ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

«ΔΑΠΑΝΕ ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ, ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΟΤ
ΦΟΡΕΑ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ».

Α.Μ. 17.0/02-02-2018
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 24.800,00 ΕΤΡΩ ΤΜΠ. ΦΠΑ 24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Δι. Βεληδέινπ 200 – Κεξαηζίλη
Σ.Κ. 18756
Πιεξνθνξίεο: Κνπζνπξίδνπ Ηζαΐα
ηει.2132074804
fax 2104633375

ΔΑΠΑΝΕ ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ
ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΟΤ ΦΟΡΕΑ
ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ
ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ
Α.Μ. : 17/02-02-2018
Κ.Α. : 35.6142.0011
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 20.000,00 €
Φ.Π.Α 24% : 4.800,00 €
ΑΠΑΙΣ. ΠΙΣΩΗ : 24.800,00 €

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ, πηζηνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ
ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο απαηηνχκελσλ νξγάλσλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπ
εμνπιηζκνχ, ησλ πθηζηακέλσλ πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ
καο. Ωο εμνπιηζκφο ησλ παηδηθψλ ραξψλ λννχληαη θαη ε μχιηλε πεξίθξαμε επίζεο θαη ηα ειαζηνκεξή
δάπεδα. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ εηήζησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο
θαη κεληαίσλ δειηίσλ ειέγρνπ.
ην Γήκν καο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία 52 παηδηθέο ραξέο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, νη νπνίεο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, κεηά ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε πνχ γίλεηαη απφ Γήκν, ζα πξέπεη ζε κεληαία
βάζε, λα παξαθνινπζνχληαη, λα ειέγρνληαη θαη λα επηζθεπάδνληαη κε αληαιιαθηηθά πνπ ραιάλε θαη
ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. Γηα ηηο 12 εμ απηψλ ππάξρεη ζε εμέιημε εξγνιαβία απφ ηελ πεξηθέξεηα.
Σα φξγαλα ησλ παηδηθψλ ραξψλ παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θζνξέο, ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο έλεθα βαλδαιηζκψλ ή θζνξψλ ρξήζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε παηδηθή ραξά
ιεηηνπξγεί κε επζχλε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαία θαη επηηαθηηθή ε ζπληήξεζή
ηνπο απφ πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγείν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο, γηα ηελ αζθαιή
παξακνλή ησλ παηδηψλ.
Η ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο ησλ νξγάλσλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ
έρεη ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο, αλά πάζα ζηηγκή, κε ηα ηζρχνληα πξφηππα αζθαιείαο, ηα νπνία ζα
πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ1176 φπσο νξίδεηαη ζην
ΦΔΚ 931Β/18-05-2009 θαη ΦΔΚ2029Β/25-07-2014, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Η δηαδηθαζία δηελεξγείηαη σο πξνκήζεηα θαζψο ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ ππνινγίδεηαη λα είλαη
κεγαιχηεξν ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.

Η δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 20.000,00 € πιένλ ΦΠΑ 24% δειαδή ζχλνιν 24.800,00 €,
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ: 35.6142.0011 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2018.

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Γ/ΝΣΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ
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ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΟΤ ΦΟΡΕΑ
ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ
ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ
Α.Μ. : 17/02-02-2018
Κ.Α. : 35.6142.0011
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 20.000,00 €
Φ.Π.Α 24 % : 4.800,00 €
ΑΠΑΙΣ. ΠΙΣΩΗ : 24.800,00 €
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ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
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Σ.Κ. 18756
Πιεξνθνξίεο: Κνπζνπξίδνπ Ηζαΐα
ηει.2132074804
fax 2104633375

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Πξννίκην
Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ Αεηθνξηθήο Γαζηθήο
Γηαρείξηζεο είηε θαηά ην πξφηππν PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification):
Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είηε θαηά ην αληίζηνηρν πξφηππν FSC Chain of
Custody ή ηζνδχλακν ηνπο.
Η Δηαηξεία θαηαζθεπήο & ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά
ISO 9001 θαη ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.
Ο

αλάδνρνο

νθείιεη

λα

πξνζθνκίζεη

καδί

κε

ηελ

πξνζθνξά

ηνπ,

ηηκνθαηάινγν

ησλ

πξνδηαγξαθφκελσλ αληαιιαθηηθψλ, ησλ εηήζησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο θαη ησλ κεληαίσλ
δειηίσλ ειέγρνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη θαη ε ηειηθή ηηκνιφγεζε.
Δπίζεο ζα νξηζζεί απφ ηελ Τπεξεζία επφπηεο, ν νπνίνο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα βεβαηψλεη ηηο
εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί θαη ζα παξαιακβάλεη ηα φξγαλα θαη ηα αληαιιαθηηθά
ησλ παηδηθψλ ραξψλ, πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί, απφ ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 1
Τπεξεζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο νξγάλωλ παηδηθώλ ραξώλ θαη έθδνζε Μεληαίνπ Δειηίνπ
πληήξεζεο
Τπεξεζίεο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ
έιεγρν ησλ νξγάλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θζαξκέλσλ – επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ηεο θαηαζθεπήο, ηελ
επηζθεπή ηκεκάησλ ησλ νξγάλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ απνμήισζεο, εξγαζίεο
ελίζρπζεο ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ ησλ νξγάλσλ, αθαίξεζε ή αληηθαηάζηαζε αηρκεξψλ άθξσλ,
ζπκπιήξσζε ηκεκάησλ θαη εηδηθψλ εμαξηεκάησλ πνπ ιείπνπλ θαζψο θαη ηελ επηδηφξζσζε ησλ
δαπέδσλ αζθαιείαο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο
ησλ μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ησλ νξγάλσλ ε νπνία ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ελψ ηα ρξψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα

είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη λα είλαη αζθαιή γηα ηα παηδηά κε ηηο θαηάιιειεο ζεκάλζεηο
θαη πξνδηαγξαθέο.
Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο επί ησλ νξγάλσλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ έρνπλ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο
ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα ηζρχνληα πξφηππα αζθαιείαο θαη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ1176 φπσο νξίδεηαη ζην ΦΔΚ 931Β/18-05-2009 θαη
ΦΔΚ2029Β/25-07-2014.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κία θνξά ηνλ κήλα λα κεηαβαίλεη επί ηφπνπ θαη λα ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε
ζηελ νπνία επξίζθνληαη νη παηδηθέο ραξέο θαη ν εμνπιηζκφο θαη εθ’ φζνλ απαηηείηαη, λα πξνρσξεί
άκεζα ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο. Μεηά απφ θάζε κεληαία επηζεψξεζε ν αλάδνρνο ζα
εθδίδεη ππνρξεσηηθά Μεληαίν Γειηίν πληήξεζεο γηα θάζε παηδηθή ραξά μερσξηζηά, ζην νπνίν ζα
αλαθέξνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη νη παξεκβάζεηο πνπ ηπρφλ έγηλαλ.
Σν κεληαίν δειηίν ζπληήξεζεο ζα ππέρεη θαη ζέζε βεβαίσζεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο
πνπ ηπρφλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζε απηφ ζα βεβαηψλεηαη φηη νη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο

κειέηεο θαζψο θαη ηελ ηζρχνπζα

ζρεηηθή λνκνζεζία.
Ο αλάδνρνο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ θάζε πξνγξακκαηηδφκελε ζπληήξεζε, θαη
επίζεο, νθείιεη χζηεξα απφ θάζε ζπληήξεζε λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζπληήξεζεο (θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο παηδηθψλ ραξψλ, ηπρφλ βιάβεο πνπ δηαπίζησζε θιπ). Σν ίδην
νθείιεη επίζεο λα θάλεη, πξηλ θαη κεηά απφ θάζε επίζθεςή ηνπ ζε θάπνηα παηδηθή ραξά, πξνθεηκέλνπ
λα επηζθεπάζεη κηα βιάβε.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο ζην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ησλ κεληαίσλ ειέγρσλ, ζηελ πεξίπησζε
πνπ ζα απαηηεζεί, λα επεκβαίλεη άκεζα θαη λα απνθαζηζηά νπνηαδήπνηε δεκία ζπκβεί ζηηο παηδηθέο
ραξέο. Η επέκβαζε ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη κέζα ζηηο επφκελεο
ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηεο εηδνπνίεζεο.
Η παξερφκελε εγγχεζε πνηφηεηαο ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο,
εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ βιαβψλ απφ βαλδαιηζκνχο.
Οη πξνο εθηέιεζε ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ζα είλαη νη αθφινπζεο:
- Έιεγρνο θαηάζηαζεο, ζηαζεξφηεηαο, αζθάιεηαο νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ
- ηεξέσζε, ζηήξημε, ζχζθημε νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ.
- Έιεγρνο, επηζθεπή, θφιιεκα, πιαθηδίσλ ησλ ειαζηνκεξψλ δαπέδσλ
- Έιεγρνο, μχιηλσλ ηκεκάησλ ζε πεξηθξάμεηο.
ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη φια ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά γηα ηελ πιήξε,
θαλνληθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ – εμνπιηζκνχ ησλ παηδηθψλ ραξψλ (π.ρ. βίδεο,
παμηκάδηα, ξνδέιεο, ξάνπια, θιπ).
Άξζξν 2
Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ πκκόξθωζεο από αλαγλωξηζκέλν θνξέα
Έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα γηα ηηο
αλσηέξσ παηδηθέο ραξέο πνπ δελ έρνπλ πηζηνπνηεζεί, ή πνπ ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο έρνπλ
ιήμεη, ή πξφθεηηαη λα ιήμνπλ εληφο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ Γήκνπ θαη
δχλαηαη λα πηζηνπνηεζνχλ. Σα πηζηνπνηεηηθά ζα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία.

Άξζξν 3
Αληαιιαθηηθά.
Κάζε πιηθφ ή αληαιιαθηηθφ νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ, ην νπνίν ζα θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ
επηζθεπή ππαξρφλησλ νξγάλσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1176
χζηεξα απφ έγγξαθε έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία.
Σα πξνο αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθά ζα είλαη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα:
- Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ νξγάλσλ ή ηκεκάησλ νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ (πρ: θαζίζκαηα ζε
θνχληεο, αχιαθεο ηζνπιήζξαο φισλ ησλ ηχπσλ, αιπζίδεο θνχληαο, δίρηπ αλαξξίρεζεο, κπάξεο θαη
ινηπφο εμνπιηζκφο πνιπνξγάλσλ, θιπ),
- Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ζε πεξηθξάμεηο,
- Αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ ησλ ειαζηνκεξψλ δαπέδσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ
ύλζεηε μπιεία δηαηνκήο 95Υ95mm
Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζηνηρεία απφ ζχλζεην μχιν, ζα είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία
Πεχθεο, αξθηηθνχ ηχπνπ. Θα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηαηνκή
95Υ95mm πεξίπνπ κε ρξήζε κε ηνμηθήο θφιιαο.
ύλζεηε μπιεία δηαηνκήο 95Υ120mm
Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζηνηρεία απφ ζχλζεην μχιν, ζα είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία
Πεχθεο, αξθηηθνχ ηχπνπ. Θα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηαηνκή
95Υ120mm πεξίπνπ κε ρξήζε κε ηνμηθήο θφιιαο.
Ξύιηλε πεξίθξαμε
Η πεξίθξαμε απαξηίδεηαη απφ:


Γχν (2) μχιηλα ππνζηπιψκαηα δηαηνκήο 95Υ95 mm, χςνπο 1100mm πεξίπνπ,



Γχν (2) μχιηλεο ηξαβέξζεο, δηαηνκήο 55Υ45 mm πεξίπνπ,



Γέθα (10) θάζεηα μχια, δηαηνκήο 110Υ20mm πεξίπνπ,

αλίδεο πεξίθξαμεο
αλίδεο πεξίθξαμεο απφ μπιεία Πεχθεο αξθηηθνχ ηχπνπ, δηαηνκήο 110Υ20mm πεξίπνπ.

