
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ:  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

  

              

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 € 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στον έλεγχο εβδομήντα (70) παιδικών χαρών του Δήμου 

Κομοτηνής με σειρά που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.   Ο έλεγχος  των παιδικών 

χαρών θα υλοποιηθεί κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ  31/Β/2009) και 

όλων των εν δυνάμει διατάξεων.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών παροχής υπηρεσιών 

ανέρχεται στο συνολικό πόσο των 17.220,00 € (συμπ. ΦΠΑ 23%) και υπάρχει πίστωση στον 

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 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.  

Η εργασία θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. με αρ. 28/80 

«Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» και θα περιλαμβάνει τον  αρχικό έλεγχο και τον 

επανέλεγχο , όπως αναλύονται στην παρακάτω  Τεχνική περιγραφή. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

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 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. 

 

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.  
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Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο (2) έτη. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή   07-07-2015 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΔ/ΝΣΗΣ  

 

 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΛΙΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΔ/ΝΣΗΣ  

 

 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΕΡΓΟ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

     

        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 € 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. ΦΑΣΗ Α  

ΤΕΜ 70 130,00€ 9.100,00€ 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. ΦΑΣΗ Β 

ΤΕΜ 70 70,00€ 4.900,00€ 

      

       ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ              14.000,00  € 

        ΦΠΑ 23%                3.220,00€ 

 

       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ               17.220,00 € 

 

 

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). 

 

 

Κομοτηνή   07-07-2015 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΔ/ΝΣΗΣ  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΔ/ΝΣΗΣ  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΛΙΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 

 

 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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