενιχ ζφιθςκα ιε ημ Πνυηοπμ EN 1461.
Οζ αίδεξ ηαζ ηα παλζιάδζα κα δζαεέημοκ έκα βαθαακζζιέκμ-επζπνςιζςιέκμ θζκίνζζια πνμηεζιέκμο κα
απμηνέπεηε ηδ ζημονζά κα θεείνεζ ηα ιένδ πμο ανίζημκηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ λφθμ.
Οζ αίδεξ αοημδζάηνδζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ζηενέςζδ ηςκ ελανηδιάηςκ απυ λφθμ κα έπμοκ ηα
ελήξ παναηηδνζζηζηά:
 αοημδζεονοκυιεκδ ηεθαθή: ημ ζπήια ηδξ ιε ηα πηενφβζα κα επζηνέπεζ ηδ ααειζαία ζοιπίεζδ ηδξ
ίκαξ ημο λφθμο έηζζ χζηε κα απμθεφβεηαζ ημ ζηίζζιμ ηςκ επζθακεζχκ.
 αοημθνεγανζγυιεκμ ζπείνςια: δ πανμοζία ιίαξ θνέγαξ ακάιεζα ζημ ηιήια δζάηνδζδξ ηαζ ημκ
ημνιυ κα επζηνέπεζ ηδκ εζζαβςβή ηδξ αίδαξ ηνοπχκηαξ ηδκ ίκα ημο λφθμο ιε ιείςζδ ηςκ
θαζκμιέκςκ ζπζζίιαημξ.
 επέκδοζδ αοημθίπακζδξ: ημ ζπείνςια πμο έπεζ επεκδοεεί ιε ζοκεεηζηυ οθζηυ αοημθίπακζδξ κα
επζηνέπεζ ηδκ βνήβμνδ πνμχεδζδ ηδξ αίδαξ ζημ οθζηυ.

4. ΔΛΑΣΗΡΙΑ
Σα εθαηήνζα κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ εθαζηζηυ ζφνια πάθοαα 50 CrV ιε άλμκα δζαιέηνμο
ημοθάπζζημκ 18mm ηαζ κα έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ζφιθςκα ιε ημ Πνυηοπμ DIN 17223. Η επζθακεζαηή
ζηθήνοκζδ κα επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ «ζθονδθάηδζδξ» πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ
αεθηίςζδ ηδξ ακημπήξ ζηζξ δοκαιζηέξ εκηάζεζξ. Η ακηζδζαανςηζηή πνμζηαζία εκάκηζα ζημοξ
αηιμζθαζνζημφξ πανάβμκηεξ κα επζηοβπάκεηαζ πνχηα ιέζς ηδξ επελενβαζίαξ θςζθάηςζδξ ιε
ρεοδάνβονμ ή ακηίζημζπδξ επελενβαζίαξ ηαζ ιεηά ιε ηδκ ααθή ιε ζηυκδ (πμθοεζηένα) πμο πνμζδίδεζ
ζηδ αάζδ ιεβαθφηενδ πνμζηαζία.

5.ΣΟΤΛΗΘΡΔ
Οζ πίζηεξ ηςκ ηζμοθδενχκ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα AISI 430 πάπμοξ 15/10
πενίπμο. Η επζθάκεζα κα οπμαάθθεηαζ ζε ιία εζδζηή επελενβαζία πμο ηδξ πνμζδίδεζ ιία ορδθή
επζθακεζαηή ζηζθπκυηδηα. Απυ πθεονάξ ιδπακζηήξ ακημπήξ μ πνμιδεεοηήξ κα δδθχκεζ ηα ελήξ:
Σάζδ εναφζδξ πενίπμο 83Kg ηαζ Σάζδ ελαζεέκδζδξ πενίπμο 63Kg.
6. ΑΛΤΙΓΔ
Οζ αθοζίδεξ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ πάθοαα βαθαακζζιέκμ εκ εενιχ ημζηζκζζιέκμ έηζζ χζηε κα
αθαζνεεμφκ μζ επζθακεζαηέξ ηναπφηδηεξ. Να θένμοκ δζαζηάζεζξ:
δζάιεηνμξ ημο άλμκα: πενίπμο 6 πζθζμζηά αήια ηνίημο: πενίπμο 18,5 πζθζμζηά πθάημξ: πενίπμο 20
πζθζμζηά
Οζ αθοζίδεξ κα ακηέπμοκ έκα ιέβζζημ θμνηίμ ιε δζαιήηδ δφκαιδ έθλδξ πενίπμο 700Kg ηαζ κα έπμοκ έκα
θμνηίμ εναφζδξ πμο δδθχεδηε απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή πενίπμο 1.400Kg.
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7. ΓΙΥΣΤΑ ΚΑΙ ΥΟΙΝΙΑ
Γίπηοα, βέθονεξ ιε ζπμζκζά, ιειμκςιέκα ζπμζκζά ηαζ ζπμζκζά ακαννίπδζδξ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε ίκεξ
πμο έπμοκ ζπεδζαζηεί ηαζ ηαηαζηεοαζηεί εζδζηά βζα ηα παζπκίδζα ιε ζπμζκζά έπμκηαξ δμηζιαζηεί ηαζ
εβηνζεεί ζφιθςκα ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ πνμδζαβναθέξ ημο Πνμηφπμο EN 1176. οβηεηνζιέκα, κα έπμοκ
ηαηαζηεοαζηεί ιε ζπμζκί ηφπμο FORTA-HERCULES ηςκ 16 ηαζ 18mm ιε 6 ηθχκμοξ δζαιέηνμο πενίπμο
2,0mm απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα, ιε επέκδοζδ απυ πμθοαιζδζηυ οθζηυ ή πνμποθέκζμ ορδθήξ ακημπήξ
ζηδ θεμνά ηαζ ζημοξ αηιμζθαζνζημφξ πανάβμκηεξ.
Η ζοκανιμθυβδζδ ηςκ ζκχκ κα βίκεηαζ ιέζς εκυξ ζοκδεηήνα απυ πθαζηζηυ ή πνεζανζζιέκμ αθμοιίκζμ
πςνίξ κα θεείνεζ ηδκ επέκδοζδ ηαζ ελαζθαθίγμκηαξ πθήνδ αζθάθεζα ζημ παζπκίδζ πνμηεζιέκμο κα ιδκ
οπάνπμοκ ηεκέξ βςκίεξ, πνμελμπέξ ηαζ επζηίκδοκεξ ζπζζιέξ.

8. ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΔΡΗ ΤΛΙΚΑ
8.1HPL
Δθυζμκ ζε ηιήια ηςκ πνμζθενυιεκςκ μνβάκςκ, πνδζζιμπμζείηαζ HPL, αοηυ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ
απυ ζηνχιαηα ηοηηανζκμφπςκ ζκχκ (πανηί ηφπμο Craft) ιε ζοκέκςζδ ειπμηζζιέκμο πανηζμφ ιε νδηίκεξ
εη ηςκ μπμίςκ ημ επζθακεζαηυ κα έπεζ έκα δζαημζιδηζηυ θφθθμ. Σμ πάκεθ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ
παναζηεοήξ, κα οπμαάθθεηαζ ζηδ ζοκδοαζιέκδ δνάζδ πίεζδξ (πενίπμο 90 kg/cm²) ηαζ εενιυηδηαξ
(πενίπμο 150º C) ζε εζδζηέξ πνέζεξ ζηζξ μπμίεξ κα βίκεηαζ δ πμθοζοιπφηκςζδ ηςκ νδηζκχκ. Με αοηή
ηδκ εζδζηή επελενβαζία ηδξ επζθάκεζαξ, κα επζηνέπεζ κα δζαηδνεί ζπεδυκ ακαθθμίςηα ιε ημ πέναζια ημο
πνυκμο ηα θοζζηά ηαζ αζζεδηζηά ημο παναηηδνζζηζηά πανυθμ πμο εα είκαζ εηηεεεζιέκμ ζηδ δνάζδ ηςκ
αηηζκχκ UV ηαζ ζημοξ αηιμζθαζνζημφξ πανάβμκηεξ (οβναζία, παβεηυ, παθάγζ, υλζκεξ ανμπέξ). Να είκαζ
αοηυκμιμ ηαζ ηαηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε ελςηενζημφξ πχνμοξ (ακεεηηζηυ ζηδ δνάζδ ηςκ αηηζκχκ UV ηαζ
ηςκ αηιμζθαζνζηχκ παναβυκηςκ), κα πθέκεηαζ πμθφ εφημθα ιε κενυ ηαζ ζαπμφκζ ηαζ κα ιδκ είκαζ
εφθθεηημ.
Να θένεζ ηα αηυθμοεα ηεπκζηά ζημζπεία:

8.2



Σεπκδηή παθαίςζδ: ηαιία ειθακήξ αθθμίςζδ



Ακημπή ζηδκ αθαημκέθςζδ (ASTM B-117): ηαιία αθθμίςζδ



Ακημπή ζηδ θςηζά (Τ.Γ. 26/6/84): ηθάζδ 2



Ακημπή ζηδ ζοιπίεζδ (N/mm²): 275 πενίπμο



Ακημπή ζηδ δφκαιδ έθλδξ (N/mm²): 135 πενίπμο



Ακημπή ζηδκ ηάιρδ (N/mm²): 155 πενίπμο
Πολςαμίδιο (PΑ-6)

Με αοηυ ημ οθζηυ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ μζ ηάπεξ πνμζηαζίαξ βζα ηζξ αίδεξ ηαζ ηα παλζιάδζα ηαζ ηα ηαπάηζα
ζηδκ ημνοθή ηςκ δμηχκ ηάηζ ημ μπμίμ ελαζθαθίγεζ ιέβζζηδ ακεεηηζηυηδηα ζημκ πνυκμ ηαζ
αιεηααθδηυηδηα ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ αζζεδηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο πνμσυκημξ.
9. ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΜΠΟΣΙΜΟ ΤΠΟ ΠΙΔΗ
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Ο ειπμηζζιυξ ημο λφθμο κα βίκεηαζ ιέζς ιίαξ επελενβαζίαξ οπυ πίεζδ (10 bar πενίπμο) ιέζα ζε έκακ
ηθίαακμ ιε δθεηηνμκζηυ πεζνζζιυ υπμο πνδζζιμπμζείηαζ έκα ζοκηδνδηζηυ πνμσυκ.
Αοηυ ημ πνμσυκ κα θένεζ ηζξ πζζημπμζήζεζξ υηζ δεκ πενζέπεζ πνχιζμ, ανζεκζηυ ηαζ μνβακζημφξ δζαθφηεξ,
ηαζ έπεζ δμηζιαζηεί ζημ ενβαζηήνζμ ( EN 113) ηαζ ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ( EN 252) εκάκηζα ζημοξ
ζδπηζημφξ ιφηδηεξ, ηα λοθμθάβα έκημια (EN 47) ηαζ ημοξ ηενιίηεξ (EN 117).
Αοηυξ μ ηφηθμξ ειπμηζζιμφ, κα ηδνεί ημκ Πνυηοπμ DIN 68800-3 ηαζ κα βίκεηαζ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε
κα επζηεοπεεί μ ειπμηζζιυξ μθυηθδνμο ημο ζηυιθμο, ζφιθςκα ιε ημ EN 351-1, ιε ζηυπμ κα
πνδζζιμπμζείηε ημ λφθμ, ακάθμβα ιε ηδκ εέζδ, ιε ηθάζδ αζμθμβζημφ ηζκδφκμο 3 ηαζ 4 ζφιθςκα ιε ημ EN
335.
Αθμφ ειπμηζζηεί ζε αενμζηεβείξ ηθζαάκμοξ, ημ λφθμ κα ζηεβκχκεζ επανηχξ, ιε ζημπυ κα
ζηαεενμπμζδεεί ημ ιέβεευξ ημο, κα επζηναπεί δ πθήνδξ πνμζηυθθδζδ ηςκ πνμζηαηεοηζηχκ αθάηςκ,
αθθά ηαζ βζα κα βίκμοκ μζ επυιεκεξ επελενβαζίεξ (επζηυθθδζδ ηαζ αενκίηςια).
10. ΒΔΡΝΙΚΙΑ
Οζ θαηανζζιέκεξ επζθάκεζεξ απυ πμθοζηνςιαηζηυ εαθάζζδξ κα αάθμκηαζ ζε οδάηζκδ αάζδ ιε
ιμκμζοζηαηζηά αενκίηζα πζζημπμζδιέκα ηαηά ΔΝ 927-1, πμο δεκ πενζέπμοκ αανέα ιέηαθθα (πνχιζμ,
ηάδιζμ ηαζ ιυθοαδμ) ηαζ κα έπμοκ πενίπμο θζβυηενμ απυ 5gr/kg ηυκηνα πθαηέ μοζίεξ πμο έπμοκ
παναηηδνζζηεί επζηίκδοκεξ απυ ηδκ Οδδβία ΔΟΚ 67/548.
Σα ελανηήιαηα απυ ιαζίθ λφθμ ηαζ εθάζιαηα πεφημο ειπμηζζιέκμο ιε πίεζδ κα δέπμκηαζ ιία
επελενβαζία ιε πνςζηζηά πνμσυκηα ειπμηζζιμφ πζζημπμζδιέκα αάζεζ ημο Πνμηφπμο EN 927-1 ηα μπμία
κα πενζέπμοκ ζε έκα πμζμζηυ ηαηά αάνμξ ιζηνυηενμ ημο 2% πενίπμο μοζίεξ πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί
επζαθααείξ απυ ηδκ Οδδβία ηδξ Δ.Ο.Κ. 67/548 ηαζ ζε έκα πμζμζηυ ηαηά αάνμξ ιζηνυηενμ ημο 1 ηαζ ημο
2% πενίπμο ακηίζημζπα μνβακζημφξ ηαζ ανςιαηζημφξ δζαθφηεξ. Αοηή δ δζαδζηαζία επζαάθθεηαζ κα
πναβιαημπμζδεεί πνμηεζιέκμο κα πνμζηαηεφζεζ ημ λφθμ απυ ηδκ εηθοθζζηζηή δνάζδ πμο μθείθεηαζ ζηζξ
αηηίκεξ UV (θςημθοηζηή δνάζδ ζηδκ θζβκίκδ, αζηία βηνζγανίζιαημξ ημο λφθμο) επζαναδφκμκηαξ ημ
βηνζγάνζζια ημο λφθμο.

11.

