
 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 

Για την εργασία 
«Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών των παιδικών σταθµών του 

νοµικού προσώπου» 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 

 Στην παρούσα έκθεση περιγράφεται η εργασία της επιθεώρησης και πιστοποίησης 
13 παιδικών χαρών που βρίσκονται στους δέκα τρεις (13) παιδικούς σταθµούς του νοµικού 
προσώπου. 
 Σύµφωνα µε την αρ. 28492/2009 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
(τροποποιήθηκε µε τις 48165/2009 και 15693/2013 όµοιες) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις 
και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των 
δήµων, η διαδικασία πιστοποίησης της καταλληλότητάς τους και τα αρµόδια όργανα 
ελέγχου.  
 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο (β) της παρ.2 του άρθρου 9 της ως άνω 
απόφασης, προκειµένου να λάβει πιστοποιητικό καταλληλότητας για κάθε παιδική χαρά, ο 
φορέας υποβάλλει αίτηση στην οικεία Επιτροπή της παρ.1 του ίδιου άρθρου. Η αίτηση θα 
πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις 
ασφαλείας.  
 Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ίδιας απόφασης, «ο Ελληνικός Οργανισµός 
Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και κάθε άλλος φορέας διαπιστευµένος για το σκοπό αυτό από το 
Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης, αναγνωρίζονται ως αρµόδιοι φορείς για την αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των παιδικών χαρών».  
 Προκειµένου να εφαρµόσουµε τις ανωτέρω διατάξεις και να προχωρήσουµε στις 
απαιτούµενες παρεµβάσεις, είναι απαραίτητη η διενέργεια ελέγχων στις παιδικές χαρές των 
παιδικών σταθµών, από φορέα διαπιστευµένο από το Ε.ΣΥ.∆. που θα καταγράψει την 
υφιστάµενη κατάσταση, θα υποδείξει τα σηµεία που χρήζουν βελτίωσης και – µετά την 
εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών – θα εκδώσει το απαιτούµενο πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης.  
 Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό συνολικά των χιλίων 
επτακοσίων είκοσι έξι  ευρώ και ενενήντα δυο  λεπτών(1.726,92 €)  
 Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 28/80. 
 

ΙΙ.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
 

 
Η εργασία θα περιλαµβάνει : 
 
Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
1ο ΣΤΑ∆ΙΟ : Επιτόπιο έλεγχο του χώρου, καθώς και του εξοπλισµού και της οργάνωσης της 
λειτουργίας της παιδικής χαράς ή του αύλειου χώρου του Παιδικού Σταθµού, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα Νοµοθεσία (Υπουργική απόφαση 28492/18-5-2009). 

                
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
      Π.Ε ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                          
   ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/νση: Γρηγ. Μαρασλή 1 
Ταχ. Κωδ: 69100 Κοµοτηνή 
Πληροφορίες: Μ. Μερέτη 
Τηλέφωνο: 2531023175 

 
          Κοµοτηνή 7/05/2015 

      Αρ.Πρωτ.:1169  
 
                              
 

 

  
   



 

Καταγραφή των αποτελεσµάτων ελέγχου µε τις σχετικές παρατηρήσεις, ελλείψεις, 
προβλήµατα που τυχόν  εντοπίστηκαν στο χώρο της κάθε παιδικής χαράς ή σε 
συγκεκριµένα Παιχνίδια, ή σε αύλειους χώρους των παιδικών και έκθεση µε συγκεκριµένες 
οδηγίες που θα δίνονται, ώστε αφού γίνουν οι απαιτούµενες παρεµβάσεις από τον 
Οργανισµό να είναι δυνατή η πιστοποίησή τους. 
Για τις παιδικές χαρές που δεν παρουσιάζουν προβλήµατα, θα εκδίδεται Πιστοποιητικού 
Ελέγχου µε το οποίο θα πιστοποιείται ότι η παιδική χαρά συµµορφώνεται µε τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και την Ελληνική Νοµοθεσία.  
 
2ο ΣΤΑ∆ΙΟ :  Μετά την ολοκλήρωση από τον Οργανισµό όλων των απαιτούµενων 
παρεµβάσεων ή εργασιών προσαρµογής προς την ισχύουσα Νοµοθεσία, που θα 
βεβαιώνεται εγγράφως προς τον ανάδοχο, στις παιδικές χαρές - αύλειους χώρους των 
παιδικών σταθµών, θα γίνεται επανέλεγχος και επιβεβαίωση από τον ανάδοχο για την 
συµµόρφωση στις ισχύουσες προδιαγραφές (Ελληνικά πρότυπα) και την ισχύουσα 
Νοµοθεσία και θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης. 
  
