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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών 

επανέκδοσης πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Δ.) για τον έλεγχο παιδικών χαρών. 

 

Κάθε υφιστάμενη παιδική χαρά σύμφωνα με την νομοθεσία (υπ αριθμ. 
28492/2009 (Β 931) Υ.Α., υπ αριθμ. 27934/2014 (Β 2029) Υ.Α. και την 

Εγκύκλιο 44/07-08-2014, ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) θα πρέπει να έχει Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Λειτουργίας και το ειδικό σήμα. 

 
Η βεβαίωση χορηγείται από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών αφού 

ελέγξει και βεβαιώσει την πληρότητα του τελικού φακέλου. Ο φάκελος αυτός 

πρέπει να περιέχει: 
1. την τεχνική έκθεση χωροθέτησης, την οποία έχει εκπονήσει ο μηχανικός 

του ΟΤΑ, συνοδευόμενη από 

2. φωτογραφική τεκμηρίωση του υλοποιηθέντος έργου, 

3. τη μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 

4. το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα. 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας 

απαιτείται εκτός των άλλων και πιστοποιητικό συμμόρφωσης από 

διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Δ.) για τον 

έλεγχο παιδικών χαρών.   
 

Για τον δήμο Χίου έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης από 

Διαπιστευμένου Φορέα και στην συνέχεια η Βεβαίωση Καταλληλότητας 
Λειτουργίας.  

 

Θα πρέπει να γίνει επανέκδοση-ανανέωση των πιστοποιητικών ώστε να 
ανανεωθούν οι Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Λειτουργίας, καθώς η διάρκεια 

ισχύς των πιστοποιητικών είναι ένα (1) έτος και τα προηγούμενα έχουν λήξει. 

 
Η υπηρεσία αφορά δέκα πέντε (15) παιδικές χαρές του δήμου και αφορά 

αρχικό έλεγχο και επανέλεγχο για την έκδοση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης 

από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με τις ΥΑ 28492/2009 (Β 

931) Υ.Α., υπ αριθμ. 27934/2014 (Β 2029) Υ.Α. και την Εγκύκλιο 44/07-
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08-2014, ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ που αναφέρονται σε 

αυτές.  
 

Η δαπάνη της συγκεκριμένης υπηρεσίας έχει ενταχθεί στον Τεχνικό 

Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό του έτους 2018 με τίτλο «Επανέκδοση 
πιστοποιητικών συμμόρφωσης Διαπιστευμένου Φορέα παιδικών χαρών Δήμου 

Χίου» με ποσό 2.500,00€ με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον 

Κ.Α: 00-6495.018. 

 
Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι ανωτέρω παρεχόμενες 

υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79132000-8  

 

Χίος, 07-06-2018 
 

Συντάχθηκε 

 
 

 

Καλλιοντζή Παναγιώτα 

Θεωρήθηκε 

Ο Διευθυντής Τ.Υ.  Δ. Χίου  

 

 

Ελευθέριος Παπαλάνης 
ΠΕ Πολίτικος Μηχανικός με Β΄ Βαθμό 
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ΕΝΔΕ ΙΚΤ ΙΚ Ο Σ  Π ΡΟΫ ΠΟΛ ΟΓΙ Σ ΜΟΣ   

 

Α/

Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ
. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 
 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Επανέκδοση πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης παιδικών χαρών 
του Δήμου (αρχικός έλεγχος) 

Κατ’ 

αποκ. 
15 118,00€ 1.770,00€ 

 Επανέκδοση πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης παιδικών χαρών 

του Δήμου (επανέλεγχος) 

Κατ’ 
αποκ 

15 21,90€ 328,50€ 

Σύνολο καθαρής αξίας    2.098,50€ 

ΦΠΑ 17%    356,75 

Γενικό σύνολο δαπάνης      2.455,25 € 

                                                                                  

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα 
στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.  

 

Χίος, 07-06-2018 
 

Συντάχθηκε 

 
 

 

Καλλιοντζή Παναγιώτα 

Θεωρήθηκε 

Ο Διευθυντής Τ.Υ.  Δ. Χίου  

 

 

Ελευθέριος Παπαλάνης 
ΠΕ Πολίτικος Μηχανικός με Β΄ 

Βαθμό ΄ 
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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 συγγραφής 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών 

Επανέκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα από το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Δ.) για τον έλεγχο παιδικών χαρών. 

 

Κάθε υφιστάμενη παιδική χαρά σύμφωνα με την νομοθεσία (υπ αριθμ. 
28492/2009 (Β 931) Υ.Α., υπ αριθμ. 27934/2014 (Β 2029) Υ.Α. και την 

Εγκύκλιο 44/07-08-2014, ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) θα πρέπει να έχει βεβαίωση 

καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήμα. 