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ

Σα ελανηήιαηα απυ λφθζκμ έθαζια, κα πνδζζιμπμζμφκηαζ εηεί υπμο είκαζ ζδιακηζηή δ ζηαεενυηδηα ημο
ιεβέεμοξ (π.π. δμημί ζηήνζλδξ) ηαζ δ ιείςζδ ηςκ θαζκμιέκςκ ζηαζίιαημξ. Να ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε ιία
ζοβημθθδηζηή μοζία ηαηαζηεοήξ ηφπμο Ι (πνήζδ ζε ελςηενζηυ πενζαάθθμκ) ζφιθςκδ ιε ημ EN 301 ηαζ
δμηζιαζιέκδ αάζεζ ημο Πνμηφπμο EN 302. Αοηή δ ζοβημθθδηζηή μοζία, κα πενζέπεζ θζβυηενμ απυ 5%
πενίπμο μνβακζημφξ δζαθφηεξ ηαζ κα είκαζ πζζημπμζδιέκδ βζα ηδκ παναβςβή θενμοζχκ ηαηαζηεοχκ απυ
λφθμ ζφιθςκα ιε ημ DIN 1052.

12.

ΓΟΚΟΙ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

Πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεεί δ δζάανςζδ, υπμο απαζηείηαζ απυ ηδ ιεθέηδ, κα πνδζζιμπμζμφκηαζ δμημί
ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ αθμοιίκζμ ηφπμο ΔΝ AW-6060 ιε ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ΔΝ 12020.02. Ο ηφπμξ
αοηυξ αθμοιζκίμο απμηεθείηαζ απυ ηνάιαηα πμο πενζέπμοκ ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ ιαβκδζίμο ηαζ
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πονζηίμο ηαζ πνμζθένμοκ ιεβάθεξ ηαπφηδηεξ δζέθαζδξ, αθθά παιδθυηενεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ. Γζα ημ
θυβμ αοηυ, δ δζαημιή ημοξ εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 100x100 ηαζ πάπμοξ 2,5mm εκχ πανάθθδθα
εα πνέπεζ κα θένμοκ εζδζηυ πνμθίθ, ιε ελςηενζηή απυδμζδ ανιμφ ηαζ επζπθέμκ εζςηενζηή εκίζποζδ.

Κάθοικμξ Γεηέιανζμξ 2019

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Ο ζοκηάλαξ

ΚΩ 03-02-2020
Ο Πνμσζηάιεκμξ ημο Σιήιαημξ
Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ Μζηνχκ Γήιςκ

πφνμξ Διι. Κμοθθζάξ
Πμθζηζηυξ Μδπακζηυξ Σ.Δ.

Ακηχκζμξ Γεναζηθήξ
Ανπζηέηηςκ Μδπακζηυξ
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Γ. ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Η οπδνεζία θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα πνμαθεπυιεκα ζημ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α. 27934/2014) ηαζ ηδκ
Δβηφηθζμ 44 (Α.Π. 30681/2014) ημο ΤΠΔ, ζοιπθδνςιαηζηχκ ηαζ ηνμπμπμζδηζηχκ ημο ΦΔΚ 931/Β/2009
(Τ.Α. 28492/2009), ημοξ ζπεδζαζηζημφξ ηαζ παζδαβςβζημφξ ζηυπμοξ, ηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ παζδζηχκ πανχκ,
ηδκ ηαηάζηαζδ ημο οθζζηάιεκμο ελμπθζζιμφ, ηζξ απαζηήζεζξ αζθαθείαξ ηςκ ελμπθζζιχκ παζδζηήξ πανάξ
ηαζ ηςκ επζθακεζχκ πηχζδξ, ζοκέηαλε ηδ ιεθέηδ ηαζ πνμηείκεζ αάζεζ αοηχκ ηδκ πνμιήεεζα ηςκ
παναηάης ελμπθζζιχκ παζδζηήξ πανάξ, αζηζημφ ελμπθζζιμφ, επζθακεζχκ αζθαθείαξ ηαζ θμζπχκ οθζηχκ
ή ζζμδφκαιςκ ιε αοηά. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ δζαζηάζεζξ ηςκ μνβάκςκ ηαζ ηςκ πχνςκ αζθαθείαξ
πμζηίθμοκ ακάθμβα ημκ πνμιδεεοηή, βζ αοηυ μζ πενζβναθέξ είκαζ εκδεζηηζηέξ. Αηυιδ, επεζδή, ακάθμβα ημκ
πνμιδεεοηή πμζηίθεζ ηαζ ημ ιέβζζημ φρμξ πηχζδξ πμο ηαεμνίγεζ ημ πάπμξ ηδξ ακαηνμοζηζηήξ
επζθάκεζαξ, μζ πμζυηδηεξ αοηέξ έπμοκ οπμθμβζζηεί ηαηά πνμζέββζζδ ηαζ εκδέπεηαζ κα ηνμπμπμζδεμφκ.
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ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
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Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ Μζηνχκ Γήιςκ

πφνμξ Διι. Κμοθθζάξ
Πμθζηζηυξ Μδπακζηυξ Σ.Δ.
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Γ.

ΑΠΑΗΣΖΔΗ

ΑΠΟ

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ,

ΔΗΑΓΩΓΔΗ

ΚΑΗ

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΤ
Γεκ είκαζ επζηνεπηή δ πχθδζδ, δ δςνεάκ δζάεεζδ ή δ εκμζηίαζδ ελμπθζζιμφ παζδζηήξ πανάξ, ζε Γήιμοξ
ηαζ ημζκυηδηεξ, εθυζμκ δεκ πθδνμφκ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ οπ’ ανζε. 28492/11-05-2009 Τπμονβζηήξ
Απυθαζδξ (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009), υπςξ αοηή ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ ιε ηδκ οπ' ανζε. 27934/2014
Τπμονβζηή Απυθαζδ (ΦΔΚ 2029/ 25 -7- 2014).
Ο ηαηαζηεοαζηήξ ή μ ελμοζζμδμηδιέκμξ ακηζπνυζςπμξ ή μ εζζαβςβέαξ ή μ δζακμιέξ πμο εέημοκ ζε
ηοηθμθμνία ζηδκ αβμνά ελμπθζζιμφξ παζδζηχκ πανχκ, πνέπεζ κα δζαεέημοκ βζα ηαεέκα απυ αοημφξ
πζζημπμζδηζηυ ζοιιυνθςζδξ πμο έπεζ εηδμεεί απυ ακαβκςνζζιέκμ θμνέα εθέβπμο, ιε ημ μπμίμ
απμδεζηκφεηαζ δ ζοιιυνθςζδ ημοξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ αζθαθείαξ ηδξ ζεζνάξ πνμηφπςκ ΔΝ 1176.
Σν πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνθαηαξηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά
κε ηελ αζθάιεηα ησλ εμνπιηζκώλ θαη πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζθνξάο.
ηδκ πενίπηςζδ ελμπθζζιμφ μ μπμίμξ έπεζ ηαηαζηεοαζηεί ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ αζθαθείαξ άθθςκ
πνμηφπςκ ή πνμδζαβναθχκ, ημ πζζημπμζδηζηυ ζοιιυνθςζδξ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ηδκ
ακαθενυιεκδ ζηδκ πανάβναθμ 2 ημο άνενμο 4 ηδξ Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009,
υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ), ηεπκζηή έηεεζδ επζηονςιέκδ απυ ακαβκςνζζιέκμ θμνέα εθέβπμο.
Ο ελμπθζζιυξ πνέπεζ κα ζδιαίκεηαζ εοηνζκχξ, ιυκζια ζε εέζδ μναηή απυ ημ επίπεδμ ημο εδάθμοξ
ημοθάπζζημκ ιε ηα αηυθμοεα:
α) Όκμια ηαζ δζεφεοκζδ ημο ηαηαζηεοαζηή ή ημο ελμοζζμδμηδιέκμο ακηζπνμζχπμο ή ημο εζζαβςβέα ή
ημο δζακμιέα, έημξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ανζειυ ζεζνάξ παναβςβήξ ημο ηάεε μνβάκμο.
α) ημζπεία ακαβκχνζζδξ ελμπθζζιμφ (π.π. ηςδζηυξ ανζειυξ) ηαζ έημξ ηαηαζηεοήξ.
β) Σμκ ανζειυ ηαζ ηδ πνμκμθμβία ημο εθανιμγυιεκμο εονςπασημφ πνμηφπμο ή ζζμδφκαιμφ ημο.
δ) Γζα ηάεε ελμπθζζιυ ιεηά ηδκ πθήνδ ημπμεέηδζή ημοξ εα πνέπεζ κα παναδίδμκηαζ απυ ημκ
ηαηαζηεοαζηή/ πνμιδεεοηή υζα ακαθένμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ 6 ημο πνμηφπμο ΔΛΟΣ ΔΝ1176-1.
Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ημπμεέηδζδξ μ ηαηαζηεοαζηήξ/ πνμιδεεοηήξ πνέπεζ κα πνμζημιίζεζ ζημ
Γήιμ υζα ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 6 παν. 6.1.3, 6.2.2 ςξ "Πθδνμθμνίεξ εβηαηάζηαζδξ" 6.1.4, 6.2.3 ςξ
"Πθδνμθμνίεξ εθέβπμο ηαζ εβηαηάζηαζδξ ζοκηήνδζδξ" ηαζ 6.2.4 ςξ "Σαοημπμίδζδ εδαθχκ
απμννυθδζδξ ηνμφζεςκ παζπκζδμηυπςκ" ημο πνμηφπμο ΔΝ 1176-1.
Ο ηαηαζηεοαζηήξ/πνμιδεεοηήξ ζα πξέπεη λα δειώλεη υηζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ημπμεέηδζδξ εα
παναδχζεζ ζημ Γήιμ ηα απαζημφιεκα ημο άνενμο 6 παν.2 α, ηδξ οπ'ανίει. ΤΑ 28492/11-05¬2009
(ΦΔΚ 931Β'/18-05-2009), υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ οπ'ανίει. ΤΑ 27934 Τ.Α. (ΦΔΚ 2029/Β'/25-72014) ηαζ ζζπφεζ. Δπίζδξ εα δδθχκεζ υηζ μζ ενβαζίεξ πμο εα εηπμκήζεζ εα βίκμοκ ζφιθςκα ιε ημ
πνυηοπμ EN 1176-7.
Γ.1 ΓΔΝΙΚΑ
Οζ παναηάης πνμδζαβναθέξ πνμιήεεζαξ μνβάκςκ ηαζ ελμπθζζιμφ παζδζηήξ πανάξ ηαζ θμζπχκ
εβηαηαζηάζεςκ έπεζ ζηυπμκα ηαηαζηεοαζηεί ιία παζδζηή πανάζηακή κα θάαεζ ζήια ηαηαθθδθυηαημξ. Οζ
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πνμδζαβναθέξ αοηέξ πνμζδζμνίγμοκ, ακ δεκ ακαβνάθεηαζ νδηά δζαθμνεηζηά, ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ ηδξ
Τπδνεζίαξ. Όθεξ μζ ενβαζίεξ πμο εα εηηεθέζεζ μ ακάδμπμξ ακαθένμκηαζ ζε πνμιήεεζεξ ηαζ ενβαζίεξ ηαζ
απαζημφιεκα οθζηά ζε μπμζμδήπμηε φρμξ ή αάεμξ απυ ημο εδάθμοξ ή απυ ημο εηάζημηε δαπέδμο
ενβαζίαξ. Γζα ηζξ ηαηαζηεοέξ πμο είκαζ μπμζμοδήπμηε ζπήιαημξ, ιμνθήξ ηαζ δζαζηάζεςκ δεκ ηίεεηαζ
ηακέκαξ πενζμνζζιυξ ςξ πνμξ ηζξ δοζημθίεξ, δοκαηυηδηεξ ηαζ ιέζα βζα ηδ πναβιαημπμίδζδ ημοξ. Όθεξ
αοηέξ ηφνζεξ ή αμδεδηζηέξ ενβαζίεξ, εα εηηεθεζεμφκ ιε ιένζικα ημο ακαδυπμο. Κάεε δε δαπάκδ ή
πνυκμξ πμο εα απαζηδεεί, εεςνείηαζ υηζ ηαθφπηεηαζ απυ ημ ακηάθθαβια ή απυ ηδ ζοιααηζηή δζάνηεζα
(πνμεεζιία) εηηέθεζδξ ημο ένβμο.
Ο Ακάδμπυξ εα πνέπεζ πανάθθδθα κα :


Λάαεζ ιέηνα αζθαθείαξ ακενχπςκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ, ζφιθςκα ιε ημοξ ζπεηζημφξ
ηακμκζζιμφξ ηαζ ηζξ θμζπέξ δζαηάλεζξ. Μέηνα βζα ηδ ιείςζδ, ηαηά ημ δοκαηυκ, ηςκ μπθήζεςκ ηςκ
ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ιέηνα βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. Σμπμεέηδζδ
ηαηαθθήθςκ ζδιάκζεςκ ιέναξ ηαζ κφπηαξ πμο κα επζζδιαίκμοκ ηα επζηίκδοκα ζδιεία ημο
ενβμηαλίμο.



Όθεξ μζ πνμιήεεζεξ ηαζ μζ ενβαζίεξ εα εηηεθεζημφκ ζφιθςκα ιε ηζξ ιεθέηεξ πμο εα εβηνζεμφκ
απυ ηδκ Τπδνεζία. Οζ ενβαζίεξ εα εηηεθεζημφκ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ Δπζζηήιδξ, ηδξ
Σέπκδξ ηαζ ηδξ ηαθήξ ηαηαζηεοήξ. Η εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ εα δζέπεηαζ απυ ημοξ ζπεηζημφξ
ηαηά πενίπηςζδ ηακμκζζιμφξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ ηαζ απυ ηδ ζφιααζδ ηαζ ηα θμζπά ζοιααηζηά
ηεφπδ. Οζ ιέεμδμζ ηαζ ηα ιέζα βζα ηδκ εηηέθεζδ ηάεε πνμιήεεζαξ ενβαζίαξ εα είκαζ ηδξ επζθμβήξ
ημο ακάδμπμο.



Δπίζδξ ακ ηάπμζμ οθζηυ δεκ πθδνμί ημοξ υνμοξ αοηχκ ηςκ πνμδζαβναθχκ, αοηυ εα
απμιαηνφκεηαζ αιέζςξ είηε ιε δζαηαβή ηδξ Τπδνεζίαξ, είηε ιε πνςημαμοθία ημο ακαδυπμο ηαζ
εα επακαηαηαζηεοάγεηαζ, επζηοβπακυιεκμο ημο ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ απμηεθέζιαημξ.
Σα οθζηά δεκ πνέπεζ κα πενζέπμοκ επζαθααείξ πνμζιίλεζξ πμο κα επζδνμφκ δοζιεκχξ ζηζξ
ζδζυηδηεξ ηςκ ένβςκ πμο πανάβμκηαζ ιε αοηά.

