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«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

(Αρ. μελέτης :    21/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Προϋπολογισμός :    6.770,40 € 
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Ι.  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον έλεγχο και την πιστοποίηση της λειτουργίας 26 παιδικών 
χαρών αρχικά, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 
Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 48165/2009 ( ΦΕΚ 1690 Β’ / 17-8-2009 ) και 
27934/11-07-2014 (ΦΕΚ 2029 Β’/25-07-2014) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 
30681) από 07-08-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.  

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, συμπληρώθηκε και ισχύει, 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, είναι απαραίτητο o Δήμος να αναθέσει σε διαπιστευμένο φορέα ελέγχου την 
υπηρεσία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης των Παιδικών Χαρών. Η εργασία θα περιλαμβάνει α) αρχικό 
έλεγχο και σύνταξη έκθεσης ευρημάτων επιθεώρησης και β) επανέλεγχο (ενδεχομένως) και έκδοση 
πιστοποιητικού. Πρόκειται να ελεγχθούν 26 παιδικές χαρές, στο Δήμο Δράμας. 

Η υπηρεσία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης των Παιδικών Χαρών θα ανατεθεί σε διαπιστευμένο 
φορέα ελέγχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.31 του 
Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2 παράγραφος 1.9 α και β και το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ του Ν. 
4412/2016. 

Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος – ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - των Παιδικών Χαρών του Δήμου μας στις οποίες 
θα διενεργηθεί η επιθεώρηση: 

1 Παιδική Χαρά Γήπεδα τένις περιοχής ανάπλασης Ο.Τ 829 . 

2 Παιδική Χαρά Πλησίον του Δημαρχείου   

3 Παιδική Χαρά Μπακογιάννη και Ελ Αλαμέιν   

4 Παιδική Χαρά επί της οδού Ρόδου   

5 Παιδική Χαρά επί της οδού Σαμοθράκης  

6 Παιδική χαρά εργατικές κατοικίες Νοσοκομείου  

7 Παιδική Χαρά πάρκο Περιθάλψεως  

8 Παιδική Χαρά στην οδού Αξιού και Μουρούζη  

9 Παιδική Χαρά στην οδού Αξιού και Ποταμών  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

Προϋπολογισμός :    3.000,00 € 
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10 Παιδική Χαρά Αλφειού και Θεοδοσίου – Κ. Παλαμά 

11 Παιδική Χαρά Μορκεντάου και Αλφειού  

12 Παιδική χαρά στην Πλατεία Αμπελοκήπων        

13 Παιδική Χαρά στη Ν.Σεβάστεια                                                                    

14 Παιδική χαρά στα Αμπελάκια   

15 Παιδική χαρά στη Ν.Αμισό  

16 Παιδική χαρά στον Αρκαδικό 

17 Παιδική χαρά στον Ξηροπόταμο Ο.Τ.72 

18 Παιδική χαρά στον Ξηροπόταμο Ο.Τ.94 

19 Παιδική χαρά στον Κ.Αγρό 

20 Παιδική χαρά στα Κουδούνια Ο.Τ.6 

21 Παιδική χαρά στα Κουδούνια Ο.Τ.51 

22 Παιδική χαρά στον Μαυρόβατο 

23 Παιδική χαρά στο Μικροχώρι 

24 Παιδική χαρά στην Καλλίφυτο 

25 Παιδική χαρά στο Μοναστηράκι 

26 Παιδική χαρά στον Μυλοπόταμο 

 

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

 

ΦΑΣΗ Α 

Αρχική επιθεώρηση των παιδικών χαρών. – Σύνταξη έκθεσης ευρημάτων επιθεώρησης.  

Πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος και καταγραφή της παιδικής χαράς, των παιχνιδιών και της 
εγκατάστασής 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.  

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176 KAI 
EN 1177 και κάθε άλλη σχετική προδιαγραφή ή πρότυπο ως προς την πιστοποίηση των υπό έλεγχο 
παιδικών χαρών που θα ισχύει κατά το χρόνο ελέγχου.  

Γίνεται σύνταξη έκθεσης 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 
(μη συμμόρφωση) με φωτογραφική τεκμηρίωση και πρόταση για τον τρόπο αποκατάστασης της έλλειψης 
– μη συμμόρφωσης.  
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ΦΑΣΗ Β  

Επανάληψη της επιθεώρησης - Έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου (Συμμόρφωσης) .  

Όπου απαιτείται και μετά την αποκατάσταση των ευρημάτων της Α΄φάσης από το Δήμο Δράμας, 
επαναλαμβάνεται η επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε η 
παιδική χαρά να πληρεί τις οριζόμενες προδιαγραφές.  

 

Έκδοση Πιστοποιητικού  Ελέγχου (Συμμόρφωσης).  

Εφόσον διαπιστωθεί από την επαναληπτική επιθεώρηση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 
προτύπων και της νομοθεσίας, ο φορέας ελέγχου εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.  

Η διάρκεια υλοποίησης της εργασίας είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 
τρεις μήνες μετά. 

        

Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 6.770,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %) 
και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Το ποσό των 2.000,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Οικονομικού Έτους 2019 (Ψήφιση Προϋπολογισμού ΑΔΣ 676/2018) του Δήμου Δράμας με ΚΑ. 30.6262.11 
και το ποσό των 4.770,40 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου 
Δράμας με ΚΑ. 30.6262.11. 