 
Η βεβαίωση χορηγείται από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών αφού 

ελέγξει και βεβαιώσει την πληρότητα του τελικού φακέλου. Ο φάκελος αυτός 

πρέπει να περιέχει: 
1. την τεχνική έκθεση χωροθέτησης, την οποία έχει εκπονήσει ο μηχανικός 

του ΟΤΑ, συνοδευόμενη από 

2. φωτογραφική τεκμηρίωση του υλοποιηθέντος έργου, 

3. τη μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς 

4. το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα. 

 
Από τα ανώτερο προκύπτει ότι για την  έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας 

απαιτείται εκτός των άλλων και πιστοποιητικό συμμόρφωσης από 

διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Δ.) για τον 

έλεγχο παιδικών χαρών.   
 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 των άρθρων 103 και 209 του Ν.3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/07 

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08  

 το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 του Ν4412/2016 

 την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
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Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. προϋπολογισμό μελέτης, Τιμολόγιο 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη 
 

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τον αρχικό έλεγχο εντός 

προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Μετά την 
ολοκλήρωση και παράδοση του αρχικού έλεγχου από το ανάδοχο, ο δήμος θα 

πρέπει να προβεί στην αποκατάσταση των υποδείξεων από τον ανάδοχο, και 

στην συνέχεια εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών ο ανάδοχος να προβεί 
στο επανέλεγχο και την έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης ανά 

παιδική χαρά.   

 
Άρθρο 5ο: Αντικείμενο και στόχοι της εργασίας 

Η υπηρεσία αφορά δέκα πέντε (15) παιδικές χαρές του δήμου και αφορά 

αρχικό έλεγχο και επανέλεγχο για την έκδοση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης 
από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με τις ΥΑ 28492/2009 (Β 

931) Υ.Α., υπ αριθμ. 27934/2014 (Β 2029) Υ.Α. και την Εγκύκλιο 44/07-

08-2014, ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ που αναφέρονται σε 

αυτές.  
 

Άρθρο 6ο: Προσφορές 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει 
τελικά την παρούσα παροχή υπηρεσιών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της 

προσφοράς του αναδόχου θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύμβαση για την παρούσα παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την 

ολοκλήρωση των συνολικών ποσοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα 

μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.  

 

Για την έγκαιρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από 

αυτήν, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο 
φάκελο οικονομικής προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα 

αναγράφει: «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ και Προσφορά για την εργασία «ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ». Μέσα στον φάκελο θα εσωκλείεται συμπληρωμένος ο 

προϋπολογισμός προσφοράς. Οι τιμές του τιμολογίου θα είναι τιμές μονάδος 

και το κόστος θα διατηρείται σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με 

ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της 

προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου.  
 

Επίσης, από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει 

σαφώς ότι οι προς εκτέλεση υπηρεσίες συμφωνούν πλήρως με την τεχνική 
έκθεση – προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη 

δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα 
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αναδειχθεί τελικά ανάδοχος για την περαίωση καθενός από τα μέρη της 

παρούσας υπηρεσίας, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της υπό υπογραφή σύμβασης.  

 

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο 
προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής 

θα πρέπει να συμπληρώνει. 

 
Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωμένος να πραγματοποίηση αρχικό έλεγχο και επανέλεγχο, 

όπου χρειαστεί, και την έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης ανά 
παιδική χαρά του δήμου. 

 

Άρθρο 8ο: Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  

 
Άρθρο 9ο: 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 ο Δήμος 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 τον Δήμο 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 10ο: Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 

Άρθρο 11ο: Πλημμελής παροχή υπηρεσιών 
Εφ’ όσον οι παρούσες παροχές υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της 

σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει ή βελτιώσει 

σύμφωνα με τα στοιχειά της σύμβασης και τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 12ο: Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου 
καθορίζεται σε 2.455,25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%. Η 

αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά: α) μετά την εκτέλεση του αρχικού ελέγχου, 

(παράδοση των εκθέσεων ελέγχου ή πιστοποιητικών) και β) μετά την έκδοση 
των πιστοποιητικών συμμόρφωσης (επανέλεγχος), ύστερα από έκδοση 

σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου.  
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Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι 

και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο 
και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος 

της εντολής. 

 
Άρθρο 13ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος 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 κατά την ημέρα της σύμβασης 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, 

επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Άρθρο 15ο: Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Η παραλαβή της παροχής υπηρεσιών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή 

παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 
τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να 

προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των 

όποιων ανωμαλιών. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της 
από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Χίου δικαιούται να προβεί στην 

τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 

πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Η παραλαβή 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων.  

 

Χίος, 07-06-2018 
 

Συντάχθηκε 

 
 

 

 

Καλλιοντζή Παναγιώτα 

Θεωρήθηκε 

Ο Διευθυντής Τ.Υ.  Δ. Χίου  

 

 

Ελευθέριος Παπαλάνης 
ΠΕ Πολίτικος Μηχανικός με Β΄ 

Βαθμό ΄ 

 


