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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ           

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού οργάνων αύλειου χώρου των 

Παιδικών Σταθμών  για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. και συγκεκριμένα σε εξοπλισμό των παιδικών σταθμών : Α’ Αμφιλοχίας,  Στάνου, 
Εμπεσού και Λουτρού . 

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών, και θα συνοδεύονται με 
τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται. 
Ο χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια όπου δεν αναγράφονται σε όλα τα παρακάτω είδη θα είναι 
επιλογής του ΝΠΔΔ ΚΕΚΑΔΑ. 
 
Στην τιμή των ειδών εξοπλισμού παιδικής χαράς περιλαμβάνεται η μεταφορά τους στο χώρο του κάθε 
Παιδικού Σταθμού του Δήμου Αμφιλοχίας 
 
Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% 

και θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση Κ.Α. 15-7135.001  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ ΚΕΚΑΔΑ  του 
Δήμου Αμφιλοχίας. 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

  
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συμμορφούμενος με τις απαιτήσεις ασφάλειας των προτύπων του 
ΕΛΟΤ ΕΝ 71-,71-2 και ΕΝ 71-3 και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά Διεθνών Οργανισμών.  
 
 
Πλαστική τσουλήθρα Διπλή με Αναρριχητή και Τούνελ        
Περιλαμβάνει  εξέδρα, διπλή τσουλήθρα ( μία κυματιστή και μία λεία) , επιδαπέδιο τούνελ και τοίχους 
αναρρίχησης.  Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 
Ενδεικτικές διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (152x160x142) εκ.  
 

Μελέτη: «Προμήθεια εξοπλισμού οργάνων αύλειου χώρου των Παιδικών Σταθμών 
του Δήμου Αμφιλοχίας   » 

Προϋπολογισμός: 4.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) 
ΚΑ ΚΑ 15-7135.001  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
CPV     37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς     
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Το προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών.  
 
Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (152x160x142)  εκ.   

  Προτεινόμενη Ηλικία: 2-6 ετών 

 
Πολυσύνθετο 1     
 
Προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου ενός σύνθετου οργάνου με τις παρακάτω 
δραστηριότητες και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
 
Πολυσύνθετο που  περιλαμβάνει σκάλα αναρρίχησης,  τσουλήθρα μήκους 150 εκ., μπασκέτα 
(μεταβλητού ύψους- 2 θέσεων ), εστία ποδοσφαίρου στο κάτω μέρος με αντίστοιχη μπάλα. Να 
διαθέτει διαμορφωμένο χώρο μικρό σπιτάκι με πόρτα, υφασμάτινη οροφή και τραπεζάκι πικ-νικ με 
δύο πάγκους. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας κα απεριόριστης αντοχής , που να  
επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση από πολλά παιδιά.  
Το προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών.  
 
Ενδεικτικές Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ) (284x203x176) εκ.)  
Προτεινόμενη Ηλικία: 3-8 ετών   

 
Επιτρέπονται μικρές αποκλίσεις στις διαστάσεις αρκεί να τηρούνται τα αναγραφόμενα όρια ασφαλείας 
και τα ύψη πτώσης σε σχέση με το δάπεδο. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο όργανο αρκεί 
να είναι ισοδύναμες και να μην αλλάζουν τη φύση της μελέτης, την ηλικιακή ομάδα, τον αριθμό των 
ατόμων που απασχολούνται και την κατηγορία των χρηστών. Σε περίπτωση αποκλίσεων θα γίνεται 
ειδική μνεία προς την Υπηρεσία ως προς την ισοδυναμία από τον προμηθευτή.  

 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του οργάνου, η μεταφορά του στην αποθήκη του Δήμου με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρειαστούν για τη συναρμολόγησή του και κάθε είδους 
φορτοεκφόρτωση και σταλία. Επίσης θα συνοδεύεται από αναλυτικά σχέδια της κατασκευάστριας 
εταιρείας για τη συναρμολόγηση του οργάνου. 

 
Κάμπια τούνελ 
Τούνελ σε σχήμα κάμπιας, κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό, αποτελούμενη από πρόσωπο με 
μορφή κάμπιας , τέσσερις σπονδύλους και ουρά. Να μπορεί να συναρμολογηθεί ποικιλοτρόπως,  ώστε 
να μπορεί  να πάρει πολλές και διάφορες κλίσεις ο κορμός  
Το προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών.  
 
Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) : (217x100x108) εκ..(Γενική απόκλιση 5 cm)  

 Προτεινόμενη Ηλικία: 3+ ετών   

 
 
Αμμοδόχος σε σχήμα χελώνα ( ή ισοδύναμο ) 
Αμμοδόχος σε σχήμα χελώνα ( ή ισοδύναμο ) από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας κα 
απεριόριστης αντοχής, σε έντονο χρώμα. Να διαθέτει  καπάκι προστασίας της αμμοδόχου, που να 
εφαρμόζει και να κλείνει για προστασία της άμμου από τον καιρό και τα ζώα.  
Το προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών.  
Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) : (110x110x25) εκ.(Γενική απόκλιση 5 cm)  
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Πλαστικό παιδικό αυτοκίνητο cozy coupe 
Παιδικό αυτοκίνητο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας κα απεριόριστης αντοχής. Να 
διαθέτει χερούλι για οδήγηση από τον ενήλικα. Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης του πατώματος , ώστε 
να μπορεί το να αυτοκίνητο ελέγχεται πλέον από το νήπιο-χρήστη. Να διαθέτει  κάθισμα με ψηλή 
πλάτη και χώρο αποθήκευσης στο πίσω μέρος. Να είναι εξοπλισμένο με πινακίδα κυκλοφορίας, 
"διακόπτη ανάφλεξης", μπροστινές ρόδες ελεύθερης κίνησης, πόρτα που ανοιγοκλείνει και κόρνα στο 
τιμόνι. Να διαθέτει  ανθεκτικά "ελαστικά" και καπάκι για φουλάρισμα βενζίνης. 
 
Το προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών.  
Ενδεικτικές Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ) (78x41x83) εκ. Γενική απόκλιση 5 cm)  
 

  Προτεινόμενη Ηλικία: 1,5-5 ετών   

 
Πλαστικό παιδικό αυτοκίνητο cozy coupe dino 
Παιδικό αυτοκίνητο σε σχήμα δεινοσαυράκι, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας κα 
απεριόριστης αντοχής. Να διαθέτει χερούλι για οδήγηση από τον ενήλικα. Να έχει δυνατότητα 
αφαίρεσης του πατώματος , ώστε να μπορεί το να αυτοκίνητο ελέγχεται πλέον από το νήπιο-χρήστη. 
Να διαθέτει  κάθισμα με ψηλή πλάτη και χώρο αποθήκευσης στο πίσω μέρος. Να είναι εξοπλισμένο με 
πινακίδα κυκλοφορίας, "διακόπτη ανάφλεξης", μπροστινές ρόδες ελεύθερης κίνησης, πόρτα που 
ανοιγοκλείνει και κόρνα στο τιμόνι. Να διαθέτει  ανθεκτικά "ελαστικά" και καπάκι για φουλάρισμα 
βενζίνης. 
 
Το προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών.  
Ενδεικτικές Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ) (78x41x83) εκ. Γενική απόκλιση 5 cm)  
 
 

  Προτεινόμενη Ηλικία: 1,5-5 ετών   

 
Πλαστικό παιδικό αυτοκίνητο πασχαλίτσα coupe 
Παιδικό αυτοκίνητο σε σχήμα πασχαλίτσα, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας κα 
απεριόριστης αντοχής. Να διαθέτει χερούλι για οδήγηση από τον ενήλικα. Να έχει δυνατότητα 
αφαίρεσης του πατώματος , ώστε να μπορεί το να αυτοκίνητο ελέγχεται πλέον από το νήπιο-χρήστη. 
Να διαθέτει  κάθισμα με ψηλή πλάτη και χώρο αποθήκευσης στο πίσω μέρος. Να είναι εξοπλισμένο με 
πινακίδα κυκλοφορίας, "διακόπτη ανάφλεξης", μπροστινές ρόδες ελεύθερης κίνησης, πόρτα που 
ανοιγοκλείνει και κόρνα στο τιμόνι. Να διαθέτει  ανθεκτικά "ελαστικά" και καπάκι για φουλάρισμα 
βενζίνης. 
 