Κάζηζκα θνύληαο λεπίωλ ρωξίο αιπζίδεο
Σν θάζηζκα θνχληαο λεπίσλ ζα απνηειείηαη απφ θάζηζκα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα, ζα είλαη
αλζεθηηθφ ζε θζνξά απφ ρεκηθέο νπζίεο, κε ζηαζεξνπνηεηέο, ψζηε λα ππάξρεη αληίζηαζε ζε
ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο θαη λα παξέρεηαη αληηζηαηηθή πξνζηαζία. Σα θαζίζκαηα ζα θέξνπλ θισβφ
πεξηκεηξηθφ γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. Τιηθφ: θάζηζκα κε ππξήλα απφ ιάκα αινπκηλίνπ κε πεξίβιεκα
απφ θανπηζνχθ, πεξηκεηξηθφο θισβφο: πιαζηηθφο.
Σα θαζίζκαηα λεπίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176:2008.
Σν θάζηζκα θνχληαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΝ
1176:2008 θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ.
Κάζηζκα θνύληαο παίδωλ ρωξίο αιπζίδεο
Σν θάζηζκα θνχληαο παίδσλ ζα απνηειείηαη απφ θάζηζκα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα αλζεθηηθφ ζε
θζνξά απφ ρεκηθέο νπζίεο, κε ζηαζεξνπνηεηέο, ψζηε λα ππάξρεη αληίζηαζε ζε ππεξηψδεηο
αθηηλνβνιίεο θαη λα παξέρεηαη αληηζηαηηθή πξνζηαζία. Τιηθφ: θάζηζκα απφ ιάκα αινπκηλίνπ κε
πεξίβιεκα απφ θανπηζνχθ ψζηε λα είλαη αλαπαπηηθφ θαη άλεην ζηε ρξήζε.
Σα θαζίζκαηα αλάξηεζεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176:2008
Σν θάζηζκα θνχληαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΝ
1176:2008 θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ.
Αιπζίδεο γηα θνύληεο λεπίωλ
Η αιπζίδα ζα έρεη θξίθνπο δηαηνκήο 6 mm, ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο, πνπ απνηξέπνπλ παγίδεπζε
δαθηχινπ.
Αιπζίδεο γηα θνύληεο παίδωλ
Η αιπζίδα ζα έρεη θξίθνπο δηαηνκήο 6 mm, ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο, πνπ απνηξέπνπλ παγίδεπζε
δαθηχινπ. ηηο άθξεο ηνπο ζα πξνζαξηψληαη δχν αλνμείδσηεο κάπεο.
Κάζηζκα θνύληαο λεπίωλ κε αιπζίδεο
Σν θάζηζκα θνχληαο λεπίσλ ζα θέξεη αιπζίδεο θαη απνηειείηαη απφ θάζηζκα κε αληηνιηζζεηηθή
επηθάλεηα, ζα είλαη αλζεθηηθφ ζε θζνξά απφ ρεκηθέο νπζίεο, κε ζηαζεξνπνηεηέο, ψζηε λα ππάξρεη
αληίζηαζε ζε ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο θαη λα παξέρεηαη αληηζηαηηθή πξνζηαζία. Σα θαζίζκαηα ζα
θέξνπλ θισβφ πεξηκεηξηθφ γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. Τιηθφ: θάζηζκα κε ππξήλα απφ ιάκα
αινπκηλίνπ κε πεξίβιεκα απφ θανπηζνχθ, πεξηκεηξηθφο θισβφο: πιαζηηθφο.
Σα θαζίζκαηα λεπίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176:2008.
Σν θάζηζκα θνχληαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΝ
1176:2008 θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ.
Η αιπζίδα ζα έρεη θξίθνπο δηαηνκήο 6 mm, ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο, πνπ απνηξέπνπλ παγίδεπζε
δαθηχινπ.

Κάζηζκα θνύληαο παίδωλ κε αιπζίδεο
Σν θάζηζκα θνχληαο παίδσλ θέξεη αιπζίδεο θαη απνηειείηαη απφ θάζηζκα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα
αλζεθηηθφ ζε θζνξά απφ ρεκηθέο νπζίεο, κε ζηαζεξνπνηεηέο, ψζηε λα ππάξρεη αληίζηαζε ζε
ππεξηψδεηο

αθηηλνβνιίεο

θαη

λα

παξέρεηαη

αληηζηαηηθή

πξνζηαζία

Δλδεηθηηθέο

δηαζηάζεηο:

