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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΣΥ∆ 

   
 
CPV: 79132000-8 
18REQ004544518/18-2-2019 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 1991/14342/1-4-2019Απόφαση ∆ηµάρχου του ∆ήµου 
∆ιονύσου  για την έγκριση της µελέτης και την διενέργεια της προµήθειας µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε την υποπ. (α) της περ. 
(9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016 µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής στην ανάθεση: «∆απάνες Πιστοποιήσεων 

Καταλληλότητας Παιδικών Χαρών απο ∆ιαπιστευµένο Φορέα του ΕΣΥ∆ » και στη σύναψη 

σύµβασης για την εν λόγω προµήθεια, σύµφωνα µε την 4/2018 µελέτη  της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για διάρκεια (1) ενός έτους  από την υπογραφή 
της σύµβασης, στο ποσό των 22.320,00€ (Είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι  ευρώ) 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον   Κ.Α 35.6142.0006  µε την 
ονοµασία: «∆απάνες πιστοποιήσεων καταλληλότητας παιδικών χαρών από διαπιστευµένο φορέα 
του ΕΣΥ∆» στον Προϋπολογισµό  ο.ε. 2019. Η προµήθεια  θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία 
της απευθείας  ανάθεσης και θα εκτελείται ως ορίζει η υπ αριθ 4/2018 µελέτη της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών .  
 
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 
22.320,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 



 

 

 

 

Οι ενδεικτικές τιµές µονάδας ανά εργασία , συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ ( € ) 

 

 
1 : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ 

1 α. 

α. Προέλεγχος μελετών για τις παιδικές 

χαρές -συμφωνία με πρότυπα  

 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά μελέτη-

έργο) 

4 85,00 340,00 

1 β. 
β. Έλεγχος των υλικών -συμφωνία με τεχν. 

προδιαγραφές. 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά μελέτη-

έργο) 

4 85,00 340,00 

  
Σύνολο 

ομάδας 1 
  680,00 

 
2 : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ  ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ 

2α. Έλεγχος  σχεδίου γενικής διάταξης 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 30,00 750,00 

2β. 

Έλεγχος  ύψους πτώσης δαπέδων 

παιδικών χαρών και εργαστηριακός 

έλεγχος 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

7 840,00 5.880,00 

2γ. Εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

10 494,00 4.940,00 

2δ. Έλεγχος πακτώσεων 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 50,00 1.250,00 

2ε. Προτάσεις – έγγραφες υποδείξεις  

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 40,00 1.000,00 

 

 

 

 

Σύνολο 

ομάδας 2 
  13.820,00 

3  : ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

1 
Επικαιροποίηση φακέλων για την 

πιστοποίηση των παιδ. χαρών από την 

Κατ' 

αποκοπήν 
25 120,00 3.000,00 



 

Τριμελή  Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών 

Χαρών  

(ανά παιδική 

χαρά) 

2 Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης. 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 20,00 500,00 

  
Σύνολο 

ομάδας 3 
  3.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ    18.000,00 

    ΦΠΑ 24% 4.320,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

συμπερ.ΦΠΑ 

22.320,00 

 
Ως εκ τούτου, σας προσκαλεί   για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς 
(παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισµένο φάκελλο, µέχρι τις 10/4/2019  και ώρα 12:00 
µ.µ. στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος 
Στέφανος 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του  
Ν.4412/2016)  

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου 

στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας : 

• Έλαβε πλήρη γνώση της 4/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

• Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 

 

2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  οικονομικού  φορέα 

3) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης . Η 

μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός 

των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών). 

5) Τεχνική προσφορά 
6) Οικονομική προσφορά . 
 
7) Τα παρακάτω ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης  πρέπει να κατατεθούν µαζί µε την προφορά λόγω 

χρονικού περιορισµού :  
 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

• Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής), κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας 
χώρας, έκδοσης τελευταίου 6µήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 



 

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. Αν η 
χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.  
 
Σε περίπτωση µη υποχρέωσης προσκόµισης του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα προσκοµίζεται σχετική 
υπεύθυνη δήλωση. 

• Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α'188). 
 
επιπλέον : Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι ο ίδιος διαπιστευµένος φορέας από το 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε., για τον έλεγχο παιδικών χαρών. Ο φορέας που σχετίζεται 
µε τις εργασίες  θα πρέπει να προσκοµίσει διαπίστευση του από ΕΣΥ∆ . 
Επίσης θα πρέπει να προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

▪ Ο  Ανάδοχος θα πρέπει να έχει δικαίωµα να διεξάγει ελέγχους σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 4 «Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση» της ΥΑ Αριθµ. 28492/2009. 

▪ Το πιστοποιητικό που θα εκδώσει µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου θα 

πρέπει να είναι έγκυρο  και να καλύπτει τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 

και ΕΛΟΤ 1177, καθώς και τις απαιτήσεις της ΥΑ Αριθµ. 28492/2009. 