 

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργασίας αναλύεται ως εξής:  
 

 
 
 

CPV εργασιών:79132000-8. 

 

                                                     Δράμα   11-11-2019 

 
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 

Ελματζόγλου Άννα 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ 
 
 
 

Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά 
Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄β. 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
(Κ.Α.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

2019 2020 

1 30.6262.11 Εργασίες ελέγχου και 
πιστοποίησης παιδικών 
χαρών 

6.770,40 € 2.000,00 € 
 

4.770,40 € 
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Ι Ι .  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 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΑΡ.ΤΙΜ. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 
24% 

1 
Έλεγχος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
ασφαλείας των παιδικών χαρών και έκδοση 
Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης 

1 ΤΕΜ 26 210,00 € 5.460,00 € 

ΦΠΑ (24%) 1.310,40 € 

Γενικό σύνολο δαπάνης  με ΦΠΑ (24%) 6.770,40 € 

 
 
Οι αναφερόμενες τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία  στις τρέχουσες τιμές 

αγοράς, σε αντίστοιχες εργασίες. 
 
 

                                                Δράμα   11-11-2019 

 
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 

Ελματζόγλου Άννα 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ 
 
 
 

Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά 
Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄β. 

 

 

 
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Προϋπολογισμός :    6.770,40 € 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο   
 
     Η  παρούσα μελέτη αφορά την εργασία για τον έλεγχο συμμόρφωσης 26  παιδικών χαρών σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Δράμας από διαπιστευμένο φορέα Επιθεώρησης και την έκδοση 
αντίστοιχα, αφού ικανοποιηθούν τυχόν παρατηρήσεις, πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις 48165/2009 ( ΦΕΚ 1690 Β’ / 17-8-2009 ) και 27934/11-07-2014 (ΦΕΚ 2029 Β’/25-07-
2014) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681) από 07-08-2014 του 
Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176 KAI EN 1177 τα οποία ισχύουν. Οι 
εργασίες αυτές δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από το προσωπικό του δήμου, δεδομένου ότι απαιτούν 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από ανειδίκευτο προσωπικό. 

 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1) του άρθρου 2 παρ. 1-9β και του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
2) του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως»  
3) Του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 4) του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08-06-2006) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ. Α΄/23-12-2008). 

 5) του άρθρου 133 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 
 6) Την υπ' αριθμό 28492/11-5-2009 Υπουργική Απόφαση “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 931/Β'/2009). 

 7) τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176 και ΕΝ1177 που αφορούν στα 
όργανα παιχνιδιού και τον εξοπλισμό Παιδικών Χαρών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρότυπο. 

 8) την υπ' αριθμό 27934/25-07-2014 Υπουργική Απόφαση “Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
28492/2009 (Β' 931) απόφαση μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ” (ΦΕΚ 
2029/Β'/25-07-2014). 

9) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 
10) Οι διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά 
με την προστασία της τεχνογνωσίας……» 

 
Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 
 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η σύμβαση 
β. Η τεχνική περιγραφή   
γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
δ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
    
     Η έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει με την υπογραφή του συμφωνητικού. Η δε 

συμβατική προθεσμία θα είναι 3 μήνες. 
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Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του αναδόχου 

  
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην 

μελέτη έπειτα από γραπτή ή τηλεφωνική συνεννόηση με το Δήμο Δράμας. Οι επισκέψεις του σε αριθμό 
όσον αφορά στον έλεγχο και τον επανέλεγχο των παιδικών χαρών, ορίζονται σε min 3 και max 5.  

2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στο βαθμό και στην ποσότητα που απαιτείται το απαραίτητο 
προσωπικό, εργαλεία, μηχανήματα και για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. 

3. Γνώση συνθηκών του έργου: Η έννοια της υπογραφής της συμβάσεως εκ μέρους του αναδόχου 
σημαίνει ότι έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες που αφορούν στις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, δηλαδή την θέση τους και τις ιδιαιτερότητες τους, τις μεταφορές που 
απαιτούνται με κάθε μέσο, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορούν να επηρεάσουν το 
κόστος των υπηρεσιών και ότι οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, προς την οποία σε κάθε 
περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί. 

4. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο με αποκλειστική ευθύνη του για την 
έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση τους. Στην τιμή του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία 
υλικά και μέσα για την παροχή των υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλη γενική δαπάνη. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Υπηρεσίας να διαθέτει ενεργή 
διαπίστευση από τον ειδικό προς τούτο φορέα της πολιτείας (π.χ. ΕΣΥΔ) για την πιστοποίηση του πεδίου 
που αφορά η υπηρεσία. 
 

 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών  
 
    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.   
        

Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωμής 
 
    Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται ανάλογα με την 

προσφορά του, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και την έκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου 

(συμμόρφωσης) όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω και στην τεχνική περιγραφή. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνεται και κάθε γενική δαπάνη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη, ασφάλιση, τέλη, κρατήσεις, καύσιμα, μετακινήσεις. 
 
Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών 
 
Οι διαφορές που πιθανόν να  εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Δράμας.- 
 
 

Δράμα   11-11-2019 

 
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 

Ελματζόγλου Άννα 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ 
 
 
 

Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά 
Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄β. 
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