Η απμεήηεοζδ ή ζοζζχνεοζδ ηςκ οθζηχκ ζημκ πχνμ ηδξ κέαξ παζδζηήξ πανάξ πνέπεζ:


Να είκαζ ηέημζα χζηε κα πνμζηαηεφεηαζ πθήνςξ δ πμζυηδηά ημοξ έκακηζ μζμοδήπμηε ηζκδφκμο ή
επζγήιζμο πανάβμκηα.



Να πνμζηαηεφμκηαζ έκακηζ ηθμπήξ ή αηυιδ ηαζ δμθζμθεμνάξ.



Να ιδ δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ζηδ ηοηθμθμνία ιέζα ζημ ενβμηάλζμ ηαζ ζηδκ μιαθή εηηέθεζδ
ηςκ ενβαζζχκ.



Να είκαζ ηεπκζηχξ πςνίξ πνμαθήιαηα δ ιεηαθμνά ημοξ ζημκ ηυπμ ηαηενβαζίαξ ημοξ.



Να είκαζ πνμζζηά ζε μζμκδήπμηε έθεβπμ ηαζ δεζβιαημθδρία.



Να είκαζ εοπενήξ δ πζζημπμίδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ πμζυηδηάξ ημοξ απυ ηδκ επίαθερδ.



Να ιδ δδιζμονβμφκ ηακέκα πνυαθδια ζηα ιέηνα αζθαθείαξ ακενχπςκ ή εβηαηαζηάζεςκ ηυζμ
ημο ενβμηαλίμο υζμ ηαζ λέκςκ πνμξ ημ ενβμηάλζμ.



Σα απμιαηνοκυιεκα βζα ημ θυβμ αοηυ, οθζηά εα ιεηαθένμκηαζ ηαζ απμννίπημκηαζ ηαζ
δζαζηνχκμκηαζ ζε ηυπμοξ επζηνεπημφξ απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ.



Σμ πνμζςπζηυ ημο ακαδυπμο ηαζ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ πνέπεζ κα είκαζ ημ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ
ενβαζία πμο εηηεθεί. Η Τπδνεζία δζηαζμφηαζ κα γδηεί απμδεζηηζηά ηαηαθθδθυηδηαξ ημο
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πνμζςπζημφ(πηοπία, ειπεζνία ζε Παζδζηέξ Υανέξ η.θ.π.) ηαζ επίζδξ δζηαζμφηαζ κα γδηεί ηδκ
απμιάηνοκζή απυ ημ ενβμηάλζμ μπμζμοδήπμηε αηαηάθθδθμο ή ιδ ζοκενβάζζιμο ιε ηδκ
Τπδνεζία πνμζχπμο.


Σα ιδπακζηά ιέζα ηαηαζηεοήξ, επίζδξ ηδξ επζθμβήξ ημο ακαδυπμο, πνέπεζ κα είκαζ ηα ηαηάθθδθα
βζα ηδκ εηάζημηε ενβαζία, ανίζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ζοκηδνήζεςξ, κα ακηζηαείζηακηαζ απυ εθεδνζηά
ζε πενίπηςζδ αθααχκ ηαζ μζ πεζνζζηέξ ημοξ κα είκαζ έιπεζνμζ ηαζ ιε ημ ηαηάθθδθμ πηοπίμ. Σα
ιδπακήιαηα εθυζμκ θεζημονβμφκ ιε δθεηηνζηυ νεφια πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ πνμζηαζία
έκακηζ δθεηηνμπθδλίαξ ή ηαηά πνμηίιδζδ κα θεζημονβμφκ ιε νεφια ιδ εακαηδθυνμ.



Ο ενβμδυηδξ δζηαζμφηαζ επίζδξ κα απαζηεί ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ιδ ηαηαθθήθςκ ιδπακδιάηςκ
ιε ηα ηαηάθθδθα.



ε υθεξ ηζξ πζμ πάκς πενζπηχζεζξ πμο δ επίαθερδ δζαηάλεζ ηδκ ηαεαίνεζδ ηάπμζαξ ηαηυηεπκδξ
ενβαζίαξ ή ηδκ απμιάηνοκζδ αηαηάθθδθμο οθζημφ, ή ηδκ αθθαβή ηνυπμο ηαηαζηεοήξ ή
ακηζηαηάζηαζδ πνμζςπζημφ ή ιδπακήιαημξ ηθπ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα εηηεθέζεζ
ακακηίννδηα ηαζ αιέζςξ ηζξ εκημθέξ ηδξ επζαθέρεςξ ιδ δζηαζμφιεκμξ ηαιζάξ πνδιαηζηήξ
απμγδιζχζεςξ ή παναηάζεςξ πνμεεζιίαξ.



ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ηίεεηαζ δ υπμζα αιθζζαήηδζδ ζπεηζηά ιε πμζυηδηα οθζημφ, ιε
πμζυηδηα ηαηαζηεοήξ ηθπ. ανιυδζμ απμθακηζηυ υνβακμ εεζπίγεηαζ ημ ανιυδζμ ηαηά πενίπηςζδ
ηναηζηυ ενβαζηήνζμ.

Κάθοικμξ Γεηέιανζμξ 2019
Ο ζοκηάλαξ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
ΚΩ 03-02-2020
Ο Πνμσζηάιεκμξ ημο Σιήιαημξ
Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ Μζηνχκ Γήιςκ

πφνμξ Διι. Κμοθθζάξ
Πμθζηζηυξ Μδπακζηυξ Σ.Δ.

Ακηχκζμξ Γεναζηθήξ
Ανπζηέηηςκ Μδπακζηυξ
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Δ. ΑΦΑΛΔΗΑ
Σα υνβακα πνέπεζ

κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα ζφιθςκα ιε ηζξ Δονςπασηέξ Πνμδζαβναθέξ ημο EN

1176:2017 ηαζ κα θένμοκ πζζημπμζδηζηυ ζοιιυνθςζδξ απυ δζαπζζηεοιέκμ θμνέα πζζημπμίδζδξ βζα ημ
ζημπυ αοηυ, ιε ημ μπμίμ πζζημπμζείηαζ δ ηαηαθθδθυηδηα ηαζ δ ζοιιυνθςζδ ημοξ ιε ηζξ
πνμακαθενυιεκεξ πνμδζαβναθέξ.
Η Δηαζνεία ηαηαζηεοήξ ημο ελμπθζζιμφ παζδζηχκ πανχκ ηαζ δαπέδςκ αζθαθείαξ πνέπεζ κα είκαζ
πζζημπμζδιέκδ ηαηά ISO 9001:2015 ηαζ ISO 14001:2015(επί πμζκή απμηθεζζιμφ).
Σα υνβακα παζδζηήξ πανάξ ζα δηαζέηνπλ εγγύεζε (κέζσ ππ.δήισζεο) θαιήο ιεηηνπξγίαο
ημοθάπζζημκ 2 εηχκ έκακηζ αζημπίαξ οθζημφ ή ηαηαζηεοαζηζημφ εθαηηχιαημξ εθυζμκ ηδνμφκηαζ μζ
μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηδκ πνήζδ ηαζ ηδκ ζοκηήνδζδ ημο.
Σμ HPL ζα ζπλνδεύεηαη από γξαπηή εγγύεζε ηαθήξ θεζημονβίαξ δζάνηεζαξ 10 εηχκ βζα ημ πνχια ηαζ
ηδκ επζθάκεζα ημο οθζημφ ηαζ 20 εηχκ βζα ιδπακζηή ακημπή.
Ο ηαηαζηεοαζηήξ ημο ελμπθζζιμφ εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ Πζζημπμζδηζηυ Αεζθμνζηήξ Γαζζηήξ Γζαπείνζζδξ
είηε

ηαηά

ημ

πνυηοπμ

PEFC

(ProgrammefortheEndorsementofForestCertification):

ChainofCustodyStandardPEFCST 2002:2010 είηε ηαηά ημ ακηίζημζπμ πνυηοπμ FSCChainofCustody ή
ζζμδφκαιμ ημοξ.

Κάθοικμξ Γεηέιανζμξ 2019

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Ο ζοκηάλαξ

ΚΩ 03-02-2020
Ο Πνμσζηάιεκμξ ημο Σιήιαημξ
Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ Μζηνχκ Γήιςκ

πφνμξ Διι. Κμοθθζάξ
Πμθζηζηυξ Μδπακζηυξ Σ.Δ.

Ακηχκζμξ Γεναζηθήξ
Ανπζηέηηςκ Μδπακζηυξ
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Σ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Σα είδδ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ πνέπεζ επί πνηλή απνθιεηζκνύ κα είκαζ ζφιθςκα
ιε ηζξ ζζπφμοζεξ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ, κα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ οθζηά άνζζηδξ πμζυηδηαξ,
απαθθαβιέκα απυ μπμζμδήπμηε εθάηηςια ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ παναβςβήξ ημοξ, κα είκαζ ηαζκμφνζαξ
ηαηαζηεοήξ ηαζ απνδζζιμπμίδηα ηαζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ πθήνςξ βζα ηδκ πνήζδ βζα ηδκ μπμία
πνμμνίγμκηαζ.
ηζξ παναπάκς δζαζηάζεζξ ηςκ παζπκζδζχκ ηαζ θμζπχκ εζδχκ ηδξ ιεθέηδξ ηαεχξ ηαζ ηςκ πχνςκ
αζθαθείαξ θυβς ημο πενζμνζζιέκμο πχνμο, επζηνέπεηαζ απόθιηζε ηεο ηάμεο ηνπ ±5%, υπςξ επίζδξ
ηαζ ±5% ζηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ επί ιένμοξ ζημζπείςκ.
Απμηθίζεζξ ζημ ιέβζζημ φρμξ πηχζδξ ηςκ παζπκζδζχκ δεκ επζηνέπμκηαζ. Δπζπθέμκ, ηα είδδ πμο
πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ πνέπεζ επί πνηλή απνθιεηζκνύ κα είκαζ απμθφηςξ ζφιθςκα
ιε ηζξ ζζπφμοζεξ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ, ςξ πνμξ ημκ ηφπμ ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο
πνμζθένμοκ, ηζξ δθζηζαηέξ μιάδεξ ζηζξ μπμίεξ απεοεφκμκηαζ ηαζ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ, χζηε κα
ελαζθαθίγεηαζ ζζμκμιία ιεηαλφ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ.
Απμηθίζεζξ πένακ ηςκ ακαθενυιεκςκ επζηνεπηχκ μνίςκ δεκ εα βίκμκηαζ απμδεηηέξ ηαζ μζ πνμζθμνέξ
ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Γίκμκηαζ δεηηέξ πνμζθμνέξ βζα ημ ζύλνιν ηςκ εζδχκ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ μπζ βζα επζιένμοξ.
ηδκ ηζιή πενζθαιαάκεηαζ πνμιήεεζα, ιεηαθμνά ηαζ δ πθήνδξ ημπμεέηδζδ ημο ελμπθζζιμφ παζδζηχκ
πανχκ.

Άξζξν 1 - Κνύληα αινπκηλίνπ παίδσλ δηζέζηα
Πνμιήεεζα ημφκζα αθμοιζκίμο παίδςκ δζεέζζα ιε ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά :
Γζαζηάζεζξηαηαζηεοήξ :

330x200 225h cm.

Ακχηαημφρμξπηχζδξ :

120 cm.

Γζαζηάζεζξπχνμοαζθαθείαξ :

610x330 cm

Σμ υνβακμ εα απμηεθείηαζ απυ :


Μία (1) μνζγυκηζα δμηυ αθμοιζκίμο,



Σέζζενα (4) οπμζηοθχιαηα αθμοιζκίμο,



Γφμ (2) ηαείζιαηα παίδςκ ιε αθοζίδεξ,



Γφμ (2) παθφαδζκα εθάζιαηα ζηήνζλδξ.

Σεπκζηή πενζβναθή:
Η μνζγυκηζα δμηυξ ηδξ ημφκζαξ εα ηαηαζηεοάγεηαζ απυ δμηυ αθμοιζκίμο δζαζηάζεςκ 100Υ100mm ηαζ
πάπμοξ 2,5mm, πμο θένεζ εζδζηυ πνμθίθ, ιε ελςηενζηή απυδμζδ ανιμφ ηαζ επζπθέμκ εζςηενζηή
εκίζποζδ. Η μνζγυκηζα δμηυξ εα θένεζ επζπθέμκ εζςηενζηή εκίζποζδ απυ παθφαδζκδ ημζθμδμηυ πάπμοξ
2mm. Η ημφκζα εα ζηδνίγεηαζ ζε ηέζζενα ηεηθζιέκα οπμζηοθχιαηα, έκα γεφβμξ ζε ηάεε πθεονά, απυ
δμημφξ αθμοιζκίμο δζαζηάζεςκ 100Υ100mm ηαζ πάπμοξ 2,5mm, υιμζμο πνμθίθ. Η ιέεμδμξ ζηήνζλδξ
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ηδξ μνζγυκηζαξ δμημφ ιε ηα ηεηθζιέκα οπμζηοθχιαηα απμηεθείηαζ απυ δφμ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκα
παθφαδζκα εθάζιαηα ζε ζπήια ηναπεγίμο. ημ ηάης ιένμξ ηδξ δμημφ ηαζ ζε ηαηάθθδθεξ εέζεζξ
αζδχκμκηαζ ηέζζενα ημογζκέηα απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα, εζδζηά ζπεδζαζιέκα βζα ηδκ ακάνηδζδ ηςκ
ηαεζζιάηςκ. Σα ηάεζζιαηαπαίδςκ εα έπμοκ δζαζηάζεζξ 440Υ180Υ40mm ηαζ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα
απυ ηαμοηζμφη ιε εζςηενζηή εκίζποζδ απυ αθμοιίκζμ.
Να οπμαθδεεί ηεπκζηυ θοθθάδζμ ημο ηαηαζηεοαζηή ζημ μπμίμ εα επαθδεεφμκηαζ μζ δζαζηάζεζξ
ηαηαζηεοήξ, μ πχνμξ αζθαθείαξ ημο μνβάκμο ηαζ ημ φρμξ πηχζδξ ημο.
Να οπμαθδεεί Πζζημπμζδηζηυ ΔΝ1176 ημο παζπκζδζμφ υπμο εα επαθδεεφμκηαζ, δ ειπμνζηή μκμιαζία
(ηςδζηυξ) ημο πνμσυκημξ, δζαζηάζεζξ ημο, ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ.
Σμ υνβακμ πνέπεζ κα θένεζ ζήιακζδ ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ απυ ηα πνυηοπα ΔΝ 1176.
Σμ υνβακμ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ υθα ηα απαναίηδηα έκηοπα βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ζοκηήνδζδ
ημο (ζπέδζα ιε ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαεχξ ηαζ ημο εθεφεενμο πχνμο πμο απαζηείηαζ
πενζιεηνζηά, μδδβίεξ εβηαηάζηαζδξ, μδδβίεξ εειεθίςζδξ ηαζ μδδβίεξ ζοκηήνδζδξ).
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ


Πζζημπμίδζδ ηαηαζηεοαζηή ISO 9001 & 14001



Πζζημπμίδζδ ελμπθζζιμφ ΔΝ1176:2017

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ


Πνμζπέηημοξ



Όρδ & ηάημρδ ελμπθζζιμφ ηαζ πχνμο αζθαθείαξ



Γείβια εθάπζζημο ιήημοξ 10cm, δμημφ αθμοιζκίμο δζαζηάζεςκ 100Υ100mm ηαζ πάπμοξ 2,5mm,
πμο θένεζ εζδζηυ πνμθίθ, ιε ελςηενζηή απυδμζδ ανιμφ ηαζ επζπθέμκ εζςηενζηή εκίζποζδ.