▪ Ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να είναι «αρµόδιος φορέας για την αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των παιδικών χαρών», κατά τις διατάξεις του 

Άρθρου 11 ΥΑ Αριθµ. 28492/2009. 

▪ Κατά τη διάρκεια των Τεχνικών Ελέγχων  από τον Ανάδοχο Φορέα, θα πραγµατοποιηθεί και 

έµµεση εκπαίδευση του Τεχνικού προσωπικού του ∆ήµου, στις απαιτήσεις των προτύπων 

ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177, προκειµένου αυτό να µπορεί να εκτελεί τακτικές συντηρήσεις µε την 

κατάλληλη µέθοδο σύµφωνα και µε τους τεχνικούς φακέλους των οργάνων. 

             

Ο  Υποψήφιος Ανάδοχος  θα πρέπει να σχετίζεται µε το αντικείµενο της εργασίας να  διαθέτει 
ανάλογο πτυχίο  πολιτικού µηχανικού κλπ  όπως θα φαίνεται στην  βεβαίωση του οικείου 
 Επιµελητηρίου  και να  έχει εµπειρία  στα θέµατα πιστοποιήσεων παιδικών χαρών  η  οποία θα 
φαίνεται µέσω βεβαίωσης από φορέα κλπ .    

       

Πληροφορίες και διευκρινήσεις : 

1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Στέλλα Βουτσινά  Τηλ: 

2132140130                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.σχετικά με την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών 

του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή  .τηλ 213 2030638  

e-mail: theodosiadou@dionysos.gr 

 
Συνημμένα: 
1. Η υπ αριθ 4/2018 Μελέτη   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
2.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 
   
 O  ∆ήµαρχος  

 Μ.Ε.∆.  
Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδου Αγγέλα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ 

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΣΥ∆ 

Α.Μ. :     4/2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.320,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

K.A. : 35.6142.0006 
 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΣΥΔ » 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  18.000,00 € 

Φ.Π.Α  24 %   : 4.320,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 22.320,00 € 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΠ. ΑΝΑΘΕΣΗ 

Κ.Α : 35.6142.0006 

CPV: 79132000-8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 

 

 

 

 

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 
Δήμος   Διονύσου 
1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Ταχ.Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 19 
Τ.Κ.: 14572-Δροσιά 
Πληροφ.: Στέλλα Βουτσινά 
Τηλ.:  213 2140130 
Fax:   213 2140121 
e-mail: voutsina@dionysos.gr 

             

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  
«Δαπάνες  πιστοποιήσεων καταλληλόλητας 
παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του 
ΕΣΥΔ»                       
Αριθμός  Μελέτης :     4 /2018 

Προϋπολογισμός : 22.320,00  € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  

 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΣΥΔ » 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

1  : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ 

 
Γενικά χαρακτηριστικά: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν  28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β’ ) Υπουργικής Απόφασης (όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 27934/11.07.2014 απόφαση ΥΠ. ΕΣ. και την υπ’ αρ.  44 εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. –αρ. 

πρωτ. 30681/7-8-2014) για το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών, η παρούσα μελέτη συντάσσεται 

για την ανάθεση σε διαπιστευμένο φορέα  κατά το τμήμα 1 της υπηρεσίας προελέγχου όλων των μελετών 

που συντάσσονται και σχετίζονται με τις παιδικές χαρές καθώς και των εργασιών που θα εκτελούνται  

προκειμένου να υπάρχει πλήρης ταύτιση : 
α. με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και των σχετικών προτύπων  
β. έλεγχος των υλικών -συμφωνία με τεχν. Προδιαγραφές, τα οποία αποτελούν ένα πολύ 

εξειδικευμένο αντικείμενο που σχετίζεται με την ασφάλεια των παιδιών και απαιτεί ειδικές γνώσεις και 
εμπειρία. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 44 εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. –(αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014), Α. Γενικές Διατάξεις, 
παρ. ε, «Εφίσταται δε η προσοχή, επειδή δεν γίνεται πλέον προκαταρκτικός έλεγχος από την τριμελή 

Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών πριν το στάδιο κατασκευής μιας νέας παιδικής χαράς, ότι ο Ο.Τ.Α θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του όλα τα κριτήρια χωροθέτησης, σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας που 

αναπτύσσονται στην υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

27934/2014 απόφαση, προκειμένου να προβεί στην κατασκευή του έργου και να μην αντιμετωπίσει 

σοβαρά προβλήματα κατά την έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας λειτουργίας και τη χορήγηση του 

ειδικού σήματος.Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η παιδική χαρά δεν θα μπορεί να 

λειτουργήσει». Για να εξασφαλιστεί  επομένως η δομική αρτιότητα του έργου και λόγω της 
πολυπλοκότητας των ποιοτικών στοιχείων των υλικών και του εξοπλισμού των παιδικών χαρών,  θα 