445x160x45mm. Τιηθφ: θάζηζκα απφ ιάκα αινπκηλίνπ κε πεξίβιεκα απφ θανπηζνχθ ψζηε λα είλαη
αλαπαπηηθφ θαη άλεην ζηε ρξήζε.
Σα θαζίζκαηα αλάξηεζεο πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176:2008
Σν θάζηζκα θνχληαο είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΝ 1176:2008
θαη θέξεη πηζηνπνίεζε απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ.
Η αιπζίδα ζα έρεη θξίθνπο δηαηνκήο 6 mm, ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνπο, πνπ απνηξέπνπλ παγίδεπζε
δαθηχινπ. ηηο άθξεο ηνπο ζα πξνζαξηψληαη δχν αλνμείδσηεο κάπεο.
Κνπδίλεηα
Σν θνπδηλέην θνχληαο ζα απνηειείηαη απφ έλα γαιβαληζκέλν κεηαιιηθφ ηεκάρην δηάηαμεο «Π». ην άλσ
κέξνο απηνχ πξνζαξηάηαη πείξνο κε ξνδέια θαη πεξηθφριην κέζσ ησλ νπνίσλ αλαξηάηαη ζηελ
νξηδφληηα δνθφ ηεο θνχληαο. Δπηπιένλ ζα θέξεη νξηδφληην άμνλα (κε πεξηθφριην), ζηνλ φπνην ζα
ηνπνζεηείηαη πιαζηηθφο ζχλδεζκνο πςειήο αληνρήο, κε κεηαιιηθφ κεραληζκφ πεξηζηξνθήο θαη
ζπγθξάηεζεο αιπζίδαο.
Κάγθεια γέθπξαο πνιπόξγαλνπ - μύιηλα πιαϊλά
Η θάζε μχιηλε θνππαζηή ζα απνηειείηαη απφ δχν νξηδφληηεο μχιηλεο δνθνχο δηαηνκήο 95Υ45mm,
κήθνπο 2150mm πεξίπνπ. Πάλσ ζε απηέο ζα ζηεξεψλνληαη ζαλίδεο ζχλζεηεο μπιείαο δηαηνκήο
95Υ30mm αλά 70mm πεξίπνπ.
Παηάξη γέθπξαο ζύλζεηνπ νξγάλνπ
Θα απνηειείηαη απφ δχν νξηδφληηεο δνθνχο ζχλζεηεο μπιείαο, δηαηνκήο 95Υ95mm, κήθνπο 2000mm
πεξίπνπ, νη νπνίεο ζα ελψλνληαη κε δχν κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο θαη έηζη ζα δεκηνπξγείηαη έλα
πιαίζην. Πάλσ ζην πιαίζην απηφ ζα ηνπνζεηνχληαη ζαλίδεο ζχλζεηεο μπιείαο δηαηνκήο 45Υ120mm
κήθνπο 900mm πεξίπνπ.
Ξύιηλν παηάξη ζύλζεηνπ νξγάλνπ
Η πιαηθφξκα πχξγνπ ζα απνηειείηαη απφ:


Σέζζεξηο μχιηλεο δνθνχο δηαηνκήο 95ρ45 mm. θαη κήθνπο 920 mm πεξίπνπ



Μία επηθάλεηα αληηνιηζζεξνχ θφληξα πιαθέ δαπέδνπ πάρνπο 21 mm ηνπιάρηζηνλ

Οη ηέζζεξηο μχιηλεο δνθνί δηαηνκήο 95x45 mm πεξίπνπ, ζα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ κεηαιιηθψλ
ζπλδέζκσλ, ζρεκαηίδνληαο έλα ζηαζεξφ πιαίζην. Πάλσ ζε απηφ ην πιαίζην ζα εθαξκφδεηαη έλα
θνκκάηη αληηνιηζζεξφ θφληξα πιαθέ πάρνπο 21 mm ηνπιάρηζηνλ, κε δηακνξθψζεηο ζηηο ηέζζεξηο
γσλίεο. Η ζηεξέσζε ηνπ ζην πιαίζην, ζα γίλεηαη κε μπιφβηδεο.

Πιαϊλό πξνζηαηεπηηθό πάλει
Σν πξνζηαηεπηηθφ πάλει ζα απνηειείηαη απφ έλα θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ 74Υ92Υ1,8cm
πεξίπνπ. Θα ηνπνζεηείηαη ζε επίπεδν πάλσ απφ ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ θαη ζα ζπγθξαηείηαη ζηηο
θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ.
Ξύιηλε ζθάια κε θνππαζηή
Η ζθάια πιαηθφξκαο ζα απνηειείηαη απφ:


2 μχιηλεο δνθνχο πάρνπο 45 mm. θαη πιάηνπο 190 mm πεξίπνπ.



μχιηλα ζθαινπάηηα πάρνπο 45 mm., πιάηνπο 145 mm. θαη κήθνπο 640 mm πεξίπνπ. (ν αξηζκφο
ηνπο πνηθίιεη αλάινγα κε ην χςνο ηεο πιαηθφξκαο. 6 παηήκαηα γηα πιαηθφξκα χςνπο 90εθ, 9
παηήκαηα γηα πιαηθφξκα χςνπο 120εθ πεξίπνπ)

Η θνππαζηή ηεο ζθάιαο γηα πιαηθφξκα ε νπνία νδεγεί ζηελ πιαηθφξκα ηνπ νξγάλνπ ζα απνηειείηαη
απφ:
- 2 θάζεηα μχιηλα θηγθιηδψκαηα (κε εμνκαιπκέλεο άθξεο) δηαζηάζεσλ 45X95 mm πεξίπνπ.
- 2 μχιηλα θηγθιηδψκαηα (κε εμνκαιπκέλεο άθξεο) δηαζηάζεσλ 45Υ95mm πεξίπνπ.
- 2 μχιηλεο επηθάλεηεο απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 18mm ηνπιάρηζηνλ.
Αλάκεζα ζηηο 2 μχιηλεο δνθνχο δηαζηάζεσλ ζα ηνπνζεηνχληαη ηα μχιηλα ζθαινπάηηα δηαζηάζεσλ
45Υ145Υ640 mm πεξίπνπ.
Κνππαζηή ζθάιαο
Η θνππαζηή ηεο ζθάιαο γηα πιαηθφξκα ε νπνία νδεγεί ζηελ πιαηθφξκα ηνπ νξγάλνπ ζα απνηειείηαη
απφ:
- 2 θάζεηα μχιηλα θηγθιηδψκαηα (κε εμνκαιπκέλεο άθξεο) δηαζηάζεσλ 45X95 mm πεξίπνπ.
- 2 μχιηλα θηγθιηδψκαηα (κε εμνκαιπκέλεο άθξεο) δηαζηάζεσλ 45Υ95mm πεξίπνπ.
- 2 μχιηλεο επηθάλεηεο απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 18mm ηνπιάρηζηνλ.
ύζηεκα ηζνπιήζξαο inox
Η ηζνπιήζξα ζα απνηειείηαη απφ:


Μία κεηαιιηθή ζθάθε



Γχν πιεπξηθά πξνζηαηεπηηθά

Η ηζνπιήζξα ζα είλαη ίζηα θαη ζα έρεη πιάηνο 530mm πεξίπνπ. Σν κήθνο νιίζζεζεο δηαθνξνπνηείηαη
αλάινγα κε ην χςνο ηεο πιαηθφξκαο (κήθνο νιίζζεζεο 900mm γηα πιαηθφξκα ζε χςνο 40εθ.
1200mm γηα πιαηθφξκα ζε χςνο 60εθ., 1700mm γηα πιαηθφξκα ζε χςνο 90εθ., 2300mm γηα
πιαηθφξκα ζε χςνο 120εθ. πεξίπνπ)
Η ζθάθε ζα απνηειείηαη απφ αλνμείδσηε ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm θαη ζα βηδψλεηαη ζηα
δχν πιατλά πξνζηαηεπηηθά ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ θφληξα πιαθέ πάρνπο 30ρηι ηνπιάρηζηνλ.