Άξζξν 2 - Κνύληα αινπκηλίνπ λεπίσλ δηζέζηα
Πνμιήεεζα ημφκζα αθμοιζκίμο κδπίςκ δζεέζζα ιε ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά :
Γζαζηάζεζξηαηαζηεοήξ :

330x200 225h cm.

Ακχηαημφρμξπηχζδξ :

120 cm.

Γζαζηάζεζξπχνμοαζθαθείαξ :

610x330 cm

Σμ υνβακμ εα απμηεθείηαζ απυ :


Μία (1) μνζγυκηζα δμηυ αθμοιζκίμο,



Σέζζενα (4) οπμζηοθχιαηα αθμοιζκίμο,



Γφμ (2) ηαείζιαηα κδπίςκ ιε αθοζίδεξ,



Γφμ (2) παθφαδζκα εθάζιαηα ζηήνζλδξ.

Σεπκζηή πενζβναθή:
Η μνζγυκηζα δμηυξ ηδξ ημφκζαξ εα ηαηαζηεοάγεηαζ απυ δμηυ αθμοιζκίμο δζαζηάζεςκ 100Υ100mm ηαζ
πάπμοξ 2,5mm, πμο θένεζ εζδζηυ πνμθίθ, ιε ελςηενζηή απυδμζδ ανιμφ ηαζ επζπθέμκ εζςηενζηή
εκίζποζδ. Η μνζγυκηζα δμηυξ εα θένεζ επζπθέμκ εζςηενζηή εκίζποζδ απυ παθφαδζκδ ημζθμδμηυ πάπμοξ
2mm. Η ημφκζα εα ζηδνίγεηαζ ζε ηέζζενα ηεηθζιέκα οπμζηοθχιαηα, έκα γεφβμξ ζε ηάεε πθεονά, απυ
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δμημφξ αθμοιζκίμο δζαζηάζεςκ 100Υ100mm ηαζ πάπμοξ 2,5mm, υιμζμο πνμθίθ. Η ιέεμδμξ ζηήνζλδξ
ηδξ μνζγυκηζαξ δμημφ ιε ηα ηεηθζιέκα οπμζηοθχιαηα απμηεθείηαζ απυ δφμ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκα
παθφαδζκα εθάζιαηα ζε ζπήια ηναπεγίμο. ημ ηάης ιένμξ ηδξ δμημφ ηαζ ζε ηαηάθθδθεξ εέζεζξ
αζδχκμκηαζ ηέζζενα ημογζκέηα απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα, εζδζηά ζπεδζαζιέκα βζα ηδκ ακάνηδζδ ηςκ
ηαεζζιάηςκ. Σα ηάεζζιαηαπαίδςκ εα έπμοκ δζαζηάζεζξ 440Υ180Υ40mm ηαζ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα
απυ ηαμοηζμφη ιε εζςηενζηή εκίζποζδ απυ αθμοιίκζμ.
Να οπμαθδεεί ηεπκζηυ θοθθάδζμ ημο ηαηαζηεοαζηή ζημ μπμίμ εα επαθδεεφμκηαζ μζ δζαζηάζεζξ
ηαηαζηεοήξ, μ πχνμξ αζθαθείαξ ημο μνβάκμο ηαζ ημ φρμξ πηχζδξ ημο.
Να οπμαθδεεί Πζζημπμζδηζηυ ΔΝ1176 ημο παζπκζδζμφ υπμο εα επαθδεεφμκηαζ, δ ειπμνζηή μκμιαζία
(ηςδζηυξ) ημο πνμσυκημξ, δζαζηάζεζξ ημο, ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ.
Σμ υνβακμ πνέπεζ κα θένεζ ζήιακζδ ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ απυ ηα πνυηοπα ΔΝ 1176.
Σμ υνβακμ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ υθα ηα απαναίηδηα έκηοπα βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ζοκηήνδζδ
ημο (ζπέδζα ιε ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαεχξ ηαζ ημο εθεφεενμο πχνμο πμο απαζηείηαζ
πενζιεηνζηά, μδδβίεξ εβηαηάζηαζδξ, μδδβίεξ εειεθίςζδξ ηαζ μδδβίεξ ζοκηήνδζδξ).
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ


Πζζημπμίδζδ ηαηαζηεοαζηή ISO 9001 & 14001



Πζζημπμίδζδ ελμπθζζιμφ ΔΝ1176:2017

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ


Πνμζπέηημοξ



Όρδ & ηάημρδ ελμπθζζιμφ ηαζ πχνμο αζθαθείαξ



Γείβια εθάπζζημο ιήημοξ 10cm, δμημφ αθμοιζκίμο δζαζηάζεςκ 100Υ100mm ηαζ πάπμοξ 2,5mm,
πμο θένεζ εζδζηυ πνμθίθ, ιε ελςηενζηή απυδμζδ ανιμφ ηαζ επζπθέμκ εζςηενζηή εκίζποζδ.

Άξζξν 3 - ύλζεην δξαζηεξηνηήησλ παίδσλ
Πνμιήεεζα ζφκεεημ δναζηδνζμηήηςκ παίδςκ ιε ηνεζξ πφνβμοξ ιε ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά:
Γζαζηάζεζξ ηαηαζηεοήξ:

776 x 525cm h 410

Ακχηαημφρμξ πηχζδξ:

150cm

Υχνμξ αζθαθείαξ ηαηαζηεοήξ

1075 x 699 cm

Σεπκζηή πενζβναθή:
Καηαζηεοαζιέκμ απυ επζθεβιέκδ λοθεία πεφημο (Pinussylvestris L.), πνμενπυιεκδ απυ ηα ηακδζκααζηά
δάζδ ιε βκήζζα πζζημπμίδζδ (FSC and PEFC) ηαζ ηαθθζένβεζα ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ θοζζμηναηίαξ.
Η λοθεία πμο πνδζζιμπμζείηαζ πνμένπεηαζ απυ επελενβαζία ορδθήξ πίεζδξ (12 bar)
ιέζα ζε αενμζηεβή θέαδηα αναζιμφ, δ δζαπείνδζδ ημο μπμίμο βίκεηαζ δθεηηνμκζηά. O ειπμηζζιυξ, μ
μπμίμξ είκαζ ζφιθςκμξ ιε ημκ ηακυκα DIN 68800-3, πναβιαημπμζείηαζ πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ P8
δζείζδοζδ ηάλδ, ζφιθςκα ιε ημ EN 351-1, έηζζ χζηε κα πνδζζιμπμζδεεί ημ λφθμ βζα αζμθμβζηή πνήζδ
επζπέδμο 4 ζφιθςκα ιε ημ EN 335, ημ μπμίμ ζδιαίκεζ ιυκζιδ επαθή ιε ημ έδαθμξ ηαζ ημ κενυ.
Ο πεναζηένς ειπμηζζιυξ πναβιαημπμζείηαζ ιε κενυθμοζηνμ, ημ μπμίμ έπεζ αηνοθζηή/αθηφδζα αάζδ
πςνίξ πνχια, ηάδιζμ ηαζ πθχνζμ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο λφθμο απυ ηζξ αηηίκεξ UV(θςημθοηζηή δνάζδ
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ηδξ θζβκίκδξ, δ μπμία ηαζ απμηεθεί ηδκ ααζζηή αζηία βήνακζδξ ημο λφθμο) ηαζ πνήζδ πνμσυκηςκ ιε
παιδθή επίπηςζδ ζημ πενζαάθθμκ, ηυζμ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ (έθθεζρδ ηανηζκμβεκζηχκ,
ηεναημβεκζηχκ ηαζ άθθςκ μοζζχκ, επζηίκδοκςκ βζα ημ ακενχπζκμ ακαπαναβςβζηυ ζφζηδια).
Αοηυξ μ ηφπμξ ειπμηζζιέκμο ζφκεεηδξ λοθείαξ πανάβεηαζ ζηα δαζζηήξ πεφηδξ δάζδ ηδξ TLF. Γζα ηδκ
οθμπμίδζδ αοημφ ημο ζημζπείμο πνδζζιμπμζμφιε ιζα δζανενςηζηή ηυθθα ηφπμο I (ελςηενζηή πνήζδ)
ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ EN 301 ηαζ δμηζιαζιέκμ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ EN 302. Σμ παζπκίδζ
απμηεθείηαζ απυ:


Γμηάνζα δζάζηαζδξ 95x95mm ηαηαζηεοαζιέκα απυ ζφκεεηδ ηνζηυθθδηδ λφθμ πεφημο, ηα μπμία
ηαθφπημκηαζ ζηδκ ημνοθή απυ ηαπάηζ πμθοπνμποθεκίμο πνχιαημξ ιαφνμο ηαζ ιε αάζεζξ απυ
ακμλείδςημ ιέηαθθμ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ζημ έδαθμξ, μζ μπμίεξ ζηενεχκμκηαζ ζημ λφθμ ιε 4 αίδεξ
δζαιέηνμο 10mm.



Σεηνάβςκμ παηάνζ δζάζηαζδξ 116x116cm ηαηαζηεοαζιέκμ απυ λοθεία πεφημο δζάζηαζδξ
95x35mm, ημ μπμίμ οπμζηδνίγμκηαζ απυ ζηεθεηυ απμηεθμφιεκμ απυ ζημζπεία δζάζηαζδξ
115x45mm.



2 ζηέπαζηνα ηνζβςκζηήξ ιμνθήξ, ηα μπμία

είκαζ ελμπθζζιέκα ιε ζακίδεξ ηιδιάηςκ ηςκ

145x20mm, ηα μπμία ημπμεεημφκηαζ ζ΄ έκα πθαίζζμ οπμζηήνζλδξ πμο απμηεθείηαζ απυ 6 ηιήιαηα
70x35mm, πμο ημπμεεηείηαζ ζηδκ άηνδ ηδξ δμιήξ ηαζ ιε ζοκδέζεζξ ακμλείδςημο πάθοαα.


Πθεονζηά πνμζηαηεοηζηά πάκεθ πηχζεςκ, πμο απμηεθμφκηαζ απυ λοθεία πεφημο ηυηηζκμο
πνχιαημξ δζάζηαζδξ 145x20mm ηαζ ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηθίζδ 45 ιμζνχκ,
ημπμεεημφκηαζ ζε πθαίζζμ ιαφνμο πνχιαημξ 95x35mm εκαθθάλ έκα ηιήια ηςκ 45x45 ηαζ ημ άθθμ
45x25mm.



5 Σνζβςκζηέξ πθαηθυνιεξ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ λοθεία πεφημο ηιήιαημξ 95x35mm, μζ μπμίεξ
οπμζηδνίγμκηαζ απυ ηνζβςκζηά πθαίζζα πμο απανηίγμκηαζ απυ ζημζπεία δζάζηαζδξ 115x45mm



Σζμοθήενα απυ ακμλείδςημ αηζάθζ πάπμοξ 1,5 mm ηαζ ιε 2 πθασκά πνμζηαηεοηζηά εκζςιαηςιέκα,
ηαηαζηεοαζιέκα απυ ζφκεεηδ ειπμηζζιέκδ λοθεία πεφημο πάπμοξ 40mm. Σμ ηεθείςια ηδξ
ηζμοθήεναξ είκαζ ζηνμββοθειέκμ ζε ηέημζα αηηίκα, έηζζ χζηε κα απμθεφβμκηαζ ηα αηοπήιαηα ηδκ
ζηζβιή ηδξ ελυδμο απυ αοηή. Η ηζμοθήενα ημπμεεηείηαζ ζημ έδαθμξ ιε ιία αάζδ ακηζζηήνζλδξ
απμηεθμφιεκδ απυ 2 αηζάθζκεξ αάζεζξ ζφιθςκα ιε ημ EN 1461.



Γμηάνζ ζε ηοιαημεζδή ιμνθή, ηαηαζηεοαζιέκα απυ ζφκεεηδ λοθεία δζαημιήξ 60x90mm ηαζ ιήημοξ
200cm, ημ μπμίμ οπμζηδνίγεηαζ ιε δμηάνζα δζάζηαζδξ 90x90mm.



Γίπηο ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ακάααζδ ζημκ πφνβμ ηαζ ημπμεεηείηαζ ιε εζδζηά αβηφνζα. Ο ηάεε
ηθχκμξ έπεζ πάπμξ 18mm ηαζ ηαθφπηεηαζ απυ πνςιαηζζιέκμ πμθοπνμποθέκζμ αδζάανμπμ ζηζξ
ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ζημοξ αακδαθζζιμφξ.