πρέπει να ανατεθεί  σε φορέα πιστοποίησης : 
 

- 1α.Ο προέλεγχος μελετών  που αφορούν στην συντήρηση, αναβάθμιση, ανακατασκευή για την 

πιστοποίηση παιδικών χαρών που πρόκειται να εκπονηθούν από τον Δήμο μας για τα έτη 2018-

2019  η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:  Έγκριση  της μελέτης (κατόψεις, 

προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή, Γενική, Ειδική και Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

ΣΑΥ-ΦΑΥ, Διακήρυξη), για το αν συντάχθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 

28492/2009 απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27934/2014 απόφαση  και την 



 1

υπ’ αρ.  44 εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. –αρ. Πρωτ. 30681/7-8-2014.  Έγκριση του τιμολογίου της μελέτης, ώστε 

να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΝ1177 και ΕΝ 71-3 (πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης, προκαταρκτικές πληροφορίες κατασκευαστή/ προμηθευτή, πληροφορίες 

εγκατάστασης, πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση κ.λπ.). 

 

- 1β. Έλεγχος των υλικών και συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνική Υποστήριξη σε όλες 

τις φάσεις και κυρίως κατά την εκτέλεση των εργασιών προκειμένου να  ελεγχθούν  τα υλικά και η 

συμφωνία  τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  αλλά και τα κατασκευαστικά σχέδια με τους χώρους πτώσης. 

 

2  : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

Προέλεγχος για πιστοποίηση και παραλαβή έργων και προμηθειών.  Περιλαμβάνεται  η  διαδικασία  

προελέγχων , προκειμένου να δοθεί το τελικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης για   παιδικές χαρές  

του Δήμου Διονύσου η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 

� 2α. Έλεγχος σχεδίου γενικής διάταξης της παιδικής χαράς  ώστε να πληροί την μελέτη και τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

� 2β. Έλεγχος δαπέδων. Έλεγχος κρίσιμου ύψους πτώσης δαπέδων παιδικών χαρών με τα κατάλληλα 

όργανα του Διαπιστευμένου Φορέα, ώστε να διαπιστώνεται η καταλληλότητα των υλικών των 

δαπέδων και χημικοί έλεγχοι υλικών δαπέδων ( σε οποιοδήποτε εργαστήριο έχει αυτή την 

δυνατότητα και είναι διαπιστευμένο) για τον  έλεγχο των δαπέδων χυτών ή πλακιδίων  

προκειμένου να διαπιστωθεί   η συμμόρφωση τους στα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ 71-3 ,ΕΝ1176 ΕΝ 

1177 και την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή  νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών. 

- 2γ. Εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών. Κατόπιν απαίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία θα μπορεί να 

γίνει ο εργαστηριακός έλεγχος των υλικών πχ ξυλείας ,hpl,κλπ, ώστε να διαπιστώνεται η ποιότητα, 

η αντοχή τους ,η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

- 2δ. Έλεγχος των πακτώσεων των οργάνων. 

- 2ε. ’Έλεγχος σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για προτάσεις -έγγραφες 

υποδείξεις αν απαιτούνται που να αφορούν το σύνολο του εξοπλισμού της παιδικής χαράς. 

Δημιουργία φύλλων έλεγχου με φωτογραφίες ώστε να είναι ξεκάθαρα  τα σημεία των 

παρεμβάσεων. 

 

 

3  : ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

Διαδικασία  ελέγχων και επανελέγχων , προκειμένου να δοθεί το τελικό πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης για  τις  παιδικές χαρές  του Δήμου Διονύσου η οποία θα περιλαμβάνει τα 

παρακάτω στάδια: 

 

 1. 3α. Έλεγχος  και επικαιροποίηση  ή αναθεώρηση του πλήρη φακέλου για την Τριμελή Επιτροπή 

Παιδικών χαρών ο οποίος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Εγκύκλιο  44/2014 του ΥΠΕΣ θα 

περιλαμβάνει  : 

-Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της παιδικής χαράς  περιλαμβανόμενου σχεδίου γενικής 

διάταξης (με πλήρη αποτύπωση όλων των στοιχείων κλπ), εγγράφων  για το ιδιοκτησιακό του 

εκάστοτε χώρου κλπ 

-Τεχνικό φυλλάδιο οργάνων παιδικής χαράς 

-Φωτογραφική Τεκμηρίωση  

-Όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών από την Τριμελή 

Επιτροπή και τη χορήγηση του σήματος από το ΥΠΕΣ. 

- 3β. Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης εντός 10ημέρου από τον τελευταίο και οριστικό έλεγχο. 
 
