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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ Σίηλορ: Ππομήθεια-ηοποθέηηζη 

εξοπλιζμού για ηην αναβάθμιζη 

παιδικών σαπών ηος Δήμος ζηα 

πλαίζια ηος σπημαηοδοηικού 

ππογπάμμαηορ "ΦΘΚΟΔΗΛΟ ΘΘ"  

ΜΟΛΟ ΗΚΕΘΑ 

ΔΗΛΟ ΖΑΥΑΡΩ 

Δ/νζη Σεσνικών Τπηπεζιών ΠΕ & 

Πολ/μίαρ 

 Πποϋπολογιζμόρ : 208.998,28 € 

 Απιθμ. μελέηηρ: 5./19 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 208.998,28 € (ΤΚΠ. ΦΠΑ 

24%), αθνξά ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, αζθαιψλ δαπέδσλ θαη θαηάιιεινπ θαη 

επαξθή θσηηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ ρψξσλ, ψζηε λα απνηεινχλ αζθαιείο παηδφηνπνπο θαηά ηα 

ηζρχνληα πξφηππα αζθαιείαο. 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

θνπηκφηεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηθψλ 

ραξψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία, αιιά θπξίσο µε ζηφρν ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα 

ησλ παηδηψλ πνπ είλαη νη ρξήζηεο ησλ ρψξσλ απηψλ. ηφρνο είλαη λα εληζρπζεί ε 

επηζθεςηκφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο βειηηψλνληαο ηελ αζθάιεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο ησλ αλειίθσλ. 

Ζ κειέηε ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ηερληθέο κε βάζε ησλ 

απαηηήζεσλ αζθαιείαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ΟΣΑ, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο ΔΛ1176:2008, ΔΛ1177:2008 θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ηελ ππ’ αξίζκ. 

28492/11-05-2009 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ Β 931/18-052009), φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ'αξίζκ. 27934/2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ 

2029/ 25 -7- 2014).θαζψο θαη ηα Δπξσπατθά Πξφηππα αζθαιείαο θαη πηζηνπνίεζεο 

ΔΛ 1176:2008 θαη ΔΛ 1177:2008 κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο βάζεη 

ΔΙΟΣ. 

πγθεθξηκέλα, αθνξά : 

 ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηδηθψλ ραξψλ, βάζεη 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
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 ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αζθαινχο δαπέδνπ ησλ παηδηθψλ ραξψλ, 

βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ θαη επαξθνχο θσηηζκνχ, βάζεη 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Ζ πξνκήζεηα αθνξά ζε πιήξσο ελζσκαησκέλν – ηνπνζεηεκέλν εμνπιηζκφ, δάπεδα 

αζθαιείαο θαη θσηηζκφ ζε ζεκεία θαη ζέζεηο ησλ παηδηθψλ ραξψλ ψζηε απηέο λα 

κπνξνχλ ηειηθά λα πηζηνπνηεζνχλ. 

Οη πξνβιεπφκελεο, βάζε κειέηεο, πξνκήζεηεο ζα πινπνηεζνχλ ζηνπο παξαθάησ 

ρψξνπο ηνπ Γήκνπ.  

πγθεθξηκέλα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ρσξνζεηνχληαη ζηνπο θάησζη ρψξνπο 

ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο: 

1. Παηδηθή Υαξά ΓΗΑΛΛΗΣΟΥΩΡΗ/ Σ.κ. Γιαννιηζοσωπίος (δίπια ζην 

δεκνηηθφ ρνιείν) 

2. Παηδηθή Υαξά ΕΑΥΑΡΩ /Δ.κ. Ζασάπωρ (Β ΚΟΚΑ έλαληη νηθίαο Γαγθα) 

3. Παηδηθή Υαξά ΛΔΑ ΦΗΓΑΙΔΗΑ / Σ.κ. Μέαρ Φιγαλείαρ (ζέζε Αλάζεκα) 

Οη παξαπάλσ δπν πξψηνη ρψξνη/ παηδηθέο ράξεο  είλαη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο 

ππήξραλ παηδηθέο ραξέο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα αζθαιείαο, πνπ απνμειψζεθαλ 

θαη ρξήδνπλ ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε. Δπίζεο νη ρψξνη απηνί παξνπζηάδνπλ θαη 

ζνβαξέο ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο (θσηηζκφο, 

πξφζβαζε, πφζηκν λεξφ, ελεκέξσζε).  

Ο ηξίηνο ρψξνο ζηελ Λ. Φηγαιεία αθνξά ρψξν γηα δεκηνπξγία λέαο παηδηθήο 

Υαξάο. 

ηφρνο είλαη λα εμνπιίζνπκε ηηο παηδηθέο ραξέο ψζηε λα απνθηήζνπλ 

πηζηνπνηεκέλα αζθαιή λέα παηρλίδηα, λα αληηθαηαζηαζνχλ νη επηθάλεηεο κε  

δάπεδα αζθαιείαο θαη λα ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο. 

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη φπνπ απαηηείηαη λα ηνπνζεηεζεί λέα πεξίθξαμε θαη πφξηεο 

εηζφδνπ πνπ λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη δελ ζα επηηξέπεη ηελ 

είζνδν δψσλ. 

Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο γλσξίδνπκε επίζεο, φηη πέξα ηεο πξνκήζεηαο ησλ 

εηδψλ γηα ηηο παηδηθέο ραξέο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, είλαη αλαγθαία  ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ πεξηθξάμεσλ θαη ησλ 

εηζφδσλ θνηλνχ (πφξηεο) πνπ απαηηνχληαη ψζηε νη ρψξνη πνπ θηινμελνχλ λα 

θξηζνχλ αζθαιείο θαη λα ηεξνχλ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. Οη 

δαπάλεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηπιένλ πξνκεζεηψλ εξγαζηψλ  πνπ είλαη κε 

επηιέμηκεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα (ΦΗΙΟΓΖΚΟ) θαη ζα θαιπθζνχλ απφ 

ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ. Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα ζπληάμεη ζρεηηθή 

κειέηε. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζα κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ νη Παηδηθέο ράξεο ηνπ 

Γήκνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιείο 

ζηε ρξήζε ηνπο. 
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Αναμενόμενα αποηελέζμαηα: κεηά ηελ παξέκβαζε νη ελ ιφγσ παηδηθέο ράξεο ζα 

αλαθαηληζηνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ νινθιεξσκέλεο κε ηνλ πξνδηαγξαθφκελν 

εμνπιηζκφ πιήξσο ηνπνζεηεκέλν θαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία. 

ηελ Τπεξεζία ζα παξαδνζνχλ νη απαηηνχκελεο πηζηνπνηήζεηο ΔΛ 1176:2008 θαη 

ΔΛ 1177:2008 θαη νπνηνδήπνηε επηπιένλ έγγξαθν ή άιιν πηζηνπνηεηηθφ απαηηείηαη 

απφ ηελ λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ νη παηδηθέο ραξέο λα πηζηνπνηεζνχλ. 

 

 

 

Ζαχάρω   21-2-2019 

                                                                                                   Ο Συντάξας 

                                                                                                Δρίλιας Αντώνης 

              (Γεωπόνος ΠΕ9) 

 