Σα ιεηαθθζηά ζημζπεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή (αίδεξ, ζφκδεζιμζ, ηθπ) κα είκαζ
απυ ακμλείδςημ πάθοαα. Να πνδζζιμπμζμφκηαζ πθαζηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ημπθίςκ ηαζ
μπμζμδήπμηε άθθμ ζημζπείμ πνμαθέπεηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή.
Σα ιεηαθθζηά ζημζπεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή (αίδεξ, ζφκδεζιμζ, ηθπ) είκαζ απυ
ακμλείδςημ πάθοαα. Υνδζζιμπμζμφκηαζ πθαζηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ημπθίςκ ηαζ
μπμζμδήπμηε άθθμ ζημζπείμ πνμαθέπεηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή.
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Να οπμαθδεεί ηεπκζηυ θοθθάδζμ ημο ηαηαζηεοαζηή ζημ μπμίμ εα επαθδεεφμκηαζ μζ δζαζηάζεζξ
ηαηαζηεοήξ, μ πχνμξ αζθαθείαξ ημο μνβάκμο ηαζ ημ φρμξ πηχζδξ ημο.
Να οπμαθδεεί Πζζημπμζδηζηυ ΔΝ1176 ημο παζπκζδζμφ υπμο εα επαθδεεφμκηαζ, δ ειπμνζηή μκμιαζία
(ηςδζηυξ) ημο πνμσυκημξ, δζαζηάζεζξ ημο, ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ.
Σμ υνβακμ πνέπεζ κα θένεζ ζήιακζδ ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ απυ ηα πνυηοπα ΔΝ
1176.
Σμ υνβακμ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ υθα ηα απαναίηδηα έκηοπα βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ
ζοκηήνδζδ ημο (ζπέδζα ιε ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαεχξ ηαζ ημο εθεφεενμο πχνμο πμο
απαζηείηαζ πενζιεηνζηά, μδδβίεξ εβηαηάζηαζδξ, μδδβίεξ εειεθίςζδξ ηαζ μδδβίεξ ζοκηήνδζδξ).
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ


Πζζημπμίδζδ ηαηαζηεοαζηή ISO 9001 & 14001



Πζζημπμίδζδ λοθείαξ: FSC ηαζ PEFC ημο ηαηαζηεοαζηή



Πζζημπμίδζδ ελμπθζζιμφ ΔΝ1176:2017,

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ


Πνμζπέηημοξ



Όρδ & ηάημρδ ελμπθζζιμφ ηαζ πχνμο αζθαθείαξ



Γείβια ηδξ δμημφ (ζε ηάεεηδ ημιή) ζφκεεηδξ ηνζηυθδηδξ μοδδζηήξ λοθείαξ πεφημο δζαημιήξ
95x95 mm ιαγί ιε ιία αάζδ απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα ημπμεεηδιέκδ ζημ δμηάνζ ιε 4
ζπεζνμεζδήξ αίδεξ δζαιέηνμο πενίπμο Ø 10 mm.

Άξζξν 4 – ύλζεην ζπγθξόηεκα λεπίσλ
Πνμιήεεζα ζφκεεημο ζοβηνμηήιαημξ κδπίςκ, ιε εειαηζηή ιμνθή έκα πεζναηζηυ ηανάαζ, ιε ηα ελήξ
παναηηδνζζηζηά :
Γζαζηάζεζξηαηαζηεοήξ :

490x300x310h

Ακχηαημφρμξπηχζδξ :

100cm

Γζαζηάζεζξπχνμοαζθαθείαξ :

790 x 650 cm cm

Σμ υνβακμ αοηυ αθμνά έκα ζφκεεημ ζοβηνυηδια κδπίςκ, ιε εειαηζηή ιμνθή έκα πεζναηζηυ ηανάαζ, ημ
μπμίμ κα απμηεθείηαζ απυ: έκα πφνβμ πςνίξ μνμθή πενίπμο 85cm φρμξ, ιία ζηάθα ακάααζδξ πενίπμο
85cm φρμξ, ιία ηζμοθήενα ιε πθεονζηά πνμζηαηεοηζηά πενίπμο 85cm φρμξ ηαζ εειαηζηά ηιήιαηα
Δζδζηυηενα:


Ο ημνιυξ ημο μνβάκμο κα απμηεθείηαζ απυ 11 ηάεεηα δμηάνζα δζαημιήξ 95x95mm ηαηαζηεοαζιέκα
απυ ζφκεεηδ ηνζηυθδηδ λοθεία πεφημο, ηα μπμία κα ηαθφπημκηαζ ζηδκ ημνοθή απυ έκα ηαπάηζ
πμθοπνμποθεκίμο. Σα δμηάνζα κα ηαηαθήβμοκ ζε αάζεζξ ζπεζνμεζδμφξ ζπήιαημξ δζαζηάζεςκ
50x50x60cm φρμξ πεδίθμο ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα. Αοηέξ κα ημπμεεημφκηαζ
ζημ δμηάνζ ιε 4 ζπεζνμεζδήξ αίδεξ δζαιέηνμο Ø 10 mm ηαζ κα ημθθζμφκηαζ εζςηενζηά ζημ λφθμ βζα
ημοθάπζζημκ 10cm, ιε εζδζηέξ νδηίκεξ.
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1 μνεμβςκζηή πθαηθυνια ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ζακίδεξ πεφηδξ, δζαημιήξ πενίπμο 95x35mm,
οπμζηδνζγυιεκεξ απυ έκα πθαίζζμ ηαηαζηεοαζιέκμ ηαζ αοηυ απυ ζακίδεξ πεφηδξ δζαημιήξ πενίπμο
115x45mm.



2 πάκεθ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ηυκηνα πθαηέ εαθάζζδξ ή άθθμ πανυιμζμ οθζηυ, απμδεζηκουιεκδξ
ακηίζημζπδξ ορδθήξ ακημπήξ ηαζ ακεεηηζηυηδηαξ πάπμοξ πενίπμο 21mm, πνχιαημξ ηίηνζκμο ιε
ηάεεηα ακμίβιαηα.



1 δζπθυ έβπνςιμ πάκεθ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ηυκηνα πθαηέ εαθάζζδξ ή άθθμ πανυιμζμ οθζηυ,
απμδεζηκουιεκδξ ακηίζημζπδξ ορδθήξ ακημπήξ ηαζ ακεεηηζηυηδηαξ πάπμοξ πενίπμο 21mm ιε
ηάεεηα ακμίβιαηα.



7 έβπνςια πάκεθ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ηυκηνα πθαηέ εαθάζζδξ ή άθθμ πανυιμζμ οθζηυ,
απμδεζηκουιεκδξ ακηίζημζπδξ ορδθήξ ακημπήξ ηαζ ακεεηηζηυηδηαξ πάπμοξ πενίπμο 21mm, ιε
ακμίβιαηα ηαζ κα δδιζμονβμφκ ημ ζπήια ημο πθμίμο.



ε φρμξ 85cm πενίπμο κα ημπμεεηείηαζ ηζμοθήενα, δ μπμία ηαζ κα εθάπηεηαζ ζηδκ άηνδ ημο
παηανζμφ. Να δζαεέηεζ ζε υθμ ημ ιήημξ ηδξ ηζμοθήεναξ δφμ πθεονζηά πνμζηαηεοηζηά απυ ζφκεεηδ
ειπμηζζιέκδ λοθεία πεφημο πάπμοξ πενίπμο 40mm, ηα μπμία κα πνμζθένμοκ πθεονζηή
πνμζηαζία. Η πνυζααζδ ζηδκ είζμδυ ηδξ κα βίκεηαζ απυ ιία ιπάνα ηναηήιαημξ ζηδκ ιία ηαζ ζε
ζοκέπεζα ηδξ γχκδξ εζζυδμο κα οπάνπεζ πθεονζηυ πνμζηαηεοηζηυ πάκεθ, ηαηαζηεοαζιέκμ απυ
λοθεία πεφημο πάπμοξ πενίπμο 20mm ζοιπαβμφξ, ζηνμββοθειέκμο ζπήιαημξ ημπμεεηδιέκμο
ηάεεηα ζημ παηάνζ ημο πφνβμο ηαζ ζηενεςιέκα ζε 2 μνζγυκηζμοξ δμημφξ πενίπμο πενίπμο
95x35mm. Η γχκδ μθίζεδζδξ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ακμλείδςημ πάθοαα πάπμοξ πενίπμο
1,5mm εκζςιαηςιέκδ ζηζξ πθασκέξ πθεονέξ. Σμ ηεθείςια ηδξ ηζμοθήεναξ είκαζ ζηνυββοθμ ηαζ έπεζ
ημ ηαηάθθδθμ ιήημξ, πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεεί μπμζμδήπμηε αηφπδια ηαηά ηδκ πνυζηνμοζδ ιε
ημ έδαθμξ. Σμ ζφκμθυ ηδξ, κα ζηενεχκεηαζ ζημ έδαθμξ ιε 2 αάζεζξ απυ βαθαακζζιέκμ εκ εενιυ
πάθοαα.



Μία ζηάθα ακάααζδξ, ημπμεεηδιέκδ ζε φρμξ 85cm πενίπμο, ηαηαζηεοαζιέκδ απυ 2 ημιιάηζα
λοθείαξ πεφημο, δζαημιήξ πενίπμο 145x45mm, 6 ζηαθμπάηζα ηαηαζηεοαζιέκα απυ λοθεία πεφηδξ
δζαημιήξ πενίπμο 145x45, 1 ζηαθμπάηζ ηαζ 6 πεζνμθααέξ ηαηαζηεοαζιέκα απυ λοθεία πεφηδξ
δζαημιή πενίπμο 95x35mm.



Παζπκίδζ εκδεζηηζημφ ηφπμο «ηζιυκζ» ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ηυκηνα πθαηάγ εαθάζζδξ ή άθθμ
πανυιμζμ οθζηυ, απμδεζηκουιεκδξ ακηίζημζπδξ ορδθήξ ακημπήξ ηαζ ακεεηηζηυηδηαξ πάπμοξ 21mm,
ιε ιδπακζζιυ πενζζηνμθήξ.



Παζπκίδζ εκδεζηηζημφ ηφπμο «ηοάθζα» ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ηυκηνα πθαηάγ εαθάζζδξ ή άθθμ
πανυιμζμ οθζηυ, απμδεζηκουιεκδξ ακηίζημζπδξ ορδθήξ ακημπήξ ηαζ ακεεηηζηυηδηαξ πάπμοξ 21mm,
ιε ιδπακζζιυ πενζζηνμθήξ.



Παζπκίδζ εκδεζηηζημφ ηφπμο «πολίδα» ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ηυκηνα πθαηάγ εαθάζζδξ ή άθθμ
πανυιμζμ οθζηυ, απμδεζηκουιεκδξ ακηίζημζπδξ ορδθήξ ακημπήξ ηαζ ακεεηηζηυηδηαξ πάπμοξ 21mm,
ιε ιδπακζζιυ πενζζηνμθήξ.



1 έβπνςιδ ζδιαία ηαηαζηεοαζιέκδ απυ HPL ή άθθμ πανυιμζμ οθζηυ, απμδεζηκουιεκδξ ακηίζημζπδξ
ορδθήξ ακημπήξ ηαζ ακεεηηζηυηδηαξ, δ μπμία κα ημπμεεηείηαζ ζημκ ζζηυ.



1 ηνζβςκζηή πθαηθυνια ηαηαζηεοαζιέκδ απυ λοθεία πεφηδξ δζαημιήξ πενίπμο 95x35mm
22

Σα ιεηαθθζηά ζημζπεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή (αίδεξ, ζφκδεζιμζ, ηθπ) είκαζ απυ
ακμλείδςημ πάθοαα. Υνδζζιμπμζμφκηαζ πθαζηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ημπθίςκ ηαζ μπμζμδήπμηε
άθθμ ζημζπείμ πνμαθέπεηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή.
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ
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Άξζξν 5 – Παηρλίδη ειαηεξίνπ ελδ. όςεο απηνθίλεην
Πνμιήεεζα παπκζδζμφ εθαηδνίμο ιε ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά :
Γζαζηάζεζξηαηαζηεοήξ :

100x45x75h cm

Ακχηαημφρμξπηχζδξ :

<60cm

Γζαζηάζεζξπχνμοαζθαθείαξ :

380 x 325 cm

Σμ ηαθακηεουιεκμ παζπκίδζ εθαηδνίμο εα απμηεθείηαζ απυ:
 θμνέα ιμνθήξ «αςηοκίνηηο» ή ακηίζημζπμο εέιαημξ
 ηάεζζια ηαζ
 αάζδ
ηαζ εα απεοεφκεηαζ ζε παζδζά δθζηίαξ απυ 1 έςξ 5 εηχκ.
 Ο θμνέαξ κα απμηεθείηαζ απυ εζδζηά ηειάπζα (πάκεθ) ηαηαζηεοαζιέκα απυ HPL. Η επζθάκεζα κα
πνςιαηίγεηαζ ιέζς ημο οθζημφ. Να είκαζ ακεεηηζηή ζηδκ απμζφκεεζδ, ζηδκ πνμζαμθή απυ
ιφηδηεξ ηαζ ζηδκ ακάθθελδξ ηαζ κα είκαζ ζδζαίηενα ακεεηηζηή ζηζξ ηνμφζεζξ ηαζ ζημοξ
αακδαθζζιμφξ, ηαεχξ ηαζ ζε υθεξ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Δπζπνυζεεηα κα έπεζ ιζηνή απαίηδζδ
ζοκηήνδζδξ ηαζ μ ηαεανζζιυξ κα πναβιαημπμζείηαζ ιε εοημθία θυβς ηδξ εζδζηήξ οθήξ ημο
οθζημφ. Η επζθάκεζα κα ιπμνεί κα απμννμθδεεί ιεηά ηδ πνήζδ ηδξ, ηαεχξ κα είκαζ θζθζηή πνμξ
ημ πενζαάθθμκ, πςνίξ επζηίκδοκα οθζηά ηαζ πνυζεεηα. Η ειθάκζζδ ημο πνμθενυιεκμο
εθαηδνίμο κα είκαζ έκα αοημηίκδημ ή ακηίζημζπμο εέιαημξ.
 ημ ιέζμκ ηαζ ηάεεηα πνμξ ημ επίπεδμ ημο θμνέα, εα εθανιυγεηαζ ηάεζζια απυ HPL ημ μπμίμ
ηαζ εα ζηδνίγεηαζ πάκς ζε ιεηαθθζηυ έθαζια. Σμ ιεηαθθζηυ έθαζια ιε ημ ηάεζζια ηαζ ημ θμνέα,
εα αζδχκμκηαζ ζηένεα ζημ εθαηήνζμ ηδξ αάζδξ, ιέζς ημο άκς ηαπαηζμφ ζφζθζλδξ.
 Οζ ακηζμθδζεδηζηέξ πεζνμθααέξ ηαζ πμδμθααέξ κα απμηεθμφκηαζ απυ ζοιπαβέξ ηιήια ημ μπμίμ
κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ εζδζηήξ ζφζηαζδξ πμθοαιίδζμ. Η ακάβθοθδ επζθάκεζα, ηαεχξ ηαζ
δ ιμνθή ηςκ πμδμθααχκ κα πνμζθένμοκ ζημκ εηάζημηε πνήζηδ/παζδί ζηαεενή πνυζθοζδ ηαζ
αζθάθεζα.
 Σμ εθαηήνζμ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ορδθήξ πμζυηδηαξ πάθοαα, (ηάεε εθαηήνζμ εθέβπεηαζ
απυ αηηίκεξ X), ιε επζθακεζαηυ ηεθείςια απυ επμλζδζηή νδηίκδ.
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 Αζθάθεζα εθαηδνίμο: ζηδκ πενίπηςζδ πμο ημ εθαηήνζμ δεπεεί ορδθυ θμνηίμ, δ δμιή ημο
εθαηδνίμο ακ ιδκ επζηνέπεζ ιε ηακέκα ηνυπμ ζηδκ πζεακή ζοιπίεζδ ηςκ δαηηφθςκ ή άθθςκ
ιενχκ ημο ζχιαημξ ημο παζδζμφ.
 Μέβεεμξ εθαηδνίμο: ιέζδ δζάιεηνμξ 180mm, φρμξ 420mm ηαζ πάπμξ 20mm.
Σα ιεηαθθζηά ζημζπεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή (αίδεξ, ζφκδεζιμζ, ηθπ) κα είκαζ απυ
ακμλείδςημ πάθοαα. Να πνδζζιμπμζμφκηαζ πθαζηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ημπθίςκ ηαζ
μπμζμδήπμηε άθθμ ζημζπείμ πνμαθέπεηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή.
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ
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Άξζξν 6 – Σξακπάια ειαηεξίνπ 2 ζέζεσλ
Πνμιήεεζα παπκζδζμφ ηναιπάθαξ εθαηδνίμο 2 εέζεςκ ιε ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά :
Γζαζηάζεζξηαηαζηεοήξ :

320x45x100h cm

Ακχηαημφρμξπηχζδξ :

70cm

Γζαζηάζεζξπχνμοαζθαθείαξ :

620 x 350 cm

Σμ ηαθακηεουιεκμ παζπκίδζ εθαηδνίμο εα απμηεθείηαζ απυ:


ηζκδηή μνζγυκηζα δμηυ



αάζδ

ηαζ εα απεοεφκεηαζ ζε παζδζά δθζηίαξ απυ 2 έςξ 12 εηχκ.