 

 

 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου από το ΕΣΥΔ για την αξιολόγηση της 

Συμμόρφωσης των παιδικών χαρών (αρχικός και περιοδικός έλεγχος) σύμφωνα με την 28492/ΦΕΚ 



 1

931/Β/18.05.2009 , το ΦΕΚ 1690/17.08.2009 και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 και θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 20 ημερών από την έγγραφη πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών . 

Η αξία της υπηρεσίας προϋπολογίστηκε στο ποσό των  22.320,00     ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

 
Όλες οι  ανωτέρω εργασίες μπορούν να  εκτελεστούν με βάση τις διατάξεις: 

 

1. Της ΥΑ Αριθμ. 28492 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την 

κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα  όργανα και 

η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» (ΦΕΚ Β΄ 931/18.05.2009). 

2. Την ΥΑ Αριθμ. 27934 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009(Β΄ 931) απόφασής μας περί 

οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.» (ΦΕΚ Β΄ 2029/25.07.2014).  

3. Την Εγκύκλιο 44 (Α.Π 30681/7-8-2014) του ΥΠΕΣ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 

(Β΄931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.» 

4. Κάθε άλλη ειδική διάταξη, που καθορίζει τον τρόπο ελέγχου και την πιστοποίηση των παιδικών 

χαρών  και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

 

 

 

 

 Η δαπάνη της εργασίας  έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2017, ανέρχεται στο ποσό 

των  22.320,00€ με Φ.Π.Α.(24%) και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α: 

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ 

2017 
               35-6142.0006   22.320,00 

 Η εκτέλεση της εν λόγω εργασίας μπορεί γίνει με απευθείας ανάθεση , με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο 

βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 118 . 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς: 

 
 
 
 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

            79132000-8.  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
    8 /03/2018 
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ 
Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
     8/03/2018 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ 
Τοπογράφος  Μηχανικός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     8/03/2018 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
 
 
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 
Πολιτικός  Μηχανικός 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ ( € ) 

 

 
1 : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ 

1 α. 

α. Προέλεγχος μελετών για τις παιδικές 

χαρές -συμφωνία με πρότυπα  

 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά μελέτη-

έργο) 

4 85,00 340,00 

1 β. 
β. Έλεγχος των υλικών -συμφωνία με τεχν. 

προδιαγραφές. 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά μελέτη-

έργο) 

4 85,00 340,00 

  
Σύνολο 

ομάδας 1 
  680,00 

 
2 : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
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ΧΑΡΩΝ  ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ 

2α. Έλεγχος  σχεδίου γενικής διάταξης 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 30,00 750,00 

2β. 

Έλεγχος  ύψους πτώσης δαπέδων 

παιδικών χαρών και εργαστηριακός 

έλεγχος 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

7 840,00 5.880,00 

2γ. Εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

10 494,00 4.940,00 

2δ. Έλεγχος πακτώσεων 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 50,00 1.250,00 

2ε. Προτάσεις – έγγραφες υποδείξεις  

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 40,00 1.000,00 

 

 

 

 

Σύνολο 

ομάδας 2 
  13.820,00 

3  : ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

1 

Επικαιροποίηση φακέλων για την 

πιστοποίηση των παιδ. χαρών από την 

Τριμελή  Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών 

Χαρών  

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 120,00 3.000,00 

2 Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης. 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 20,00 500,00 

  
Σύνολο 

ομάδας 3 
  3.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ    18.000,00 

    ΦΠΑ 24% 4.320,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

συμπερ.ΦΠΑ 

22.320,00 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω ποσότητες των υλικών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν 

ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί την παροχή υπηρεσιών κατόπιν σχετικού 

Υπηρεσιακού Σημειώματος προς την Επιτροπή Παραλαβής. Οι τυχόν τροποποιήσεις δεν θα υπερβαίνουν 

το ποσό της συνολικής δαπάνης της σύμβασης  και θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  και 

σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.2 του Ν.4412/2016. 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
    8 /03/2018 
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ 
Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
    8 /03/2018 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ 
Τοπογράφος  Μηχανικός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     8/03/2018 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
 
 
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 
Πολιτικός  Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 
Δήμος   Διονύσου 
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Ταχ.Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 19 
Τ.Κ.: 14572-Δροσιά 
Πληροφ.: Στέλλα Βουτσινά 
Τηλ.:  213 2140130 
Fax:   213 2140121 
e-mail: voutsina@dionysos.gr 

             

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  
«Δαπάνες  πιστοποιήσεων καταλληλόλητας 
παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του 
ΕΣΥΔ»                       
Αριθμός  Μελέτης :     4 /2018 

Προϋπολογισμός : 22.320,00  € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1

Ο 
 

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών 
 

 

1  : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ 

 
Γενικά χαρακτηριστικά: 
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν  28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β’ ) Υπουργικής Απόφασης (όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 27934/11.07.2014 απόφαση ΥΠ. ΕΣ. και την υπ’ αρ.  44 εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. –αρ. 

