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1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η        
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται o έλεγχος εννέα  (9) παιδικών χαρών του Δήμου Κομοτηνής 
προκειμένου να εκδοθούν πιστοποιητικά  ελέγχου για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών 
με τις απαιτήσεις των προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα. 

Οι εννέα παιδικές χαρές βρίσκονται στα κάτωθι σημεία:  

1. Πλατεία Χ.Ε.Ν. ,  
2. Πλατεία Εξηντάρη,  
3. Πλατεία Μαλγάρων ( Χατζηαντωνίου),  
4. Πλατεία Κατσαντώνη,  
5. Πλατεία Καραϊσκάκη,  
6. Συμβολή Οδών Σοφιδών Και Ζαλόγγου,  
7. Πλατεία Εμπορίου,  
8. Οδός Ευξείνου Πόντου-Τέρμα,  
9. Συμβολή Οδών Ευξείνου Πόντου Και Ευτέρπης 

 

Ο έλεγχος  των παιδικών χαρών θα υλοποιηθεί κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 
Υ.Α. (ΦΕΚ  931/Β/2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Υ.Α 48165/30-07-2009, 
(ΦΕΚ/Β'/1690/17-08-2009), Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ/Β'/2029/25-07-2014), καθώς και 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης για τα όργανα, τις κατασκευές 
και τα υλικά τους ΕΛΟΤ EN1176, για τις επιφάνειες πτώσεις ΕΛΟΤ EN1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ71-3. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών παροχής υπηρεσιών 
ανέρχεται στο συνολικό πόσο των 2.232,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) και υπάρχει πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019  με  Κ.Α.00.6495.17. 
 
Αναλυτικότερα, στο άρθρο 4 παρ. 3. της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
931/Β/2009) «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», όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει των υπ' αριθμ. 48165/30-7-
2009, 15693/2-5-2013 και 27934/11-7-2014 Υπουργικών Αποφάσεων, απαιτείται η έκδοση 
πιστοποιητικών ελέγχου για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των 
πρότυπων ή προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11 της 
παραπάνω Υ.Α. (Αρμόδιες Αρχές). Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) οι 
εργασίες ελέγχου – παροχής υπηρεσιών για την πιστοποίηση των χώρων αυτών θα 
υλοποιηθούν από διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) φορέα 
ελέγχου. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η δημοτική αρχή είναι απαραίτητο να αναθέσει σε διαπιστευμένο φορέα 
ελέγχου την εργασία της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.  
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Η εργασία θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 
και θα περιλαμβάνει τον  αρχικό έλεγχο και τον επανέλεγχο , όπως αναλύονται παρακάτω. 
 

Η εργασία που θα ανατεθεί στον διαπιστευμένο φορέα ελέγχου θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα 
εξής: 
 

 

ΦΑΣΗ Α 

• Αρχική επιθεώρηση των παιδικών χαρών. 
 

Πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος και καταγραφή της παιδικής χαράς, των παιχνιδιών και της 
εγκατάστασης τους, των χώρων και των δαπέδων πτώσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών προτύπων. Πιο αναλυτικά η αρχική επιθεώρηση 
περιλαμβάνει διαστασιολογικό και οπτικό έλεγχο των παιχνιδιών, έλεγχο της εγκατάστασης των 
παιχνιδιών (έδραση, αγκύρωση, αποστάσεις ασφαλείας, πρόσβαση, κ.λπ.), έλεγχο χώρων και 
δαπέδων πτώσης. 
 

• Σύνταξη και υποβολή ευρημάτων της αρχικής επιθεώρησης για κάθε παιδική χαρά. 
 

Βάσει των αποτελεσμάτων της αρχικής επιθεώρησης συντάσσεται Έκθεση με τα αναλυτικά 
στοιχεία που προκύπτουν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, τις συμμορφώσεις και ελλείψεις της 
παιδικής χαράς. Για κάθε παιδική χαρά θα παραδοθεί συμπληρωμένο ειδικό έντυπο στο οποίο 
θα καταγράφεται το εύρημα (προς συμμόρφωση) με φωτογραφική τεκμηρίωση άμεσα μετά τον 
έλεγχο προκειμένου ο Δήμος να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την συμμόρφωση της 
εκάστοτε παιδικής χαράς στις απαιτήσεις . 
 