Ο ζηεθεηυξ ηδξ ηναιπάθαξ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ ελ’ μθμηθήνμο απυ ζφκεεηδ ηνζηυθδηδ
(επζημθδηή) ζμοδδζηή λοθεία πεφημο ηαζ κα έπεζ ιήημξ πενίπμο 320cm.



ηζξ άηνεξ ηδξ δμημφ κα πνμζανιυγμκηαζ μζ πεζνμθααέξ ηαζ ηα ζηδνίβιαηα ηςκ πμδζχκ, βζα
ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ηαηά ηδκ δζάνηεζα πνήζδξ ημο μνβάκμο, ηα μπμία κα ζοκανιμθμβμφκηαζ
ιεηαλφ ημοξ ιε ηαζ δίκμοκ ηδκ ηεθζηή ιμνθή ημο μνβάκμο. Σα ζημζπεία αοηά κα είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκα απυ πμθοπνμποθέκζμ.



Δλςηενζηά απυ ηδκ δμηυ ηαζ ζηδκ ιέζδ αοηήξ κα πνμζανιυγμκηαζ δφμ ακηίεεηεξ ζφκεεηεξ
ζηνχζεζξ λφθμο ιε δζαημιή πενίπμο 640x65mm.



Σα εθαηήνζα (2) κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ορδθήξ πμζυηδηαξ πάθοαα, ιε επζθακεζαηυ
ηεθείςια απυ επμλεζδζηή νδηίκδ. Να ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ εθαηδνίςκ πζέζεςξ ιε
ζπείνεξ. Να είκαζ δζαημιήξ Ø30 ηαζ πάπμξ ζπείναξ πενίπμο 120mm. Σμ εθαηήνζμ ια απμηεθείηαζ
απυ 8 ζπείνεξ. Να ζοκδέμκηαζ ιε ημ ηονίςξ υνβακμ ιε αάζδ ζοβηνάηδζδξ, δ μπμία κα είκαζ
24

ηαηαζηεοαζιέκδ ελ’ μθμηθήνμο απυ βαθαακζζιέκμ εκ εενιυ πάθοαα ηαζ ιε ηδκ αάζδ πάηηςζδξ
δζαιέζμο εζδζημφ ζοκδέζιμο.


Η ηαθάκηςζδ ηδξ ηναιπάθαξ κα είκαζ ηέημζα χζηε κα επζηνέπεζ ζημ παζδί κα παίλεζ ηαζ απυ ιυκμ
ημο.



Σα ιεηαθθζηά ζημζπεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή (αίδεξ, ζφκδεζιμζ, ηθπ) κα είκαζ
απυ ακμλείδςημ πάθοαα. Να πνδζζιμπμζμφκηαζ πθαζηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ημπθζχκ.

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ
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Άξζξν 7– Σξακπνιίλν επηδαπέδην
Πνμιήεεζα επζδαπέδζμηναιπμθίκμ παζδζηήξ πανάξ βζα εβηαηάζηαζδ ζηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ, ιε
παναηηδνζζηζηά πνμζηαζίαξ απυ αακδαθζζιμφξ βζα πνήζδ ζε ιδ επζηδνμφιεκεξ ηαζ εθεφεενα
πνμζαάζζιεξ πενζμπέξ παζδζηχκ πανχκ, ιε ηα ελήξ ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά:
Γηαζηάζεηο / Πξνθίι πιαηζίνπ: 970x 970 (L x W) mm
Καηαζηεοαζιέκμ απυ ορδθήξ πμζυηδηαξ πάθοαα βζα εβηαηάζηαζδ ζημ έδαθμξ (βαθαακζζιέκμ εκ εενιχ)
Βάζνο ηνπνζέηεζεο : 86 cm ηάης απυ ηδκ πενζμπή άθιαημξ
Δπηθάλεηα αλαπήδεζεο: Η επζθάκεζα ακαπήδδζδξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ έλζ θμνέξ
εκζζποιέκμ οθζηυ ιε ζφνια ζιάκηα (ακεεηηζηυ ζηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ζηζξ δθζαηέξ αηηζκμαμθίεξ UV)
Υξώκα: ιαφνμ
Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο αλαπήδεζεο: 920mm x 920mm, ιε 36 παθφαδζκα εθαηήνζα (ιήημξ 150 mm, Ø
20 mm, βαθαακζζιέκμ εκ εενιχ).
Κάιπςε πιαηζίνπ: Η πνμζηαζία πνυζηνμοζδξ εα απμηεθείηαζ απυ δάπεδμ αζθαθείαξ βζα φρμξ
πηχζδξ 100cm ιε ζηνμββοθειέκεξ εζςηενζηέξ άηνεξ βζα ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή αζθάθεζα ηαζ πςνίξ κα
ειπμδίγεηαζ δ πνυζααζδ ζηδκ επζθάκεζα ακαπήδδζδξ (ηαηάθθδθμ βζα εθεφεενα πνμζαάζζιεξ πενζμπέξ).
Βάξνο: 113kg
Ύςνο άικαηνο: Αζθαθέξ ηαζ πενζμνζζιέκμ φρμξ πηχζδξ (max. 100 cm; EN 1176).
πλαξκνιόγεζε: Σα εθαηήνζα ηαζ δ επζθάκεζα ακαπήδδζδξ εα ιπμνμφκ εφημθα κα αθαζνεεμφκ βζα
ηαεανζζιυ ηαζ ζοκηήνδζδ πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα απμζοκανιμθμβδεμφκ ημ πνμζηαηεοηζηυ
ζοβηνμφζεςκ ή ημ πθαίζζμ.
Μέγηζην ύςνο πηώζεο 100 cm
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Πεξηνρή αζθαιείαο θαη δηαζηάζεηο : Γφνς απυ ημ ηναιπμθίκμ πνέπεζ κα οπάνπεζ ιζα πενζμπή
αζθαθείαξ ημοθάπζζημκ 1.5 ιέηνα ζε υθεξ ηζξ πθεονέξ.
Να οπμαθδεεί ηεπκζηυ θοθθάδζμ ημο ηαηαζηεοαζηή ζημ μπμίμ εα επαθδεεφμκηαζ μζ δζαζηάζεζξ
ηαηαζηεοήξ, μ πχνμξ αζθαθείαξ ημο μνβάκμο ηαζ ημ φρμξ πηχζδξ ημο.
Να οπμαθδεεί Πζζημπμζδηζηυ ΔΝ1176 ημο παζπκζδζμφ υπμο εα επαθδεεφμκηαζ, δ ειπμνζηή μκμιαζία
(ηςδζηυξ) ημο πνμσυκημξ, δζαζηάζεζξ ημο ηαζ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ.
Σμ υνβακμ πνέπεζ κα θένεζ ζήιακζδ ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ απυ ηα πνυηοπα ΔΝ 1176.
Σμ υνβακμ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ υθα ηα απαναίηδηα έκηοπα βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ζοκηήνδζδ
ημο (ζπέδζα ιε ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαεχξ ηαζ ημο εθεφεενμο πχνμο πμο απαζηείηαζ
πενζιεηνζηά, μδδβίεξ εβηαηάζηαζδξ, μδδβίεξ εειεθίςζδξ ηαζ μδδβίεξ ζοκηήνδζδξ).
ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ
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Άξζξν 8 – Πηλαθίδα Φηιόδεκνο
Γεληθέο δηαζηάζεηο
Ύρμξ: 700mm
Μήημξ: 900mm
Γεληθή Σερληθή πεξηγξαθή
Η πενζμπή πθδνμθμνζχκ δζαζηάζεςκ 70x90cm ηαηαζηεοάγεηαζ απυ θαιανίκα αθμοιζκίμο 3mm, επάκς
ζηδκ μπμία οπάνπμοκ ηοπςιέκεξ μζ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ αάζδ ηςκ μδδβζχκ ημο Πνμβνάιιαημξ
«Φζθυδδιμξ ΙΙ», δδθ. ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ, πνχιαηα, δζαζηάζεζξ, βναιιαημζεζνέξ, θμβυηοπα, ηθπ. Η
ζηήνζλδ εα βίκεηαζ ζηδκ είζμδμ ηδξ παζδζηήξ πανάξ ιε εζδζημφξ ζοκδέζιμοξ.

Άξζξν 9 – Πιεξνθνξηαθή Πηλαθίδα παηδηθήο ραξάο ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
27934/2014
Γεληθέο δηαζηάζεηο
Ύρμξ: 1000mm
Μήημξ: 600mm
Γεληθή Σερληθή πεξηγξαθή
Η πζκαηίδα είκαζ ηαηαζηεοαζµέκδ απυ πνμααµµέκμαθμοµίκζμ πάπμοξ 1mm ζηδκ μπμία εα
ηοπχκμκηαζ εοηνζκχξ ηα απαζημφµεκα ηδξ οπ΄ ανίεµ. 27934 Τ.Α. (ΦΔΚ 2029/Β΄/25-7-2014). Η
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πζκαηίδα εα ημπμεεηδεεί ζηδκ οθζζηάµεκδ ζηαεενή πενίθναλδ ηαζ ζε ζδµείμ πμο εα οπμδείλεζ δ
Τπδνεζία.

Άξζξν 10 – Φσηηζηηθό
10.1 Σμ «θςηζζηζηυ» απμηεθείηαζ απυ
Γζαημζιδηζηυ ζζηυ/ Βάζδ Αβηφνςζδξ/ Γζαημζιδηζηή δζαζνεηή πμδζά αθμοιζκίμο/ Φςηζζηζηυ ζχια/
Αηνμηζαχηζμ
10.2 Ο Ιζηυξ είκαζ ηχκζημξ ηοηθζηήξ δζαημιήξ φρμοξ 4ι., πάπμοξ 4πθζη, δζαιέηνμο αάζδξ Φ100ημνοθήξ Φ60 mm, ιε εονίδα 300Υ62πθζη βζα ημπμεέηδζδ αηνμηζαςηίμο ιε ηθεζδανζά αζθαθείαξ ιε
ακμλείδςηδ αίδα ηαζ ηνζβςκζηή οπμδμπή ηαζ πθάηα έδναζδξ Φ 310Υ10 πθζη ιε μπέξ ζε δζάηαλδ
190Υ190. Καηαζηεοάγεηαζ ιε ημ πνυηοπμ ΔΝ-40 ιε πάθοαα εενιήξ έθαζδξ πμζυηδηαξ S235JR/EN
10025. Γαθαακίγεηαζ εκ εενιχ αάζεζ ηςκ δζεεκχκ πνμηφπςκ ENISO 1461 ηαζ αάθεηαζ δθεηηνμζηαηζηά
ιε πμθοεζηενζηυ πνχια πνςιαηζζιμφ RAL 9007.
10.3 Η αάζδ αβηφνςζδξ Μ16Υ500 mm ζε δζάηαλδ 190Υ190. Πενζθαιαάκεζ 8 παλζιάδζα ηαζ 8 νμδέθεξ.
Γαθαακίγεηαζ εκ εενιχ αάζεζ ηςκ δζεεκχκ πνμηφπςκ ENISO 1461.
10.4 Η Γζαημζιδηζηή δζαζνεηή πμδζά ελςηενζηήξ δζαιέηνμο Φ330 κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ
ποημπνεζζανζζηυ αθμοιίκζμ ηαζ κα ηαθφπηεζ πθήνςξ ηδκ πθάηα έδναζδξ ημο ζζημφ ηαζ ηζξ απμθήλεζξ
ηςκ αβηονίςκ.
10.5 Σμ θςηζζηζηυ ζχια ημνοθήξ πνέπεζ κα έπεζ ηεπκμθμβία smartLED 40W/220-240V & 4000K ηαζ κα
είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ποημπνεζζανζζηυ αθμοιίκζμ. Δπίζδξ κα είκαζ ααιιέκμ δθεηηνμζηαηζηά ιε
πμθοεζηενζηά πνχιαηα πμφδναξ πνςιαηζζιμφ RAL 9007. Σα ζημζπεία ημο κα είκαζ ημοθάπζζημκ IP66,
IK10, Class II.
10.6 Καηά ηδκ ημπμεέηδζδ πνμζανιυγεηαζ επί ημνοθήξ ζζημφ ηαηάθθδθδξ δζαημιήξ ιέζς δζπθμφ
αναπίμκα. Οθείθεζ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ Δονςπασηήξ έκςζδξ ηαζ
ζφιθςκα ιε ηα δζεεκή ηαζ Δονςπασηά Πνυηοπα (ΔΝ60598), ηαεχξ ηαζ κα έπεζ ηζξ πζζημπμζήζεζξ
CE&ENEC. Η ηαηαζηεοαζηνζαεηαζνζα κα εζκαζπζζημπμζδιεκδηαηαiso 9001:2008
10.7 Σμ αηνμηζαχηζμ έπεζ ιμκυ αζθαθεζμαπμγεφηηδ ημ μπμίμ θένεζ ηνζπθή ηεηναπμθζηήηθέιια ηαζ είκαζ
ζηακυ κα δέπεηαζ ηαθχδζμ δζαημιήξ εχξ 16πθζη.
10.8 Η πνμζθενυιεκδ ηζιή πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ ενβαζίεξ βζα ιεηαθμνά, ημπμεέηδζδ ιαγί ιε ηοπυκ
εηζηαθέξ, ζηονμδεηήζεζξ ηθπ.

