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Πιζηοποίηζη – Έλεγσορ Παιδικών Υαπών 

Γήμος Καζηοπιάρ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 

6.999,91 € ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

Πεξηερφκελα: 

1. Σερληθή Έθζεζε 

2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
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1. Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η   Δ Κ Θ Δ  Η 
 

1.Ανηικείμενο ηηρ Τπηπεζίαρ 

 

Η παξνχζα ηερληθή  πεξηγξαθή πξνυπνινγηζκνχ 6.999,91 € ζςμπεπιλαμβανομένος 
ΦΠΑ 24%, ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ νη παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο 
θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο.  Η ζρεηηθή δαπάλε ζα 

βαξχλεη ηνλ θσδηθφ ΚΑ 30.7425.04 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2016  θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε ρξήκαηα ηνπ ΚΑΠ ΔΝΓ. ΓΑΠΑΝΩΝ ( πξψελ ΑΣΑ). Ο 

θσδηθφο αξηζκφο είδνπο είλαη:  CPV 2008 79132000-8 (Τπεξεζίεο Πηζηνπνίεζεο).  
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα δηάζηεκα εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ.  
 

2.Τθιζηάμενη καηάζηαζη 

 

Ο Γήκνο Καζηνξηάο κεηά θαη ηελ δηεχξπλζε ηνπ, δηαζέηεη 83 παηδηθέο ραξέο, (εθ ησλ 

νπνίσλ κφλνλ νη 15 είλαη ζηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο). Οπδεκία απφ απηέο ηηο παηδηθέο ραξέο 

δελ πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο: Τ.Α. 28492/2009 

(Β΄931) & Τ.Α. 27934/2014 (Β΄2029) πεξί παηδηθψλ ραξψλ θαη γη απηφ ηνλ ιφγν έρνπλ 

θξηζεί αθαηάιιειεο απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Παηδηθψλ Υαξψλ κε ηελ 9/2014 απφθαζε 

ηεο, ηεο 18/07/2014.  

Ο Γήκνο Καζηνξηάο, πξνβαίλεη ζε αλαθαηαζθεπέο θαη επεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ελαξκνληζηεί κε ηελ λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φκσο,  απαηηείηαη θαη ε πηζηνπνίεζε 
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απφ δηαπηζηεπκέλν  θνξέα κε αλαιπηηθή έθζεζε ειέγρνπ (εγθχθιηνο ΤΠΔ ππ’ 

αξηζ.44/07.08.2014).  

Καηφπηλ ηνχησλ θαη πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Καζηνξηάο λα πξνρσξήζεη ζηνλ απαξαίηεην 

πξνγξακκαηηζκφ έξγσλ, απαηηνχληαη ηφζν ν αξρηθφο έιεγρνο φζν ν επαλέιεγρνο θαη ε 

πηζηνπνίεζε φζσλ παηδηθψλ  ραξψλ θξηζνχλ απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα φηη επηζθεπάδνληαη 

άκεζα, κε θαηάιιειε ηεξάξρεζε. 

 

3. Ανάλςζη Τπηπεζίαρ 

Ο Αλάδνρνο δηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο ζα αλαιάβεη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ησλ 
αθφινπζσλ εξγαζηψλ : 

Α) ΦΑΗ 
Αξρηθφο έιεγρνο 83 (νγδνληαηξηψλ) Παηδηθψλ Υαξψλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο θαη πηζηνπνίεζε φζσλ παηδηθψλ  ραξψλ κπνξνχλ λα επηζθεπαζηνχλ άκεζα.  

Καηά ηνλ αξρηθφ έιεγρν ζα πξαγκαηνπνηεζεί επηηφπηνο έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηεο 
θάζε παηδηθήο ραξάο, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Δθφζνλ ν εμνπιηζκφο 

ηεο παηδηθήο ραξάο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ πξφηππσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο 
εθδίδεηαη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο. 

Δθφζνλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηνλ αξρηθφ έιεγρν, 

επαλαιακβάλεηαη ε επηζεψξεζε (επαλέιεγρνο) ελ επζέησ ρξφλσ. 
Ο έιεγρνο ησλ παηδηθψλ ραξψλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα πξφηππα ΔΝ1176 θαη 

ΔΝ11777 θαη κε ηελ ΤΑ27934/ΦΔΚ2029/β/25-07-2014 θαη ζα πεξηιακβάλεη: 
 Γεληθφ έιεγρν ηεο παηδηθήο ραξάο. 
 Γηαζηαζηνινγηθφ θαη νπηηθφ έιεγρν ησλ παηρληδηψλ. 

 Έιεγρν εγθαηάζηαζεο παηρληδηψλ. 
 Έιεγρν ρσξψλ θαη δαπέδσλ πηψζεο. 

 Έθδνζε έθζεζεο ή/θαη πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ 
Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηζεψξεζεο, ζπληάζζεηαη αλαιπηηθή Σερληθή Έθζεζε 

γηα ηελ παηδηθή ραξά θαη γηα θάζε φξγαλν κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

δηελεξγεζέληα έιεγρν, ηηο παξαηεξήζεηο ή/ θαη ηηο ειιείςεηο ηεο παηδηθήο ραξάο 
(ζπλνδεπφκελε απφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ). 