πρωτ. 30681/7-8-2014) για το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών, η παρούσα μελέτη συντάσσεται 

για την ανάθεση σε διαπιστευμένο φορέα  κατά το τμήμα 1 της υπηρεσίας προελέγχου όλων των μελετών 

που συντάσσονται και σχετίζονται με τις παιδικές χαρές καθώς και των εργασιών που θα εκτελούνται  

προκειμένου να υπάρχει πλήρης ταύτιση : 
α. με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και των σχετικών προτύπων  
β. έλεγχος των υλικών -συμφωνία με τεχν. Προδιαγραφές, τα οποία αποτελούν ένα πολύ 

εξειδικευμένο αντικείμενο που σχετίζεται με την ασφάλεια των παιδιών και απαιτεί ειδικές γνώσεις και 
εμπειρία. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 44 εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. –(αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014), Α. Γενικές Διατάξεις, 
παρ. ε, «Εφίσταται δε η προσοχή, επειδή δεν γίνεται πλέον προκαταρκτικός έλεγχος από την τριμελή 

Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών πριν το στάδιο κατασκευής μιας νέας παιδικής χαράς, ότι ο Ο.Τ.Α θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του όλα τα κριτήρια χωροθέτησης, σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας που 

αναπτύσσονται στην υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

27934/2014 απόφαση, προκειμένου να προβεί στην κατασκευή του έργου και να μην αντιμετωπίσει 

σοβαρά προβλήματα κατά την έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας λειτουργίας και τη χορήγηση του 

ειδικού σήματος.Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η παιδική χαρά δεν θα μπορεί να 

λειτουργήσει». Για να εξασφαλιστεί  επομένως η δομική αρτιότητα του έργου και λόγω της 
πολυπλοκότητας των ποιοτικών στοιχείων των υλικών και του εξοπλισμού των παιδικών χαρών,  θα 

πρέπει να ανατεθεί  σε φορέα πιστοποίησης : 
 

- 1α.Ο προέλεγχος μελετών  που αφορούν στην συντήρηση, αναβάθμιση, ανακατασκευή για την 

πιστοποίηση παιδικών χαρών που πρόκειται να εκπονηθούν από τον Δήμο μας για τα έτη 2018-

2019  η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:  Έγκριση  της μελέτης (κατόψεις, 

προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή, Γενική, Ειδική και Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

ΣΑΥ-ΦΑΥ, Διακήρυξη), για το αν συντάχθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 

28492/2009 απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27934/2014 απόφαση  και την 

υπ’ αρ.  44 εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. –αρ. Πρωτ. 30681/7-8-2014.  Έγκριση του τιμολογίου της μελέτης, ώστε 

να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΝ1177 και ΕΝ 71-3 (πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης, προκαταρκτικές πληροφορίες κατασκευαστή/ προμηθευτή, πληροφορίες 

εγκατάστασης, πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση κ.λπ.). 

 

- 1β. Έλεγχος των υλικών και συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνική Υποστήριξη σε όλες 

τις φάσεις και κυρίως κατά την εκτέλεση των εργασιών προκειμένου να  ελεγχθούν  τα υλικά και η 

συμφωνία  τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  αλλά και τα κατασκευαστικά σχέδια με τους χώρους πτώσης. 

 

2  : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

Προέλεγχος για πιστοποίηση και παραλαβή έργων και προμηθειών.  Περιλαμβάνεται  η  διαδικασία  

προελέγχων , προκειμένου να δοθεί το τελικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης για   παιδικές χαρές  

του Δήμου Διονύσου η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 

� 2α. Έλεγχος σχεδίου γενικής διάταξης της παιδικής χαράς  ώστε να πληροί την μελέτη και τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

� 2β. Έλεγχος δαπέδων. Έλεγχος κρίσιμου ύψους πτώσης δαπέδων παιδικών χαρών με τα κατάλληλα 

όργανα του Διαπιστευμένου Φορέα, ώστε να διαπιστώνεται η καταλληλότητα των υλικών των 

δαπέδων και χημικοί έλεγχοι υλικών δαπέδων ( σε οποιοδήποτε εργαστήριο έχει αυτή την 

δυνατότητα και είναι διαπιστευμένο) για τον  έλεγχο των δαπέδων χυτών ή πλακιδίων  

προκειμένου να διαπιστωθεί   η συμμόρφωση τους στα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ 71-3 ,ΕΝ1176 ΕΝ 

1177 και την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή  νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών. 
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- 2γ. Εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών. Κατόπιν απαίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία θα μπορεί να 

γίνει ο εργαστηριακός έλεγχος των υλικών πχ ξυλείας ,hpl,κλπ, ώστε να διαπιστώνεται η ποιότητα, 

η αντοχή τους ,η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

- 2δ. Έλεγχος των πακτώσεων των οργάνων. 