Το προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών.  
Ενδεικτικές Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ) (78x41x83) εκ. Γενική απόκλιση 5 cm)  

 
 
Πλαστική Τραμπάλα Αλογάκι    
Τραμπάλα σε σχήμα αλογάκι, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας κα απεριόριστης 
αντοχής , που να  επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση από δύο παιδιά, με τρεις θέσεις. .  
Το προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών.  
Ενδεικτικές Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ) (120x34x47) εκ.) Γενική απόκλιση 5cm  
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 Προτεινόμενη Ηλικία: 1,5-4ετών   

 
 
Κατανομή οργάνων ανά παιδικό σταθμό  
 
Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αμφιλοχίας 
Πλαστική τσουλήθρα Διπλή με Αναρριχητή και Τούνελ             
Πολυσύνθετο 1       
Πλαστική Τραμπάλα Αλογάκι        
Πλαστικό Παιδικό Αυτοκίνητο  
Πασχαλίτσα                     
Αστυνομικό Coupe         
Cozy Coupe Dino           

   
Παιδικός Σταθμός Στάνου 
Αμμοδόχος σε σχήμα χελώνα ( ή ισοδύναμο)                                     
Πολυσύνθετο 1                       
Πλαστική τσουλήθρα Διπλή με Αναρριχητή και Τούνελ                
Κάμπια τούνελ         
           
Παιδικός Σταθμός Λουτρού       
Πολυσύνθετο 1                                     
Πλαστική τσουλήθρα Διπλή με Αναρριχητή και Τούνελ                
Κάμπια τούνελ                       
        
Παιδικός Σταθμός Εμπεσού  
Πολυσύνθετο 1                        
Πλαστική τσουλήθρα Διπλή με Αναρριχητή και Τούνελ               

 
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΟΡΓΑΝΟ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   
Εκτιμώμενη Α/Α Περιγραφή είδους Τεμάχια Τιμή 

δαπάνη 

1 Πλαστική Τσουλήθρα Διπλή με 
αναρριχητή και τούνελ 

4,00 300,00 1.200,00 

2 Πολυσύνθετο 1 4,00 330,00 1.320,00 

3 Κάμπια τούνελ 2,00 175,00 350,00 

4 Αμαξάκι cozy cope 1,00 80,00 80,00 

5 Αμαξάκι cozy coupe dino 1,00 80,00 80,00 

6 Αμαξάκι cozy coupe πασχαλίτσα 1,00 80,00 80,00 

7 Τραμπάλα αλογάκι 1,00 55,00 55,00 

8 Αμμοδόχος χελώνα  (με καπάκι)  1,00 60,81 60,81 

    Σύνολο 3.225,81 

    ΦΠΑ 24% 774,19 

    Γενικό Σύνολο 4.000,00 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
Άρθρο 1ο : 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην Προμήθεια εξοπλισμού οργάνων παιδικής χαράς για 
την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»   
 
Άρθρο 2ο : 
Οι κατά τη διαδικασία υποβληθείσες προσφορές θα ορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια υλικά στους Παιδικούς Σταθμούς  του Ν.Π.   
από της υπογραφής της συμβάσεως.  
 
Ο αναδειχτείς Ανάδοχος μετά την πάροδο τριάντα  (30 ) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 
παραδόσεως των υλικών, δύναται να κηρυχθεί από το Δήμο έκπτωτος. 
Τα υλικά θα παραδοθούν εντός προθεσμίας 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
Άρθρο 3ο :  Περιεχόμενο τιμών. 

Στη συνολική τιμή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαμβανόμενες όλες γενικώς οι 
κρατήσεις και δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των υλικών. 

 
Άρθρο 4ο : 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια κατά το Νόμο Επιτροπή του Ν.Π.. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει κάθε τεμάχιο που ήθελε αποδεχθεί ελαττωματικό ή που 
δε συμμορφώνεται με την Τεχνική Προδιαγραφή της παρούσης.  
 
Άρθρο 5ο : 

Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016  
 
 
 
Αμφιλοχία  25-6-2019   

 
           Η συντάξασα Ο προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Έργων  

& Συντήρησης Υποδομών 

Ρούσση Πηνελόπη 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Μίλης Γρηγόριος 

Χημικός Μηχανικός ΠΕ 

 