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος φορέας ελέγχου από το Ε.ΣΥ.∆. για 
την αξιολόγηση της συµµόρφωσης των παιδικών χαρών, σύµφωνα µε την Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών 28492/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177.  
 Το ΝΠ∆∆  διατηρεί το δικαίωµα να µην προβεί στην πιστοποίηση όλων των 
παιδικών χαρών ή οργάνων που προβλέπονται στην παρούσα µελέτη. Σε αυτή την 
περίπτωση οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον ανάδοχο τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες 
µέρες πριν την προγραµµατισµένη επιθεώρηση των παιδικών χαρών ή οργάνων. Στην 
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παραιτείται του δικαιώµατός του να αιτηθεί την πληρωµή για 
την πιστοποίηση παιδικών χαρών για τις οποίες ο Οργανισµός έχει αιτηθεί εµπρόθεσµα την 
εξαίρεσή τους από τη διαδικασία της επιθεώρησης.  
  

ΙΙΙ.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

                                  

Περιγραφή υπηρεσίας Τιµή ανά 
µονάδα  Ποσότητα Συνολική 

Τιµή 
Υπηρεσία αρχικής επιθεώρησης 
(προέλεγχος) των παιδικών χαρών του 
νοµικού προσώπου (CPV:71631000-0) 

108,00 €  13 1.404,00 €  

Επανέλεγχος παιδικών χαρών και έκδοση 
Πιστοποιητικού Καταλληλότητας 
(CPV:79132000-8) 

0,00 €  13 0,00 €  

 ΑΞΙΑ  1.404,00 

 Φ.Π.Α 23% 322,92  

 ΣΥΝΟΛΟ 1.726,92 

 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων τέσσερα ευρώ , συν 
Φ.Π.Α. 23% (τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα δυο  λεπτά) δηλαδή συνολικά χιλίων 
επτακοσίων είκοσι έξι  ευρώ και ενενήντα δυο  λεπτών. 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Πρόεδρος Του ΚΕ. ΜΕ. Α. ∆ήµου 
Κοµοτηνής 
 
 
 
Νικόλαος Σωτηρακόπουλος 

                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
                Η Προϊσταµένη ∆/νσης 

 
 

 
Μαρία Μερέτη 
ΠΕ ∆ιοικητικού 



 

 

 
 

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

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής 
Η ανάθεση της εργασίας αφορά στην επιθεώρηση και πιστοποίηση 13 παιδικών χαρών που 
βρίσκονται στους δέκα τρεις (13) παιδικούς σταθµούς του νοµικού προσώπου. 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
- των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
- την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
- του Π∆ 28/80 
-την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 
1291/11.08.2010 τεύχος Β) και 
- την παράγραφο 8 του άρθρου 26 του Ν 3613/2007 µε την οποία συµπληρώθηκε το άρθρο 
209 του Ν. 3463/2006 
 
Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισµός µελέτης 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
γ. περιγραφή εργασίας –µελέτη 
 
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στο 1ο και το 2ο Στάδιο 
και µέχρι την υλοποίηση από το νοµικό πρόσωπο των προαπαιτούµενων έναρξης του 2ου 
Σταδίου δεν θα συνυπολογίζεται στη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της εργασίας. 
 
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
- Ο ανάδοχος θα κάνει επιτόπου έλεγχο της κατάστασης του χώρου, του υπάρχοντος 
εξοπλισµού και της οργάνωσης της παιδικής χαράς. Βάσει των ευρηµάτων των ελέγχων θα 
συντάξει Έκθεση Ελέγχου, στην οποία θα περιγραφούν αναλυτικά οι διενεργηθέντες έλεγχοι 
και τα αποτελέσµατά τους, οι µη συµµορφώσεις/ ελλείψεις της παιδικής χαράς και οι 
απαιτούµενες τροποποιήσεις / επεµβάσεις, ώστε µετά την υλοποίησή τους από το νοµικό 
πρόσωπο να είναι δυνατή η πιστοποίησή τους 
- Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση του Νοµικού Προσώπου. 
- Εάν ο ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση 
του νοµικού προσώπου, τότε αυτό δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της σύµβασης. 
 
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του Νοµικού Προσώπου 
- Το νοµικό πρόσωπο οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, κάθε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη, 
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 
γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται 
προηγούµενο αίτηµα του αναδόχου. 
 
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 ανάδοχος ή το νοµικό πρόσωπο είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 



 

του αναδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί το νοµικό πρόσωπο 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 το νοµικό πρόσωπο προσαρµοζόµενος ανάλογα. 
 
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 
 
Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωµής 
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο ποσό 
των συνολικά χιλίων επτακοσίων είκοσι έξι  ευρώ και ενενήντα δυο  λεπτών (1.726,92 €) - 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει µετά την εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του µε την έκδοση τιµολογίου, υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης από την αρµόδια επιτροπή του νοµικού προσώπου και έκδοση του αντίστοιχου 
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής. 
 
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, 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. 
 
 

  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Πρόεδρος Του ΚΕ. ΜΕ. Α. ∆ήµου Κοµοτηνής 

 
 
 
 
 

Νικόλαος Σωτηρακόπουλος 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Προϊσταµένη ∆/νσης 

 
 
 
 
 

Μαρία Μερέτη 
ΠΕ ∆ιοικητικού 

 
 