- 2ε. ’Έλεγχος σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για προτάσεις -έγγραφες 

υποδείξεις αν απαιτούνται που να αφορούν το σύνολο του εξοπλισμού της παιδικής χαράς. 

Δημιουργία φύλλων έλεγχου με φωτογραφίες ώστε να είναι ξεκάθαρα  τα σημεία των 

παρεμβάσεων. 

 

 

3  : ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

Διαδικασία  ελέγχων και επανελέγχων , προκειμένου να δοθεί το τελικό πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης για  τις  παιδικές χαρές  του Δήμου Διονύσου η οποία θα περιλαμβάνει τα 

παρακάτω στάδια: 

 

 2. 3α. Έλεγχος  και επικαιροποίηση  ή αναθεώρηση του πλήρη φακέλου για την Τριμελή Επιτροπή 

Παιδικών χαρών ο οποίος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Εγκύκλιο  44/2014 του ΥΠΕΣ θα 

περιλαμβάνει  : 

-Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της παιδικής χαράς  περιλαμβανόμενου σχεδίου γενικής 

διάταξης (με πλήρη αποτύπωση όλων των στοιχείων κλπ), εγγράφων  για το ιδιοκτησιακό του 

εκάστοτε χώρου κλπ 

-Τεχνικό φυλλάδιο οργάνων παιδικής χαράς 

-Φωτογραφική Τεκμηρίωση  

-Όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών από την Τριμελή 

Επιτροπή και τη χορήγηση του σήματος από το ΥΠΕΣ. 

- 3β. Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης εντός 10ημέρου από τον τελευταίο και οριστικό έλεγχο. 
 
 

 

 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου από το ΕΣΥΔ για την αξιολόγηση της 

Συμμόρφωσης των παιδικών χαρών (αρχικός και περιοδικός έλεγχος) σύμφωνα με την 28492/ΦΕΚ 

931/Β/18.05.2009 , το ΦΕΚ 1690/17.08.2009 και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 και θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 20 ημερών από την έγγραφη πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών . 

 
Όλες οι  ανωτέρω εργασίες μπορούν να  εκτελεστούν με βάση τις διατάξεις: 

 

5. Της ΥΑ Αριθμ. 28492 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την 

κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα  όργανα και 

η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» (ΦΕΚ Β΄ 931/18.05.2009). 

6. Την ΥΑ Αριθμ. 27934 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009(Β΄ 931) απόφασής μας περί 

οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.» (ΦΕΚ Β΄ 2029/25.07.2014).  

7. Την Εγκύκλιο 44 (Α.Π 30681/7-8-2014) του ΥΠΕΣ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 

(Β΄931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.» 

8. Κάθε άλλη ειδική διάταξη, που καθορίζει τον τρόπο ελέγχου και την πιστοποίηση των παιδικών 

χαρών  και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
 ο

 

Ισχύουσες διατάξεις. 
 
1.1. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.2. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
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1.3. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία 

διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 

1.4. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”». 

1.5. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

1.6. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

1.7. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

1.8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

1.10. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 

(L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

1.11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

1.12. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις» 

1.13. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α') 

1.14. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 

1.15. Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στα 

πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις. 

1.16. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 

της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 

διατάξεις » (Άρθρο 37 – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ) 

1.17. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (Άρθρο 5) 

1.18.Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>) 

 

 
2. Τις αποφάσεις : 
 
2.1. Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & 

Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 
2.2. Την με αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας « 
Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3414/2005». 
2.3. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
2.4. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  
2.3. Την υπ. Αριθ. 474/2017 απόφαση έγκρισης διενέργειας (αναγκαιότητας)  Δαπανών Πιστοποιήσεων 

Καταλληλότητας Παιδικών Χαρών από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΥΔ. 
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3. Τα έγγραφα 

3.1. Την υπ' αριθ. 4/2018  Μελέτη της Διεύθυνσης  Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο

 

Εγκύκλιοι Προδιαγραφές 

      

     α)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     β)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     γ)  Η Τεχνική Έκθεση. 

     Δ)  Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 

   Ε))  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο

 

Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές . 
 

9. Προσφορά δεν  γίνεται δεκτή     ανά ομάδα      

 

10. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και 

ισχύουν  απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που 

περιλαμβάνονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο

 

Τρόπος εκτέλεσης (ανάλογα το είδος του διαγωνισμού) 
 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με  Απευθείας Ανάθεση    με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που θα εγκρίνει ο Δήμαρχος (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ), από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ΕΦΌΣΟΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και 

υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση για την τήρησή τους  , καθώς και η διαπίστευση του φορέα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο

 

Κατακύρωση αποτελέσματος 

Σύμφωνα με το ν.4412/2016 , η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης από τον Δήμαρχο (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ), σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο

 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το 

Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του για την 

υπογραφή της συμβάσεως.  