Δθφζνλ ν εμνπιηζκφο ηεο παηδηθήο  ραξάο (φξγαλα, δάπεδα θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο) 
πιεξνί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ Πξνηχπσλ θαη ηεο Ννκνζεζίαο, εθδίδεηαη ην 

πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηεο παηδηθήο ραξάο. 
ηηο Αλαιπηηθέο Σερληθέο εθζέζεηο γηα θάζε παηδηθή ραξά ζα ππάξρεη εθηφο ηεο 

πεξηγξαθήο θαη πξφηαζε ηνπ Φνξέα Γηαπίζηεπζεο γηα θάζε φξγαλν, κε ηελ θαηάηαμε ηνπ 

ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
α) θαηάιιειν 

β) εχθνια επηζθεπάζηκν/ εχθνια θαζηζηάκελν θαηάιιειν 
γ) επηζθεπάζηκν/ θαζηζηάκελν θαηάιιειν 
δ) κε επηζθεπάζηκν/ γηα απφζπξζε 

ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΦΑΗ 
Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ εθζέζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν Γήκνο 

Καζηνξηάο ζα απνθαζίζεη - ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Αλαδφρνπ - γηα ην πνηεο 
παηδηθέο ραξέο ζα αλαθαηαζθεπαζηνχλ, πνηεο ηπρφλ ζα θαηαξγεζνχλ θ.ι.π.  
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Δπίζεο ζα απνθαζίζεη γηα ηα φξγαλα πνηα ζα απνζπξζνχλ, πνηα ζα επηζθεπαζηνχλ θαη 
επαλαηνπνζεηεζνχλ θ.ι.π. θαη ζα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη έξγα. Καηφπηλ 
ηνχησλ ζα θιεζεί ν Αλάδνρνο λα πξνρσξήζεη ζηελ Β1΄& Β2΄Φάζε. 

Β1΄ΦΑΗ 
Άκεζνο επαλέιεγρνο 4 παηδηθψλ ραξψλ θαη ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο  

παηδηθψλ ραξψλ. 
 Β2΄ΦΑΗ 
Δπαλέιεγρνο 8 παηδηθψλ ραξψλ θαη ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο  

παηδηθψλ ραξψλ. 
Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πηζηνπνίεζεο ν Γηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα 

παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε ζην Γήκν Καζηνξηάο. 
 

4. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψζεη: 
1. Σελ Α ΦΑΗ εληφο 3 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο. 

2. Σελ Β1 ΦΑΗ εληφο 9 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο. 
3. Σελ Β2 ΦΑΗ εληφο 24 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο.  

Ο Γήκνο Καζηνξηάο δηθαηνχηαη λα επεθηείλεη θαηά έλα (1) έηνο ηελ Β2 Φάζε, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο εηδνπνηήζεσο ηνπ αλαδφρνπ 

 

5. ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεσηηθά ζα είλαη Γηαπηζηεπκέλνο Φνξέαο Διέγρνπ απφ ην Δζληθφ 
χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πκκφξθσζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ 

(αξρηθφο θαη πεξηνδηθφο έιεγρνο) ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία (ΤΑ 
28492/ΦΔΚ931/Β/18.05.09 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο) θαη ηα Δπξσπατθά πξφηππα ΔΝ1176 
θαη ΔΝ1177. Θα δηαζέηεη πςειή ηερλνγλσζία θαη κεγάιε εκπεηξία θαη αλαγλσζηκφηεηα ζε 

επηζεσξήζεηο/πηζηνπνηήζεηο παηρληδηψλ, Παηδφηνπσλ θαη παηδηθψλ ραξψλ θαη ζπλαθψλ 
αληηθεηκέλσλ 

 

6. Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Ιζρχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980, ηνπ Ν. 

3463/2006, ηνπ Ν. 4412/2016 θαζψο θαη ηνπ  Ν. 3852/10 άξζξν 72  

ΚΑΣΟΡΙΑ 16/11/2016 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 
ΣΜ. ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ & ΔΙΓΙΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ 
Γ/ΝΗ Σ.Τ. 
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ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΔΚΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΜΟΚΚΑ 

ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ Μ/ΚΟ 
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7. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ   
  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΞΙΑ 

1 Αξρηθφο Έιεγρνο Παηδηθψλ Υαξψλ 83 62,23 € 5.165,09 € 

2 Δπαλέιεγρνο Παηδηθψλ Υαξψλ 12 40,00€ 480,00 € 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 

23% 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

5.645,09 € 1.354,82 € 6.999,91 € 
 

 

ΚΑΣΟΡΙΑ 16/11/2016 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 

ΣΜ. ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ & ΔΙΓΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ 

Γ/ΝΗ Σ.Τ. 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΓΗ 

ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΔΚΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΜΟΚΚΑ 

ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ Μ/ΚΟ 

 