ΦΑΣΗ Β 
 

• Επανάληψη της επιθεώρησης (σε όσους χώρους παραστεί ανάγκη). 
 

Όπου απαιτείται, επαναλαμβάνεται η επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει οι 
απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε η παιδική χαρά να πληροί τις οριζόμενες προϋποθέσεις. 
 

• Έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης. 
 

Εφόσον διαπιστωθεί από την επαναληπτική επιθεώρηση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 
προτύπων και της νομοθεσίας, ο φορέας ελέγχου εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα όργανα και ο σχετικός εξοπλισμός 
ορίζονται στην υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 27934/11-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/2014), τα πρότυπα ΕΛΟΤ 
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και κάθε άλλη σχετική προδιαγραφή ή πρότυπο ως προς την πιστοποίηση των υπό έλεγχο 
παιδικών χαρών.  
 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος (1) ή μέχρι την ολοκλήρωση της Β φάσης και της 
έκδοσης των απαιτούμενων πιστοποιητικών. 
 

Για την ανάθεση της εργασίας στο φορέα ελέγχου απαιτείται: 
 

• η προσκόμιση από αυτόν των αντίστοιχων πιστοποιητικών διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ., 
σύμφωνα με τα οποία να αποδεικνύεται πως ο φορέας είναι διαπιστευμένος ως φορέας 
τύπου Α στον προαιρετικό τομέα ή/και σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις 
(Υ.Α. 36873/2007 – ΦΕΚ 1364/Β/2007 και Υ.Α. 28492/2009 – ΦΕΚ 391/Β/2009), σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17020, για αρχικό και περιοδικό έλεγχο παιδικών χαρών και 
παιχνιδότοπων και επιπλέον να καλύπτεται και το αντικείμενο της έκδοσης 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης του εξοπλισμού παιχνιδότοπων με τις απαιτήσεις 
ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ΚΑΙ 1178 όπως ο εξοπλισμός παράγεται ή 
διατίθεται στην αγορά (αρ. 5 Υ.Α. 28492/11-5-2009 περί «απαιτήσεων από 
κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους»).  

 
Σε περίπτωση υπόδειξης διορθωτικών επεμβάσεων, ο ανάδοχος διαπιστευμένος φορέας θα 
πρέπει να συνεργαστεί με την Τεχνική Υπηρεσία όποτε ζητηθούν διευκρινήσεις για τον 
επανασχεδιασμό ή τη γενικότερη συμμόρφωση της εκάστοτε παιδικής χαράς, χωρίς πρόσθετης 
χρέωση. 
 
Το κόστος για τα υλικά και τις εργασίες που θα απαιτηθούν για αντικατάσταση, επισκευή του 
εξοπλισμού των παιδικών χαρών θα βαρύνει το Δήμο Κομοτηνής. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
21/3/2019 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
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2 .  Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. ΦΑΣΗ Α  

ΤΕΜ 9 130,00€ 1.170,00€ 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. ΦΑΣΗ Β 

ΤΕΜ 9 70,00€ 630,00€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00€ 

ΦΠΑ 24% 432,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 2.232,00€ 
 

Η παραπάνω τιμή ορίστηκε με τιμές εμπορίου και αφορά τις υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης 
των παιδικών χαρών και περιλαμβάνει την αμοιβή του φορέα ελέγχου για την πλήρη και 
περαιωμένη εργασία – παροχή υπηρεσίας του θέματος της παρούσας τεχνικής έκθεσης καθώς 
και όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης βάσει 
των ισχυουσών διατάξεων, εκτός από τον ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο. 
 
Η τιμολόγηση/πληρωμή των παραπάνω εργασιών του Φορέα ελέγχου θα γίνεται τμηματικά ανά 
φάση πιστοποίησης (αρχικός έλεγχος / επανέλεγχος) και ανά παιδική χαρά με το πέρας των 
εργασιών και την παράδοση στον Δήμο των σχετικών εγγράφων (Έκθεσης επιθεώρησης / 
πιστοποιητικού). 