 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της εργασίας 

ανα ομαδα.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  
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Άρθρο 8
ο

  

Φόροι , τέλη , κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης,  πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος  βαρύνει τον Δήμο. Επιπλέον, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό που ανέρχεται σε 0,06% επί του συνολικού τιμήματος, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων, 0,06 επί του του συνολικού τιμήματος, υπέρ της Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

 

 

Άρθρο 9
ο 

Πληρωμές 

Η πληρωμή της υπηρεσίας μπορεί να γίνεται και τμηματικά, όπως ορίζεται στο υπ’ αρ. 200 άρθρο του ν. 

4412, με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδίδονται μετά την παραλαβή τμημάτων της 

υπηρεσίας, και βάσει σχετικής  εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από 

πρωτόκολλο επιτροπής παραλαβής και τιμολόγιο του αναδόχου. 

Άρθρο 10
ο

  
IV. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόμενο όργανο µε απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µμεγαλύτερο των 30 
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του 

Ν.4412/2016) 
 

Άρθρο 11ο   
Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν. 4412/2016 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
    8 /03/2018 
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ 
Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
    8 /03/2018 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ 
Τοπογράφος  Μηχανικός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    8 /03/2018 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
 
 
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 
Πολιτικός  Μηχανικός 
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Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 
Δήμος   Διονύσου 
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Ταχ.Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 19 
Τ.Κ.: 14572-Δροσιά 
Πληροφ.: Στέλλα Βουτσινά 
Τηλ.:  213 2140130 
Fax:   213 2140121 
e-mail: voutsina@dionysos.gr 

             

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  
«Δαπάνες  πιστοποιήσεων καταλληλόλητας 
παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του 
ΕΣΥΔ»                       
Αριθμός  Μελέτης :     4 /2018 

Προϋπολογισμός : 22.320,00  € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  

 
 
 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η     Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1
ο

 

Αντικείμενο της συγγραφής 

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. 
 

 Άρθρο 2
ο

 

Ισχύουσες διατάξεις 

 Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. 

 

 Άρθρο 3
ο

 

Συμβατικά στοιχεία 

 Όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. 
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Άρθρο 4
ο

 

Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι  

(12)  μήνες . 
 

 Άρθρο 5
ο

 

Σταθερότητα τιμών  
  Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου 

Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή 

αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. : 

 Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι 

δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  

 Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά των 

υλικων που τυχον χρησιμοποιουνται. 

 Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά  είναι απαραίτητη για την πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο 

διαγωνισμό, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες 

μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται. 

 

 

 Άρθρο 6
ο

 

 

 

Εκτέλεση Σύμβασης Υπηρεσιών (μόνο για υπηρεσίες) 

Ι. Αρμόδια υπηρεσία 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από 

την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται µε απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

 

ΙΙ. Αρμοδιότητες υπηρεσίας 

Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν: 

- στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, 

- στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και 

- ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της 

σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

 

ΙΙΙ. Επόπτης 

Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή 

τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ηµερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης 

ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις 

πολύπλοκων συµβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των 

εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την 

παρακολούθηση της σύµβασης. 

 

Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. (άρθρο 216 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. (άρθρο 216 παρ.3 του Ν.4412/2016) 
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IV. Ημερολόγιο αναδόχου 

Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ηµερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του 

προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την 

εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να 

σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύµβασης. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται 

στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη 

έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. (άρθρο 216 παρ.4 του Ν.4412/2016) 
 
 

Άρθρο 7
ο

 

Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης των ειδών, ορίζεται ποινική ρήτρα 1% 

την ημέρα επί της συνολικής αξίας των προσφερομένων ειδών. 
 

 Άρθρο 8
ο

 

Πληρωμές 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί, στον προμηθευτή τμηματικά μετά την παραλαβή των εργασιών 

και έκδοσης του τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα 

νόμιμα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 

(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

αντισυμβαλλόμενο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων, θα γίνεται μ’ εξόφληση όλου του ποσού, αμέσως μετά την 

παραλαβή αυτών, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα 

νόμιμα δικαιολογητικά. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο

 

Τεχνική Προσφορά 

 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα πρέπει να δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω στοιχεία :  

 

  

(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)  

 

1. Υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι συμφωνείτε με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ.αρ. 4/2018  Μελέτης και  

2. Υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σας από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 
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3. Ο Υποψ. Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, το οποίο 

πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

4. Κατά το στάδιο προ της υπογραφής σύμβασης και με την ανακοίνωση / πρόσκληση προς τον Οικονομικό 

Φορέα για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

ορίζουν οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη 

της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και πιο συγκεκριμένα:  

 

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,  

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και  

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

 

 

 

5. Επιπλέον : 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι ο ίδιος διαπιστευμένος φορέας από το ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε., για τον έλεγχο παιδικών χαρών. Ο φορέας που σχετίζεται με τις 

εργασίες  θα πρέπει να προσκομίσει διαπίστευση του από ΕΣΥΔ . 