Σζνπιήζξα πνιπαηζπιελίνπ
Θα θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο θνξκαξηζκέλε ζε θαινχπηα.
Φνξκάξεηαη απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε (polyethylene) κε ζηαζεξνπνηεηέο
ελάληηα ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη παξέρνπλ αληηζηαηηθή (ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ) πξνζηαζία. Σν
εθάζηνηε ρξψκα, πνπ είλαη κε ηνμηθφ, ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή εθρχιηζε ηνπ θνξκαξίζκαηνο.
Πξνζηαηεπηηθά εηζόδνπ ηζνπιήζξαο πνιπαηζπιελίνπ
Σν πξνζηαηεπηηθφ ηεο ηζνπιήζξαο ππνρξεψλεη ηα παηδηά λα θεχγνπλ ζε θαζηζηή ζέζε, γηα ηελ
απνθπγή αηπρεκάησλ.
Έρεη χςνο 105cm θαη πιάηνο 87cm. Καηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο
θνξκαξηζκέλα ζε θαινχπηα. Φνξκάξεηαη απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε
(polyethylene) κε ζηαζεξνπνηεηέο ελάληηα ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη παξέρνπλ αληηζηαηηθή
(ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ) πξνζηαζία. Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ είλαη κε ηνμηθφ, ηνπνζεηείηαη κε ηελ
πεξηζηξνθηθή εθρχιηζε ηνπ θνξκαξίζκαηνο.
Μπάξα εηζόδνπ ηζνπιήζξαο
Θα θαηαζθεπάδεηαη απφ κεηαιιηθή ζσιήλα Φ 33 mm, ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε.
Άμνλαο κύινπ
Θα θαηαζθεπάδεηαη απφ έλαλ κεηαιιηθφ άμνλα Φ 40 mm, φπνπ ζην θάησ κέξνο ηνπ ζπγθνιιάηαη ε
βάζε πάθησζήο ηνπ.
Σηκόλη απηνθηλνύκελνπ κύινπ
Θα θαηαζθεπάδεηαη απφ πάλει θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο, πάρνπο 21 mm ηνπιάρηζηνλ.
Ρνπιεκάλ κύινπ
Σν ζεη απνηειείηαη απφ έλα θσληθφ θαη έλα ίζην ξνπιεκάλ.
ρνηλί αλαξξίρεζεο
πξκαηφζρνηλν δηαηνκήο Φ16 mm. ηνπιάρηζηνλ, κε επέλδπζε πνιππξνππιελίνπ (PP).
ρνίληλε ζθάια
Η ζθάια απνηειείηαη απφ:


Σεκάρηα ζπξκαηφζρνηλνπ δηαηνκήο Φ16 mm., κε επέλδπζε πνιππξνππιελίνπ (PP),



Πιαζηηθά παηήκαηα.

Σα δχν θάζεηα ηεκάρηα ζπξκαηφζρνηλνπ κε επέλδπζε πνιππξνππιελίνπ (PP) ζα αλαξηψληαη απφ κία
νξηδφληηα δνθφ.
Δπηπιένλ, ηα νξηδφληηα παηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο
(HDPE) ή αληίζηνηρν θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζην κεζνδηάζηεκα ησλ θάζεησλ ηκεκάησλ.

Σάπεο
Πιαζηηθή ηάπα ζε δηάθνξα ρξψκαηα θαη δηαηνκέο, ε νπνία ζα ρξεζηκεχεη γηα ηελ θάιπςε ησλ θνριηψλ
θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ νξγάλσλ πνπ πξνεμέρνπλ πάλσ απφ 5mm κε ζθνπφ ηελ αζθάιεηα ησλ
παηδηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 1176-1. Θα θαηαζθεπάδεηαη απφ λάηινλ ή αληίζηνηρν πιηθφ.
Υεηξνιαβέο ηξακπάιαο
Η ρεηξνιαβή ζα είλαη έιαζκα ζεξκήο έιαζεο, δηαηνκήο Ø 1’’ ηνπιάρηζηνλ, δηακνξθσκέλε θαηάιιεια
γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη παγηδεχζεηο.
Υεηξνιαβέο γηα παηρλίδηα ειαηεξίνπ λεπίωλ
Υεηξνιαβή/αλαβνιέαο ζε παηρλίδη ειαηεξίνπ, θαηαζθεπαζκέλε απφ πιαζηηθφ αλζεθηηθφ ζηελ ππεξηψδε
αθηηλνβνιία.
Πνδνιαβέο γηα παηρλίδηα ειαηεξίνπ λεπίωλ
Πνδνιαβή ζε παηρλίδη ειαηεξίνπ, θαηαζθεπαζκέλε απφ πιαζηηθφ αλζεθηηθφ ζηελ ππεξηψδε
αθηηλνβνιία.
Ειαηήξην ζηήξημεο ειαηεξηωηήο ηξακπάιαο
Σν ειαηήξην πηέζεσο ζα είλαη δηακέηξνπ 200 mm πεξίπνπ. κε ζχξκα δηακέηξνπ 20 mm ηνπιάρηζηνλ.
Ειαηήξην ζηήξημεο γηα παηρλίδηα ειαηεξίνπ λεπίωλ
Σν ειαηήξην πηέζεσο είλαη δηακέηξνπ 180 mm πεξίπνπ. κε ζχξκα δηακέηξνπ 18 mm ηνπιάρηζηνλ.
Απνζβεζηήξαο θξνύζεο γηα ηξακπάια
Κάησ απφ ην θάζηζκα ηεο ηξακπάιαο ζα βξίζθεηαη ειαζηηθφο απνζβεζηήξαο θξνχζεο γηα ηελ
απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ θαηά ηε ρξήζε ηεο.
Δάπεδν αζθαιείαο πάρνπο 50mm
Γεληθέο δηαζηάζεηο
Μήθνο: 500 mm
Πιάηνο: 500 mm
Πάρνο: 50 mm
Σερληθή πεξηγξαθή δαπέδνπ αζθαιείαο
Σν πξντφλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ θπζηθνχ ειαζηηθνχ θαη
πνιπνπξεζάλεο. Σν δάπεδν ζα απνηειείηαη απφ πιάθεο, γεληθψλ δηαζηάζεσλ 500 x 500 mm θαη ζα
έρεη βάξνο 32 kg/m2 πεξίπνπ.
Η θάζε πιάθα ζα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζην εξγνζηάζην θαη ε άλσ ζηξψζε ηεο ζα έρεη ππνζηεί εηδηθή
επεμεξγαζία, κε εηδηθφ εληζρπκέλν πιηθφ, ψζηε λα πξνζθέξεηαη ε κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ
ηξηβήο. Οη άλσ αθκέο ζα είλαη ειαθξψο ζηξνγγπιεπκέλεο θαη ε θάζε πιεπξά ζα έρεη εξγνζηαζηαθέο