Άξζξν 11 - Καζηζηηθό κε πιάηε
Γζαζηάζεζξ : 175 x 62cm h 73
Σεπκζηή πενζβναθή:
Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ επζθεβιέκδ λοθεία πεφημο ιε πζζημπμίδζδ FSC ηαζ PEFC ζημ υκμια ημο
ηαηαζηεοαζηή ημο αζηζημφ ελμπθζζιμφ. Η λοθεία πμο πνδζζιμπμζείηαζ κα πνμένπεηαζ απυ επελενβαζία
ορδθήξ πίεζδξ (πενίπμο 10 bar) ιέζα ζε αενμζηεβή θέαδηα αναζιμφ. Η λοθεία κα είκαζ ειπμηζζιέκδ
(υπζ ειααπηζζιέκδ) ιε ημκ ηακυκα DIN 68800-3, ηαζ κα πναβιαημπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ημ EN 351-1, έηζζ
χζηε κα πνδζζιμπμζδεεί ημ λφθμ βζα αζμθμβζηή πνήζδ επζπέδμο 4 ζφιθςκα ιε ημ EN 335, ημ μπμίμ
ζδιαίκεζ ιυκζιδ επαθή ιε ημ έδαθμξ ηαζ ημ κενυ.
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Ο πεναζηένς ειπμηζζιυξ κα πναβιαημπμζείηαζ ιε κενυθμοζηνμ, ημ μπμίμ κα έπεζ αηνοθζηή/αθηφδζα
αάζδ πςνίξ πνχια, ηάδιζμ ηαζ πθχνζμ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο λφθμο απυ ηζξ αηηίκεξ UV (θςημθοηζηή
δνάζδ ηδξ θζβκίκδξ, δ μπμία ηαζ απμηεθεί ηδκ ααζζηή αζηία βήνακζδξ ημο λφθμο) ηαζ πνήζδ πνμσυκηςκ ιε
παιδθή επίπηςζδ ζημ πενζαάθθμκ, ηυζμ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ.
Η ηφνζα δμιή είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ ζε έκα βαθαακζζιέκμ εκ εενιυ / μλοβμκμημθθδιέκμ ηαζ ααιιέκμ
θφθθμ ζζδήνμο FeP01. Σμ ηάεζζια ηαζ δ πθάηδ απμηεθμφκηαζ ακηίζημζπα απυ 4 ηαζ 5 βςκζαηέξ
πθεονέξ/νάβεξ λφθμο (ζηνμββοθειέκεξ ζε έκα ααειυ) εκυξ ηιήιαημξ δζαζηάζεςκ 55x45mm.

Άξζξν 12 - Κάδνο απνξξηκκάησλ
Γζαζηάζεζξ ηαηαζηεοήξ (ΜxΠxΤ):

Ø35 x 85 h cm πενίπμο

Γεκζηή ηεπκζηή πενζβναθή
Ο ηάδμξ απμννζιιάηςκ κα απμηεθείηαζ απυ:


Ιζηυ ζηήνζλδξ ηάδμο



Κάδμξ

Σεπκζηή πενζβναθή επί ιένμοξ ζημζπείςκ
Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ επζθεβιέκδ λοθεία πεφημο ιε πζζημπμίδζδ FSC ηαζ PEFC ζημ υκμια ημο
ηαηαζηεοαζηή ημο αζηζημφ ελμπθζζιμφ. Η λοθεία πμο πνδζζιμπμζείηαζ κα πνμένπεηαζ απυ επελενβαζία
ορδθήξ πίεζδξ (πενίπμο 10 bar) ιέζα ζε αενμζηεβή θέαδηα αναζιμφ. Η λοθεία κα είκαζ ειπμηζζιέκδ
(υπζ ειααπηζζιέκδ) ιε ημκ ηακυκα DIN 68800-3, ηαζ κα πναβιαημπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ημ EN 351-1, έηζζ
χζηε κα πνδζζιμπμζδεεί ημ λφθμ βζα αζμθμβζηή πνήζδ επζπέδμο 4 ζφιθςκα ιε ημ EN 335, ημ μπμίμ
ζδιαίκεζ ιυκζιδ επαθή ιε ημ έδαθμξ ηαζ ημ κενυ.
Ο πεναζηένς ειπμηζζιυξ κα πναβιαημπμζείηαζ ιε κενυθμοζηνμ, ημ μπμίμ κα έπεζ αηνοθζηή/αθηφδζα αάζδ
πςνίξ πνχια, ηάδιζμ ηαζ πθχνζμ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο λφθμο απυ ηζξ αηηίκεξ UV (θςημθοηζηή δνάζδ
ηδξ θζβκίκδξ, δ μπμία ηαζ απμηεθεί ηδκ ααζζηή αζηία βήνακζδξ ημο λφθμο) ηαζ πνήζδ πνμσυκηςκ ιε
παιδθή επίπηςζδ ζημ πενζαάθθμκ, ηυζμ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ.


Ιζηυξ ζηήνζλδξ ηάδμο

Ο ηάδμξ πθεονζηά κα ζηδνίγεηαζ ζε ζζηυ, μπμίμξ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ηνάια ρεοδανβφνμο ηαζ
πάθοαα δζπθμφ πνμθίθ δζαημιήξ 400x120mm, πάπμοξ 8mm ηαζ φρμοξ 1250mm. Να αοείγεηαζ ζηδ βδ
αθήκμκηαξ εηηυξ εδάθμοξ ηαεανυ φρμξ 85 εη.


Κάδμξ

Σμ ηονίςξ ζχια ημο ηάδμο κα απμηεθείηαζ απυ δφμ ιεηαθθζηέξ θάιεξ δζαημιήξ 40x3mm, μζ μπμίεξ κα
είκαζ δζαιμνθςιέκεξ ζε ηοηθζηυ ζπήια ιε δζάιεηνμ Ø30. Να είκαζ ημπμεεηδιέκεξ ζε απυζηαζδ 440mm
δ ιία απυ ηδκ άθθδ. Δπάκς ζηζξ θάιεξ κα έπμοκ εθανιμζηεί ηα 14 λφθζκα
ηιήιαηα ημο ηάδμο ηαηαζηεοαζιέκα απυ ζμοδδζηή λοθεία, δζαημιήξ 20x72mm ηαζ ιήημοξ 440mm. Η
εθανιμβή ηςκ λφθςκ ζε ηάεε ιία απυ ηζξ θάιεξ, κα πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ αμήεεζα εζδζηχκ ζπεζνςιάηςκ ηα
μπμία δεκ θαίκμκηαζ ηαζ είκαζ ακεεηηζηά ζημοξ αακδαθζζιμφξ.
Ο εζςηενζηυξ ιεηαθθζηυξ ηάδμξ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ βαθαακζγέ θαιανίκα πάπμοξ 3mm, κα είκαζ
δζαιέηνμο Ø30 ηαζ φρμοξ 400mm. Να ζηδνίγεηαζ δε ζημ εζςηενζηυ ημο ηαθαεζμφ. Να θένεζ ζημκ ποειέκα ημο
μπέξ δζαθοβήξ βζα ηδκ απμζηνάββζζδ ηςκ μιανίςκ οδάηςκ ηαζ ηςκ οβνχκ ηςκ απμννζιιάηςκ πμο
εζζένπμκηαζ ζημκ ηάδμ.
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Υςνδηζηυηδηα 30 lt. Αθαζνμφιεκδ ζαημφθα ηαζ δαπηοθίδζ ηάθορδξ. Ο ηάδμξ κα ζηδνίγεηαζ ζημκ ζζηυ ιε δφμ
ζπεζνχιαηα M10x20

Κάθοικμξ Γεηέιανζμξ 2019
Ο ζοκηάλαξ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
ΚΩ 03-02-2020
Ο Πνμσζηάιεκμξ ημο Σιήιαημξ
Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ Μζηνχκ Γήιςκ

πφνμξ Διι. Κμοθθζάξ
Πμθζηζηυξ Μδπακζηυξ Σ.Δ.

Ακηχκζμξ Γεναζηθήξ
Ανπζηέηηςκ Μδπακζηυξ

29

Ε.ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ
ΜΟΝΑΓΑ
ΣΗΜΖ
Α/Α
ΔΗΓΟ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΜΔΣΡΖΖ
ΜΟΝΑΓΑ
Κμφκζα
αθμοιζκίμο
1
ΣΜΥ
2,00
1.800,00 €
παίδςκ δζεέζζα
Κμφκζα
αθμοιζκίμο
2
ΣΜΥ
1,00
2.000,00 €
κδπίςκ δζεέζζα
φκεεημ
δναζηδνζμηήηςκ
3
ΣΜΥ
1,00
12.000,00 €
παίδςκ
ιε
ηνεζξ
πφνβμοξ
φκεεημ
ζοβηνυηδια
4
ΣΜΥ
1,00
16.800,00 €
κδπίςκ
5
6
7
8
9

Παζπκίδζ εθαηδνίμο
Σναιπάθα εθαηδνίμο 2
εέζεςκ
Σναιπμθίκμεπζδαπέδζμ
ΠΙΝΑΚΙΓΑ
ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ
ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΙΓΑ

ΓΑΠΑΝΖ
3.600,00 €
2.000,00 €

12.000,00 €

16.800,00 €

ΣΜΥ

2,00

1.000,00 €

2.000,00 €

ΣΜΥ

2,00

4.000,00 €

8.000,00 €

ΣΜΥ

1,00

3.900,00 €

3.900,00 €

ΣΜΥ

1,00

450,00 €

450,00 €

ΣΜΥ

2,00

450,00 €

900,00 €

10

Φςηζζηζηυ

ΣΜΥ

4,00

2.200,00 €

8.800,00 €

11

Καεζζηζηυ ιε πθάηδ

ΣΜΥ

4,00

280,00 €

1.120,00 €

12

Κάδμξ απμννζιιάηςκ

ΣΜΥ

2,00

215,00 €

430,00 €

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

60.000,00€
14.400,00€
74.400,00€

Κάθοικμξ Γεηέιανζμξ 2019
Ο ζοκηάλαξ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
ΚΩ 03-02-2020
Ο Πνμσζηάιεκμξ ημο Σιήιαημξ
Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ Μζηνχκ Γήιςκ

πφνμξ Διι. Κμοθθζάξ
Πμθζηζηυξ Μδπακζηυξ Σ.Δ.

Ακηχκζμξ Γεναζηθήξ
Ανπζηέηηςκ Μδπακζηυξ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ζπγγξαθήο
Με ηδκ ιεθέηδ αοηή πνμαθέπεηαζ κα βίκεζ δ πνμιήεεζα ηαζ ημπμεέηδζδ λένπ εμνπιηζκνύ παηδηθώλ
ραξώλ ζε πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αγαζνλεζίνπ ιε ζημπυ ηδκ αεθηίςζδ ηςκ
πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ζημκ ημιέα ηδξ ροπαβςβίαξ ηςκ ακδθίηςκ.
Άξζξν 2ν : Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η ακάεεζδ ηδξ πνμιήεεζαξ εα βίκεζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ:


Σμο Ν. 4412/2016



Σδκ παν. 4 ημο άνενμο 209 ημο Ν. 3463/2006, υπςξ ακαδζαηοπχεδηε ιε ηδκ παν. 3 ημο άνενμο
22 ημο Ν. 3536/2007