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

▪ Ο  Ανάδοχος θα πρέπει να έχει δικαίωμα να διεξάγει ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 4 «Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση» της ΥΑ Αριθμ. 

28492/2009. 

▪ Το πιστοποιητικό που θα εκδώσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου θα 

πρέπει να είναι έγκυρο  και να καλύπτει τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 

και ΕΛΟΤ 1177, καθώς και τις απαιτήσεις της ΥΑ Αριθμ. 28492/2009. 

▪ Ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να είναι «αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας των παιδικών χαρών», κατά τις διατάξεις του 

Άρθρου 11 ΥΑ Αριθμ. 28492/2009. 

▪ Κατά τη διάρκεια των Τεχνικών Ελέγχων  από τον Ανάδοχο Φορέα, θα πραγματοποιηθεί και 

έμμεση εκπαίδευση του Τεχνικού προσωπικού του Δήμου, στις απαιτήσεις των προτύπων 

ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177, προκειμένου αυτό να μπορεί να εκτελεί τακτικές συντηρήσεις με την 

κατάλληλη μέθοδο σύμφωνα και με τους τεχνικούς φακέλους των οργάνων. 

                         

 6.    Επιπλέον : 

 

Ο  Υποψήφιος Ανάδοχος  θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της εργασίας να  διαθέτει 

ανάλογο πτυχίο  πολιτικού μηχανικού κλπ  όπως θα φαίνεται στην  βεβαίωση του οικείου 

 Επιμελητηρίου  και να  έχει εμπειρία  στα θέματα πιστοποιήσεων παιδικών χαρών  η  οποία θα 

φαίνεται μέσω βεβαίωσης από φορέα κλπ . 

             

 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο

  

Ατύχημα και Ζημιές  
 
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και 

μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από 

τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα 
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εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή 

τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  

Μελέτη Συνθηκών της Προμήθειας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης 
 
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του κατά την 

σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της εργασίας ήτοι τον τόπο παράδοσης 

των ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των υλικών, 

την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και 

οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με 

οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της εργασίας και ότι οι παραπάνω εργασίες θα 

εκτελεστούν  σύμφωνα με την σύμβαση, με την οποία υποχρεούνται να συμμορφωθούν ο ανάδοχοι. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12

ο
 

Δημοσίευση 

Η απόφαση της αναθέτουσας Αρχής θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ όπου σηματοδοτεί και την έναρξη της 

δημοσίευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Πλήρες τεύχος  της μελέτης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου http://www.dionysos.gr, 

όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά. 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
     8/03/2018 
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ 
Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
    8 /03/2018 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ 
Τοπογράφος  Μηχανικός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    8 /03/2018 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
 
 
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 
Πολιτικός  Μηχανικός 
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Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 
Δήμος   Διονύσου 
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Ταχ.Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 19 
Τ.Κ.: 14572-Δροσιά 
Πληροφ.: Στέλλα Βουτσινά 
Τηλ.:  213 2140130 
Fax:   213 2140121 
e-mail: voutsina@dionysos.gr 

             

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  
«Δαπάνες  πιστοποιήσεων καταλληλόλητας 
παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του 
ΕΣΥΔ»                       
Αριθμός  Μελέτης :     4 /2018 

Προϋπολογισμός : 22.320,00  € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  (Α’) 
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ ( € ) 

 

 
1 : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ 

1 α. 

α. Προέλεγχος μελετών για τις παιδικές 

χαρές -συμφωνία με πρότυπα  

 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά μελέτη-

έργο) 

4   

1 β. 
β. Έλεγχος των υλικών -συμφωνία με τεχν. 

προδιαγραφές. 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά μελέτη-

έργο) 

4   

  
Σύνολο 

ομάδας 1 
   

 
2 : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ  ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ 

2α. Έλεγχος  σχεδίου γενικής διάταξης 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25   

2β. 

Έλεγχος  ύψους πτώσης δαπέδων 

παιδικών χαρών και εργαστηριακός 

έλεγχος 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

7   

2γ. Εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

10   
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2δ. Έλεγχος πακτώσεων 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25   

2ε. Προτάσεις – έγγραφες υποδείξεις  

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25   

 

 

 

 

Σύνολο 

ομάδας 2 
   

3  : ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

1 

Επικαιροποίηση φακέλων για την 

πιστοποίηση των παιδ. χαρών από την 

Τριμελή  Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών 

Χαρών  

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25   

2 Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης. 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25   

  
Σύνολο 

ομάδας 3 
   

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ     

    ΦΠΑ 24%  

    

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

συμπερ.ΦΠΑ 

 

 

 
Στην ανωτέρω τιμή                          περιλαμβάνεται ……………………………………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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