νπέο γηα ηελ εθαξκνγή ζπλδεηηθψλ πείξσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή
ζπλδεζκνινγία. Δπηπιένλ, ε θάησ επηθάλεηα θάζε πιαθηδίνπ ζα είλαη δηακνξθσκέλε θαηάιιεια ψζηε
λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απνξξνή ησλ πδάησλ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο
εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 9001, 14001, OHSAS 18001.
Δπίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ κειέηε χςνπο πηψζεο
(1500mm), ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνίεζεο ζπκκφξθσζεο
θαηά ΔΝ1176-1 & EN 1177:2008 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ην ζθνπφ απηφ.
Δάπεδν αζθαιείαο πάρνπο 70mm
Γεληθέο δηαζηάζεηο
Μήθνο: 500 mm
Πιάηνο: 500 mm
Πάρνο: 70 mm
Σερληθή πεξηγξαθή δαπέδνπ αζθαιείαο
Σν πξντφλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ θπζηθνχ ειαζηηθνχ θαη
πνιπνπξεζάλεο. Σν δάπεδν ζα απνηειείηαη απφ πιάθεο, γεληθψλ δηαζηάζεσλ 500 x 500 mm θαη ζα
έρεη βάξνο 45 kg/m2 πεξίπνπ.
Η θάζε πιάθα ζα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζην εξγνζηάζην θαη ε άλσ ζηξψζε ηεο ζα έρεη ππνζηεί εηδηθή
επεμεξγαζία, κε εηδηθφ εληζρπκέλν πιηθφ, ψζηε λα πξνζθέξεηαη ε κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ
ηξηβήο. Οη άλσ αθκέο ζα είλαη ειαθξψο ζηξνγγπιεπκέλεο θαη ε θάζε πιεπξά ζα έρεη εξγνζηαζηαθέο
νπέο γηα ηελ εθαξκνγή ζπλδεηηθψλ πείξσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή
ζπλδεζκνινγία. Δπηπιένλ, ε θάησ επηθάλεηα θάζε πιαθηδίνπ ζα είλαη δηακνξθσκέλε θαηάιιεια ψζηε
λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απνξξνή ησλ πδάησλ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο
εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 9001, 14001, OHSAS 18001.
Δπίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ κειέηε χςνπο πηψζεο
(2100mm), ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνίεζεο ζπκκφξθσζεο
θαηά ΔΝ1176-1 & EN 1177:2008 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ην ζθνπφ απηφ.
Υξώκαηα βαθήο μύινπ θαη κεηάιιωλ
Σα ρξψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη θηιηθά πξνο ηα παηδηά θαη ην πεξηβάιινλ, κε ηνμηθά θαη
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Δπξσπατθά Πξφηππα
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηηο ζπληεξήζεηο & επηζθεπέο ζα είλαη ησλ παξαθάησ
πξνδηαγξαθψλ θαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΝ 1176 & ΔΝ 1177.
Ξπιεία. : χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 1176-1 (φρη αγθίδεο, δειεηήξηα θιπ).
Πιαζηηθά ζηνηρεία. Θα είλαη αλαθπθιψζηκα, κε κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία
Μεηαιιηθά ζηνηρεία. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα νπσζδήπνηε απφ αλνμείδσην ή ζεξκνγαιβαληζκέλν
ράιπβα.

Η δαπάλε γηα ηα αληαιιαθηηθά πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηνπνζέηεζή ηνπο,
αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή θαη αζθαιή
ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ.
Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη ην πνζφ ηεο χκβαζεο, ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο
επηζθεπήο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Γ/ΝΣΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΚΟΤΘΟΤΡΙΓΟΤ ΗΑΙΑ

ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Δι. Βεληδέινπ 200 – Κεξαηζίλη
Σ.Κ. 18756
Πιεξνθνξίεο: Κνπζνπξίδνπ Ηζαΐα
ηει.2132074804
fax 2104633375

ΔΑΠΑΝΕ ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ
ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΟΤ ΦΟΡΕΑ
ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ
ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ
Α.Μ. : 17/02-02-2018
Κ.Α. : 35.6142.0011
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 20.000,00 €
Φ.Π.Α 24% : 4.800,00 €
ΑΠΑΙΣ. ΠΙΣΩΗ : 24.800,00 €

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
CPV: 50870000-4
CPV: 37535200-9
Άξζξν

1

Πεξηγξαθή

Σηκή

ύλνιν €

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ,
Τπεξεζίεο ειέγρνπ,
επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο
νξγάλωλ παηδηθώλ ραξώλ,
έθδνζε Μεληαίνπ Δειηίνπ
πληήξεζεο,
Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ
πκκόξθωζεο από
αλαγλωξηζκέλν θνξέα.