ημ άνενμ 57 ημο Ν. 4403/2016



Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 3852/10

Άξζξν 3ν : πκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ζοιααηζηά ζημζπεία ηαηά ζεζνά ζζπφμξ είκαζ:
α. Σεπκζηή Έηεεζδ
α. Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ
β. Δκδεζηηζηυξ Πνμτπμθμβζζιυξ
δ. Η ζοββναθή οπμπνεχζεςκ
Άξζξν 4ν : Σηκέο πξνζθνξώλ
Η μζημκμιζηή πνμζθμνά βζα ηάεε οπμρήθζμ πνμιδεεοηή, μ μπμίμξ εα ακαθάαεζ ηεθζηά κα πνμιδεεφζεζ
ηαζ κα εβηαηαζηήζεζ ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηδξ πανμφζαξ πνμιήεεζαξ, εα απμηεθεί ακαπυζπαζημ
ιένμξ ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ. Η ηζιή ιμκάδαξ ηδξ πνμζθμνάξ ημο πνμιδεεοηή βζα ηα πνμξ πνμιήεεζα
είδδ εα παναιέκεζ ζηαεενή βζα υζμ εα είκαζ ζε ζζπφ δ ζφιααζδ βζα ηδκ πανμφζα πνμιήεεζα, δδθαδή
ιέπνζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηαζ ηδξ πανάδμζδξ ηςκ πνμξ πνμιήεεζα εζδχκ, ζφιθςκα ιε υηζ
πνμαθέπεηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ. Οπμζαδήπμηε αθθαβή απυ ηδκ πθεονά ημο πνμιδεεοηή εα
απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ ηαζ ακηίεεηδ ζημοξ υνμοξ ηδξ ζφιααζδξ. ηδκ ηζιή ηδξ πνμζθμνάξ εα
πενζθαιαάκεηαζ δ ιεηαθμνά ηςκ πνμξ πνμιήεεζα οθζηχκ ζηδκ ηεθζηή ημοξ εέζδ ηαζ δ μνεή εβηαηάζηαζή
ημοξ ιε αάζδ ηζξ ζζπφμοζεξ πνμδζαβναθέξ, ζηζξ εέζεζξ πμο εα οπμδεζπεμφκ απυ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή.
Άξζξν 5ν : ύκβαζε
Μεηά ηδκ επέθεοζδ ηςκ έκκμιςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ, δ ακαεέημοζα ανπή
πνμζηαθεί ημκ ακάδμπμ κα πνμζέθεεζ βζα ηδκ οπμβναθή ημο ζοιθςκδηζημφ, εκηυξ είημζζ (20) διενχκ
απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ζπεηζηήξ έββναθδξ εζδζηήξ πνυζηθδζδξ.
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Άξζξν 6ν : πκβαηηθή πξνζεζκία
Ο πνμιδεεοηήξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα μθμηθδνχζεζ ηδκ πνμιήεεζα ηαζ ημπμεέηδζδ υθςκ ηςκ εζδχκ
ζε ηξεο (3) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Κάεε είδμξ ηαηήξ πμζυηδηαξ πμο δεκ ζοιθςκεί
ιε ηδκ παναββεθία εα επζζηνέθεηαζ ζημκ πνμιδεεοηή μ μπμίμξ οπμπνεμφηαζ κα ημ ακηζηαηαζηήζεζ
αιέζςξ.
Άξζξν 7ν : Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα
Ο Γήιμξ Αβαεμκδζίμο δζά ηςκ ανιμδίςκ οπδνεζζχκ ακαθαιαάκεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα οπμζηδνίλεζ ημκ
ακάδμπμ δζα ιέζς ηςκ δοκαημηήηςκ ημο.
Άξζξν 8ν : Αλσηέξα βία
Ωξ ακςηένα αία εεςνείηαζ ηάεε απνυαθεπημ ηαζ ηοπαίμ βεβμκυξ πμο είκαζ αδφκαημ κα πνμαθεθεεί έζης
ηαζ εάκ βζα ηδκ πνυαθερδ ηαζ απμηνμπή ηδξ επέθεοζδξ ημο ηαηααθήεδηε οπεναμθζηή επζιέθεζα ηαζ
επζδείπεδηε δ ακάθμβδ ζφκεζδ. Δκδεζηηζηά βεβμκυηα ακςηέναξ αίαξ είκαζ : ελαζνεηζηά ηαζ απνυαθεπηα
θοζζηά βεβμκυηα, πονηαβζά πμο μθείθεηαζ ζε θοζζηυ βεβμκυξ ή ζε πενζζηάζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ μ
εκημθμδυπμξ ή μ εκημθέαξ είκαζ ακοπαίηζμζ, αζθκζδζαζηζηή απενβία πνμζςπζημφ, πυθειμξ, αηφπδια,
αζθκίδζα αζεέκεζα ημο πνμζςπζημφ ημο εκημθμδυπμο η.α. ζηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία οπάνλεζ θυβμξ
ακςηέναξ αίαξ μ εκημθμδυπμξ μθείθεζ κα εζδμπμζήζεζ αιεθθδηί ημκ εκημθέα ηαζ κα ηαηααάθεζ ηάεε δοκαηή
πνμζπάεεζα ζε ζοκενβαζία ιε ημ άθθμ ιένμξ βζα κα οπεναεί ηζξ ζοκέπεζεξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο
ακέηορακ θυβς ηδξ ακςηέναξ αίαξ. Ο υνμξ πενί ακςηέναξ αίαξ εθανιυγεηαζ ακάθμβα ηαζ βζα ημκ εκημθέα
πνμζανιμγυιεκμξ ακάθμβα.
Άξζξν 9ν : Αλαζεώξεζε ηηκώλ
Οζ ηζιέξ δεκ οπυηεζκηαζ ζε ηαιία ακαεεχνδζδ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ ή αζηία, αθθά παναιέκμοκ
ζηαεενέξ ηαζ αιεηάαθδηεξ.
Άξζξν 10ν : Σξόπνο πιεξσκήο
Η αιμζαή ηαηααάθθεηαζ ιεηά ηδκ πανάδμζδ ημο οθζημφ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ υθδξ ηδξ πνμιήεεζαξ. ημ
πμζυ ηδξ αιμζαήξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ μζ αανφκμκηεξ ημκ εκημθμδυπμ θυνμζ ηαζ αάνδ.
Άξζξν 11ν : Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
Ο εκημθμδυπμξ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ αανφκεηαζ ιε υθμοξ ακελαζνέηςξ ημοξ θυνμοξ, ηέθδ,
δαζιμφξ ηαζ εζζθμνέξ οπέν ημο δδιμζίμο, δήιςκ ηαζ ημζκμηήηςκ ή ηνίηςκ πμο ζζπφμοκ ζφιθςκα ιε
ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία.
Άξζξν 12ν : Δπίιπζε δηαθνξώλ
Οζ δζαθμνέξ πμο εα ειθακζζεμφκ ηαηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ζφιααζδξ, επζθφμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ
ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ.
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Άξζξν 13ν- Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
Απαναίηδηδ είκαζ επί πμζκή απμηθεζζιμφ δ ηαηάεεζδ δεζβιάηςκ ζηδκ Τπδνεζία, ιέπνζ ηδκ ηαηαθδηηζηή
διενμιδκία οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ ζημ πνςηυημθθμ ημο Γήιμο. Θα πνέπεζ κα πνμζημιζζεμφκ απυ
υθμοξ ημοξ δζαβςκζγυιεκμοξ δείβιαηα ιε ηζξ ακάθμβεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ
Σα ζοβηεηνζιέκα δείβιαηα εα πνέπεζ κα πνμζημιζζεμφκ ζε ζοζηεοαζία ζθναβζζιέκδ ιε εοηνζκχξ
ακαθενυιεκα ηα ζημζπεία ημο ζοιιεηέπμκηα ηαζ ημο δζαβςκζζιμφ. Σα δείβιαηα εα επζζηναθμφκ ιεηά ηδκ
μθμηθήνςζδ ηδξ δζαβςκζζηζηήξ δζαδζηαζίαξ.
Άξζξν 14ν- Κξηηήξηα Δπηινγήο

Καηαλληλόηηηα άζκηζης επαγγελμαηικής δραζηηριόηηηας
Οζ μζημκμιζημί θμνείξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ απαζηείηαζ
κα αζημφκ επαββεθιαηζηή δναζηδνζυηδηα ζοκαθή ιε ημ ακηζηείιεκμ ηςκ πνμξ πανμπή οπδνεζζχκ.
Δζδζηυηενα ηάεε ζοιιεηέπςκ εα πνέπεζ κα:
Δίκαζ εββεβναιιέκμξ ζημ μζηείμ επαββεθιαηζηυ ή ειπμνζηυ ιδηνχμ ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ πανάνηδια
ΥΙ ημο πνμζανηήιαημξ Α’ ημο Ν. 4412/2016.
Οικονομική και τρημαηοοικονομική επάρκεια
Όζμκ αθμνά ηδκ μζημκμιζηή ηαζ πνδιαημμζημκμιζηή επάνηεζα βζα ηδκ πανμφζα δζαδζηαζία ζφκαρδξ
ζφιααζδξ, μζ μζημκμιζημί θμνείξ απαζηείηαζ κα δζαεέημοκ βεκζηυ εηήζζμ ηφηθμ ενβαζζχκ βζα ηα ηνία (3) έηδ
πνμ ημο δζαβςκζζιμφ, ιεβαθφηενμ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο δζαβςκζζιμφ.
Σετνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα
Όζμκ αθμνά ζηδκ ηεπκζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ζηακυηδηα βζα ηδκ πανμφζα δζαδζηαζία ζφκαρδξ ζφιααζδξ,
μζ μζημκμιζημί θμνείξ, απαζηείηαζ επί πμζκή απμηθεζζιμφ:
α) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηνζχκ (3) εηχκ, κα έπμοκ εηηεθέζεζ ζοιαάζεζξ ημο ζοβηεηνζιέκμο
ηφπμο.
α) κα δζαεέημοκ ημκ απαζημφιεκμ ελμπθζζιυ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ παζπκζδζχκ.
Πρόησπα διαζθάλιζης ποιόηηηας, πρόησπα περιβαλλονηικής διατείριζης και πρόησπα σγείας και
αζθάλειας ζηην εργαζία
Οζ δζαβςκζγυιεκμζ εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ :


Πζζημπμζδηζηυ ISO 9001:2015 (ή ζζμδφκαιμ), εκ ζζπφ, βζα ηδ δζαζθάθζζδ πμζυηδηαξ, πμο έπεζ
εηδμεεί απυ πζζημπμζδιέκμ μνβακζζιυ, ιε πεδίμ πζζημπμίδζδξ ηδκ ηαηαζηεοή ή ειπμνία
παζδζηχκ πανχκ.



Πζζημπμζδηζηυ ISO 14001:2015 (ή ζζμδφκαιμ) εκ ζζπφ, βζα ηδκ εθανιμβή ζοζηήιαημξ
πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ, πμο έπεζ εηδμεεί απυ πζζημπμζδιέκμ μνβακζζιυ βζα ημοξ
δζαβςκζγυιεκμοξ ιε εβηαηάζηαζδ ζηδκ Δθθάδα ή ακηίζημζπμ, ιε πεδίμ πζζημπμίδζδξ ηδκ
ηαηαζηεοή ή ειπμνία παζδζηχκ πανχκ.
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Πζζημπμζδηζηυ OHSAS 18001:2007 (ή ζζμδφκαιμ) εκ ζζπφ, βζα ηδκ εθανιμβή οζηδιάηςκ
Τβείαξ & Αζθάθεζαξ ηδξ Δνβαζίαξ, πμο έπεζ εηδμεεί απυ πζζημπμζδιέκμ μνβακζζιυ βζα ημοξ
δζαβςκζγυιεκμοξ ιε εβηαηάζηαζδ ζηδκ Δθθάδα ή ακηίζημζπμ, ιε πεδίμ πζζημπμίδζδξ ηδκ
ηαηαζηεοή ή ειπμνία παζδζηχκ πανχκ.

Σα ζπεηζηά απμδεζηηζηά ιέζα βζα υθα ηα ακςηένς εα ακαθένμκηαζ ακαθοηζηά ζηδ δζαηήνολδ ημο
δζαβςκζζιμφ.
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ μζημκμιζημί θμνείξ ιπμνμφκ, υζμκ αθμνά ηδκ πθήνςζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ ηδξ
ηνζηδνίςκ

ηδξ

Οζημκμιζηήξ

ηαζ

πνδιαημμζημκμιζηήξ

επάνηεζαξ

ηαζ

ηδξ

Σεπκζηήξ

ηαζ

ΔπαββεθιαηζηήξΙηακυηδηαξ ημο πανυκημξ άνενμο, κα ζηδνίγμκηαζ ζηζξ ζηακυηδηεξ άθθςκ θμνέςκ,
αζπέηςξ ηδξ κμιζηήξ θφζδξ ηςκ δεζιχκ ημοξ ιε αοημφξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, απμδεζηκφμοκ υηζ εα
έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ ακαβηαίμοξ πυνμοξ, ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ηδξ ζπεηζηήξ δέζιεοζδξ ηςκ θμνέςκ
ζηδκ ζηακυηδηα ηςκ μπμίςκ ζηδνίγμκηαζ. Η ζπεηζηή δέζιεοζδ απμδεζηκφεηαζ είηε ιε οπεφεοκδ δήθςζδ ημο
Ν. 1599/86 (ημο κμιίιμο εηπνμζχπμο ημο ηνίημο) ή ιε ζοιαμθαζμβναθζηή πνάλδ ή ιε ζδζςηζηυ
ζοιθςκδηζηυ.
Δζδζηυηενα, μζ μζημκμιζημί θμνείξ, ιπμνμφκ κα ζηδνίγμκηαζ ζηζξ ζηακυηδηεξ άθθςκ θμνέςκ, ιυκμ, εάκ μζ
ηεθεοηαίμζ εα εηηεθέζμοκ ηζξ ενβαζίεξ ή ηζξ οπδνεζίεξ βζα ηζξ μπμίεξ απαζημφκηαζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ
ζηακυηδηεξ. Τπυ ημοξ ίδζμοξ υνμοξ μζ εκχζεζξ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ιπμνμφκ κα ζηδνίγμκηαζ ζηζξ
ζηακυηδηεξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ έκςζδ ή άθθςκ θμνέςκ.
Άξζξν 15ν- Κξηηήξηα Δπηινγήο
Τθζηά πμο δεκ πθδνμφκ ηζξ πενζβναθέξ ημο ηεφπμοξ ηςκ ακαθοηζηχκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ δεκ εα
παναθαιαάκμκηαζ. Γζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ εα πνέπεζ κα ηαηαηεεμφκ ζε επίπεδμ πνμζθμνάξ
ηα ελήξ δζηαζμθμβδηζηά πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ Σεπκζηή Πνμζθμνά ημο Γζαβςκζγυιεκμο:


Γήθςζδ ημο δζαβςκζγυιεκμο, δ μπμία εα ακαθένεζ ημοξ μίημοξ ηαηαζηεοήξ ηςκ μνβάκςκ
παζδζηήξ πανάξ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ.



Γήθςζδ απμδμπήξ απυ ημο ηαηαζηεοαζηζημφξ μίημοξ ή απυ ημοξ ειπμνζημφξ ακηζπνμζχπμοξ
ζε πενίπηςζδ εζζαβυιεκςκ.



Οπμζμδήπμηε άθθμ έββναθμ ακαθένεηαζ ζηδ πανμφζα.

Κάθοικμξ Γεηέιανζμξ 2019

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Ο ζοκηάλαξ

ΚΩ 03-02-2020
Ο Πνμσζηάιεκμξ ημο Σιήιαημξ
Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ Μζηνχκ Γήιςκ

πφνμξ Διι. Κμοθθζάξ
Πμθζηζηυξ Μδπακζηυξ Σ.Δ.

Ακηχκζμξ Γεναζηθήξ
Ανπζηέηηςκ Μδπακζηυξ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σδξ

επζπείνδζδξ

.....................................................................................................

,ιε

έδνα

...................................... , μδυξ ......................................, ανζειυξ ........... ,
ηδθέθςκμ .......................... …………………………………., fax……… ………………………
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α
1
2

3

4
5
6
7
8
9

ΔΗΓΟ
Κμφκζα
αθμοιζκίμο
παίδςκ δζεέζζα
Κμφκζα
αθμοιζκίμο
κδπίςκ δζεέζζα
φκεεημ
δναζηδνζμηήηςκ
παίδςκ
ιε
ηνεζξ
πφνβμοξ
φκεεημ
ζοβηνυηδια
κδπίςκ
Παζπκίδζ εθαηδνίμο
Σναιπάθα εθαηδνίμο 2
εέζεςκ
Σναιπμθίκμεπζδαπέδζμ
ΠΙΝΑΚΙΓΑ
ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ
ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΙΓΑ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΜΥ

2,00

ΣΜΥ

1,00

ΣΜΥ

1,00

ΣΜΥ

1,00

ΣΜΥ

2,00

ΣΜΥ

2,00

ΣΜΥ

1,00

ΣΜΥ

1,00

ΣΜΥ

2,00

10

Φςηζζηζηυ

ΣΜΥ

4,00

11

Καεζζηζηυ ιε πθάηδ

ΣΜΥ

4,00

12

Κάδμξ απμννζιιάηςκ

ΣΜΥ

2,00

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΓΑΠΑΝΖ

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
(θναβίδα-οπμβναθή δζαβςκζγμιεκμο)
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