 
 

 
 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
21/3/2019 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
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3 . Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται o έλεγχος εννέα  (9) παιδικών χαρών του Δήμου Κομοτηνής 
προκειμένου να εκδοθούν πιστοποιητικά  ελέγχου για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών 
με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα. 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
• Του Ν.3852/2010 
• Την παρ.4 του άρθρου 209 Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ.3 του άρθρου 22 Ν. 3463/06 . 
• Του Ν. 4412/2016 
• Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

Άρθρο 4ο :     Χρόνος παράδοσης  
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος (1) ή μέχρι την ολοκλήρωση της Β φάσης και της 
έκδοσης των απαιτούμενων πιστοποιητικών. 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Ο εντολοδόχος υποχρεούται να προβεί σε  επιθεώρηση των εννέα παιδικών χαρών σε δύο φάσεις 

ως εξής:  
ΦΑΣΗ Α 

• Αρχική επιθεώρηση των παιδικών χαρών. 
 

Πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος και καταγραφή της παιδικής χαράς, των παιχνιδιών και της 
εγκατάστασης τους, των χώρων και των δαπέδων πτώσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών προτύπων. Πιο αναλυτικά η αρχική επιθεώρηση 
περιλαμβάνει διαστασιολογικό και οπτικό έλεγχο των παιχνιδιών, έλεγχο της εγκατάστασης των 
παιχνιδιών (έδραση, αγκύρωση, αποστάσεις ασφαλείας, πρόσβαση, κ.λπ.), έλεγχο χώρων και 
δαπέδων πτώσης. 
 

• Σύνταξη και υποβολή των  ευρημάτων της αρχικής επιθεώρησης για  κάθε  παιδική 
χαρά. 
 

Βάσει των αποτελεσμάτων της αρχικής επιθεώρησης συντάσσεται Έκθεση με τα αναλυτικά 
στοιχεία που προκύπτουν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, τις συμμορφώσεις και ελλείψεις της 
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παιδικής χαράς. Για κάθε παιδική χαρά θα παραδοθεί συμπληρωμένο ειδικό έντυπο στο οποίο 
θα καταγράφεται το εύρημα (προς συμμόρφωση) με φωτογραφική τεκμηρίωση. 
 
ΦΑΣΗ Β 
 

• Επανάληψη της επιθεώρησης (σε όσους χώρους παραστεί ανάγκη). 
 

Όπου απαιτείται, επαναλαμβάνεται η επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει οι 
απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε η παιδική χαρά να πληροί τις οριζόμενες προϋποθέσεις. 
 

• Έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης. 
 

Εφόσον διαπιστωθεί από την επαναληπτική επιθεώρηση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 
προτύπων και της νομοθεσίας, ο φορέας ελέγχου εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα όργανα και ο σχετικός εξοπλισμός 
ορίζονται στην υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 27934/11-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/2014), τα πρότυπα ΕΛΟΤ 
και κάθε άλλη σχετική προδιαγραφή ή πρότυπο ως προς την πιστοποίηση των υπό έλεγχο 
παιδικών χαρών.  
 
Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο Δήμος Κομοτηνής δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει 
τον ανάδοχο δια μέσω των δυνατοτήτων του. 
 
Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός 
ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 
απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου 
κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με 
το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας 
βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα. 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες.   
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Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 
Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε δύο φάσεις. Η Α φάση  με την 
υποβολή των τυχόν ευρημάτων της αρχικής επιθεώρησης  και η Β φάση με την υποβολή των 
Πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών.  Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται 
οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.  

 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.           
 
  

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
21/3/2019 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

 
ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
 

Θεωρήθηκε 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 

 
ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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4.ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. ΦΑΣΗ Α  

ΤΕΜ 9   

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. ΦΑΣΗ Β 

ΤΕΜ 9   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

 
Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας  μελέτης  στο σύνολο της και την αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ ……./……./2019 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 