Καη΄ απνθνπή

20.000,00

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
ΦΠΑ 24%
ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

20.000,00
4.800,00
24.800,00€

Οη παξαπάλσ πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ βάζεη ηηκνθαηαιφγνπ, έσο
εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο.

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΣΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΚΟΤΘΟΤΡΙΔΟΤ ΗΑΙΑ

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Δι. Βεληδέινπ 200 – Κεξαηζίλη
Σ.Κ. 18756
Πιεξνθνξίεο: Κνπζνπξίδνπ Ηζαΐα
ηει.2132074804
fax 2104633375

ΔΑΠΑΝΕ ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ
ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΟΤ ΦΟΡΕΑ
ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ
ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ
Α.Μ. : 17/02-02-2018
Κ.Α. : 35.6142.0011
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 20.000,00 €
Φ.Π.Α 24% : 4.800,00 €
ΑΠΑΙΣ. ΠΙΣΩΗ : 24.800,00 €

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άξζξν 1ν
Αληηθείκελν ζπγγξαθήο
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ, πηζηνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο,
επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο απαηηνχκελσλ νξγάλσλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ
πθηζηακέλσλ πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο. Ωο εμνπιηζκφο ησλ παηδηθψλ ραξψλ
λννχληαη θαη ε μχιηλε πεξίθξαμε επίζεο θαη ηα ειαζηνκεξή δάπεδα. Καζψο επίζεο ηελ έθδνζε ησλ
απαξαίηεησλ εηήζησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο θαη κεληαίσλ δειηίσλ ειέγρνπ.
Οη εξγαζίεο ζα πεξηιακβάλνπλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θζαξκέλσλ –
επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ηεο θαηαζθεπήο, ηελ επηζθεπή ηκεκάησλ ησλ νξγάλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ εξγαζηψλ απνμήισζεο, αθαίξεζε ή αληηθαηάζηαζε αηρκεξψλ άθξσλ, απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ
θαη εηδηθψλ εμαξηεκάησλ πνπ ιείπνπλ θαζψο θαη ηελ επηδηφξζσζε ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο θαη ηεο
μχιηλεο πεξίθξαμεο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην.
Η

παξνρή

ππεξεζηψλ

ειέγρνπ,

πηζηνπνηεκέλσλ

εξγαζηψλ

ζπληήξεζεο,

επηζθεπήο

θαη

αληηθαηάζηαζεο απαηηνχκελσλ νξγάλσλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ πθηζηακέλσλ
πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο, έρνπλ ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα ηζρχνληα
πξφηππα αζθαιείαο θαη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ
ΔΝ1176 φπσο νξίδεηαη ζην ΦΔΚ 931Β/18-05-2009 θαη ΦΔΚ2029Β/25-07-2014, φπσο εθάζηνηε
ηζρχνπλ.
Άξζξν 2ν
Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο:
 Σνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010.


Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016.



Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 31 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν.
4412/2016



Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007



Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016.

Σν θξηηήξην ηεο επηινγήο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο.
Αλάδνρνο ζα αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά ζην ζχλνιν εθφζνλ πιεξνί ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηηκνθαηάινγν ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ
αληαιιαθηηθψλ, ησλ εηήζησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο θαη ησλ κεληαίσλ δειηίσλ ειέγρνπ, βάζεη
ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη θαη ε ηειηθή ηηκνιφγεζε.
Άξζξν 3ν
πκβαηηθά ζηνηρεία
Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη :
α) Σερληθή Έθζεζε.
β) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
γ) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο.
δ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
Άξζξν 4ν
Σηκέο Πξνζθνξώλ
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ παξνχζα
πξνκήζεηα, ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. πλεπψο ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ν ηηκνθαηάινγνο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε αληαιιαθηηθψλ, ησλ
εηήζησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο θαη ησλ κεληαίσλ δειηίσλ ειέγρνπ, ζα παξακέλεη ζηαζεξφο γηα
φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε ζχκβαζε, δειαδή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο.
Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε
θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 5ν
Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
1.Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ αξζξ. 8 ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε
ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο κειέηεο θαη ζπκθσλνχλ κε απηνχο θαη φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν
επηκειεηήξην θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ ηνπ αξ.73 ηνπ
Ν.4412/2016.
2.Σερληθή Πξνζθνξά
3.Οηθνλνκηθή πξνζθνξά
Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηεχρνο ηερληθήο
πεξηγξαθήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Σν ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απνηειεί

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κειέηεο θαη ηζρχνπλ απφιπηα ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζε απηφ θαη φιεο νη
απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη.
Πξνζθνξά πνπ δελ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηέηνην ηεχρνο ε ζπλνδεπφκελε απφ ηεχρνο αζαθνχο ή
ειιηπνχο ηερληθήο πεξηγξαθήο κπνξεί λα απνξξηθζεί.
Άξζξν 6ν
Δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξωζεο
Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα
παξαθάησ έγγξαθα ηα νπνία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ
Ν.4412/2016 σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1
θαη 2 :
α) απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
β) πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη
γ) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
Άξζξν 7ν
Πξνζθνξέο - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
ην θάθειν πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ επί πνηλή απνθιεηζκνχ:
α) Θα πξνζθνκίδνληαη πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2008, πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο ISO 14001:2004 θαη δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ή ηζνδχλακα
ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ κε πεδίν ζρεηηθφ κε ηελ «Δκπνξία- Δγθαηάζηαζε-πληήξεζε & Σερληθή
Τπνζηήξημε παηδηθψλ ραξψλ θαη Δμνπιηζκψλ ηνπο»,
β) Πηζηνπνηεηηθφ Αεηθνξηθήο Γαζηθήο Γηαρείξηζεο θαηά ην αληίζηνηρν πξφηππν FSC Chain of Custody
ζην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ γηα θαηαζθεπή μχιηλνπ εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο,
γ) Ο ππεχζπλνο ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δπν άηνκα
εμεηδηθεπκέλα ζηελ ηνπνζέηεζε, εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο. Σα άηνκα απηά ζα αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία
ηνπ ππεπζχλνπ ηεο ηνπνζέηεζεο θαη απηφ ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ζρεηηθή θαηάζηαζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο. Θα πξέπεη λα θέξνπλ νλνκαζηηθή πηζηνπνίεζε απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ φηη έρνπλ εμεηαζηεί θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί γηα ηελ αλάιεςε ηνπνζέηεζεο ησλ
αλσηέξσ.

Άξζξν 8ν
ύκβαζε
Ο Γήκνο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζε δηάζηεκα
εκεξψλ πνπ ζα απνθαζίζεη ν Γήκνο θαη πάλησο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο, απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο.
Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:

• Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα – εθηειέζζεθαλ νη εξγαζίεο, ππεξεζίεο.
• Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε θαη νη εξγαζίεο,
ππεξεζίεο.
• Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.
• Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε.
Άξζξν 9ν
Έλαξμε ηζρύνο ηεο ζπκβάζεωο θαη δηάξθεηα ηζρύνο
Η ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
είλαη έσο εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 10ν
Υξόλνο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο, εξγαζηώλ, ππεξεζηώλ
Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ, εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο
ππεξεζίαο θαη γηα δηάζηεκα έσο εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο.
Κπξψζεηο κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 203 & 207 ηνπ Ν.
4412/2016.
Άξζξν 11ν
Πνηόηεηα πξνϊόληωλ, εξγαζηώλ
Η πνηφηεηα ησλ εηδψλ θαη ησλ εξγαζηψλ ζα είλαη άξηζηε, ε δε ππεξεζία θξαηά ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη
ηελ πξνκήζεηα εάλ ηα πξνκεζεπφκελα είδε θαη ε εξγαζία δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο
πξνδηαγξαθέο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη φζα είδε βξεζνχλ ειαηησκαηηθά θαηά ην ζηάδην
παξαιαβήο ή ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο.
Άξζξν 12ν
πζθεπαζία- Μεηαθνξά-Σνπνζέηεζε
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηε κεηαθνξά,
θνξηνεθθφξησζε, ηνπνζέηεζε ησλ πξνο αληηθαηάζηαζε εηδψλ. Δπίζεο ν αλάδνρνο βαξχλεηαη γηα
θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ λα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο.
Άξζξν 13ν
Επζύλεο θαη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν
Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζηνλ ίδην ή ζε ηξίηνπο πνπ πξνθαιείηαη
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, βαξχλεηαη
απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο.
Δπίζεο ηα απαηηνχκελα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ κέζα, ηα
πιηθά θαη ηα κεραλήκαηα γηα ηελ ελαπφζεζή ηνπο ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο, θαζψο θαη

ην απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ησλ
παξαπάλσ εηδψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 14ν
Παξαθνινύζεζε - παξαιαβή πξνκεζεηώλ, εξγαζηώλ, ππεξεζηώλ
Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ππεξεζηψλ θαη αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ θαη αληαιιαθηηθψλ ζα γίλεη
ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο.
Σνλ έιεγρν θαη ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο αξκφδηα είλαη ε Δπηηξνπή
Παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 42/2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο. (άξζξν 208 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16)
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε
επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή ηε κεξηθή απηήο ή ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ φπνησλ ειιαηησκαηηθψλ εηδψλ.
Ο Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο παξνρήο ζηνλ αλάδνρν ή θαη ηεο δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζήο ηνπ
ζηνπο ρψξνπο ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ζε φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο,
πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ ζην αθέξαην νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο, απφ ηελ ζρεηηθή
κειέηε,
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ππεξεζηψλ ζα
νξηζζεί επφπηεο απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία, βάζεη ηνπ αξ. 216 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζα
παξαιακβάλεη ηα φξγαλα θαη ηα αληαιιαθηηθά ησλ παηδηθψλ ραξψλ, πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί, απφ
ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 15ν
Σξόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο
Η παξάδνζε ησλ εηδψλ θαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κέζα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ.
Η ππεξεζία δχλαηαη ζε θάζε ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ άκεζε παξάδνζε ηεο
πξνκήζεηαο, εξγαζίαο, ππεξεζίαο.
Ο ηπρφλ απαηηνχκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κεραληθφο εμνπιηζκφο αλ δελ δηαηίζεηαη απφ ηνλ
αλάδνρν ζα εμεπξίζθεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο απηνχ, ε δε ππεξεζία δελ ζα αλαιακβάλεη θακία
ππνρξέσζε ή επζχλε.
Άξζξν 16ν
Σξόπνο πιεξωκήο
Η πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
παξαζηαηηθψλ.
Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ησλ αληαιιαθηηθψλ, ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα
πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο θαη αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε δελ δηθαηνχηαη άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο
γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε απηψλ.

Άξζξν 17ν
Φόξνη, θξαηήζεηο
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ν ΦΠΑ ηνλ Γήκν.
Άξζξν 18ν
Αλωηέξα βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα
θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη
απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο
νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο,
αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα
θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη
ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.
Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα.
Άξζξν 19ν
Εθρώξεζε
Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε
ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο.
Άξζξν 20ν
Επίιπζε δηαθνξώλ
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή ζηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα Πεηξαηά.
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