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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος   18/4/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ : 16668/18-4-2019 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:2278 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   

 Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
               Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
            Τηλ : 2132030638  

            email:theodosiadou@ dionysos.gr                                
 
 

Απευθείας Ανάθεση «∆απάνες Πιστοποιήσεων Καταλληλότητας Παιδικών Χαρών από 
διαπιστευµένο Φορέα του ΕΣΥ∆» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

  

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 

 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραµµα Κλεισθένης ) 
6) Την 1991/14342/1-4-2019(Α∆Α 6ΣΝ∆93-Μ6Σ) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας  για ∆απάνες Πιστοποιήσεων 

Καταλληλότητας Παιδικών Χαρών από διαπιστευµένο Φορέα του ΕΣΥ∆ , µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», σύµφωνα µε το αρθρο 118 του Ν. 4412/2016 
και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραµµα Κλεισθένης) 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την 
υπ’ αριθµ. αριθ 321/22-2-2019 Απόφαση Ανάληψης  ∆απάνης ( Α∆Α:Ω8ΟΛΩ93-6Σ6) 
19REQ004546423  2019-03-01  ως εξής: 

I.   Κ.Α. 35.6142.0006 µε τίτλο «∆απάνη Πιστοποιήσεων καταλληλότητας παιδικών  
 χαρών » για  ποσό 22.350,00€ . 
8)  Την υπ’ αριθ. 14518/2-4-2019 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς Όλους του  
 ενδιαφερόµενους   
9) Την υπ΄αριθ 15450/9-4-2019 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της    
 εταιρείας“TUV HELLAS (TUV NORD)AE" ποσού 18.755,00€, 
 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
10)Την υπ΄αριθ 15569/9-4-2019  εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της    
 εταιρείας “OCTOCERT  CERTIFICATION SERVICES E.E "   ποσού 18.500,80€, 
 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 
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11) Την υπ΄αριθ 15624/10-4-2019 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της      
  εταιρείας “K.C HELLAS  ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ       
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ "   ποσού 18.308,60€,  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 
 
12) Το υπ' αριθ 19REQ004544518   2019-02-18 πρωτογενές αίτηµα µε CPV:   
  79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης ». 
 
13) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 
  απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης     
  αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου": 
 
14) Το απο 16/4/2019 ηλεκτρονικό µήνυµα  του Τµήµατος Προµηθειών, προς της  
  συντάκτρια της υπ΄ αριθ 4/2018 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως 
  προς την καταλληλότητα των προσκοµισθέντων πιστοποιητικών διαπίστευσης  
  των εταιρειών που συµµετείχαν. 
15) Το απο υπ αριθ 16477/17-4-2019 απαντητικό ηλεκτρονικού µηνύµατος  της  
  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Τον αποκλεισµό της εταιρείας “K.C HELLAS  ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "  για τους λόγους που αναφέρονται στο από 16477/17-4-2019 

απαντητικό ηλεκτρονικό µήνυµα  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών . 

2. Εγκρίνουµε την προµήθεια  για «∆απάνες Πιστοποιήσεων Καταλληλότητας Παιδικών 

Χαρών από διαπιστευµένο Φορέα του ΕΣΥ∆» 

3. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών, στην εταιρία “OCTOCERT  CERTIFICATION SERVICES E.E ”, 
µε ΑΦΜ 800912943, ∆.Ο.Υ Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  µε στοιχεία επικοινωνίας, 
οδός:Λ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 150, ΤΚ 570 10 ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   , τηλ.: 2310 
675430 , email:gkounatidis@octocert.com  ,έναντι του ποσού των ∆έκα οκτώ  
χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ και ογδόντα λεπτών (18.500,80€), 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

 

Ειδικότερα,  

 

Αντικείµενο παροχής υπηρεσιών 
 

 

1  : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν  28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β’ ) Υπουργικής Απόφασης (όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 27934/11.07.2014 απόφαση ΥΠ. ΕΣ. και την υπ’ αρ.  44 εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. –

αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014) για το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών, η παρούσα μελέτη 

συντάσσεται για την ανάθεση σε διαπιστευμένο φορέα  κατά το τμήμα 1 της υπηρεσίας προελέγχου 

όλων των μελετών που συντάσσονται και σχετίζονται με τις παιδικές χαρές καθώς και των εργασιών 

που θα εκτελούνται  προκειμένου να υπάρχει πλήρης ταύτιση : 

α. με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και των σχετικών προτύπων  

β. έλεγχος των υλικών -συμφωνία με τεχν. Προδιαγραφές, τα οποία αποτελούν ένα πολύ 

εξειδικευμένο αντικείμενο που σχετίζεται με την ασφάλεια των παιδιών και απαιτεί ειδικές γνώσεις 

και εμπειρία. 
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Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 44 εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. –(αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014), Α. Γενικές Διατάξεις, 

παρ. ε, «Εφίσταται δε η προσοχή, επειδή δεν γίνεται πλέον προκαταρκτικός έλεγχος από την τριμελή 

Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών πριν το στάδιο κατασκευής μιας νέας παιδικής χαράς, ότι ο Ο.Τ.Α θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του όλα τα κριτήρια χωροθέτησης, σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας που 

αναπτύσσονται στην υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

27934/2014 απόφαση, προκειμένου να προβεί στην κατασκευή του έργου και να μην αντιμετωπίσει 

σοβαρά προβλήματα κατά την έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας λειτουργίας και τη χορήγηση του 

ειδικού σήματος.Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η παιδική χαρά δεν θα μπορεί να 

λειτουργήσει». Για να εξασφαλιστεί  επομένως η δομική αρτιότητα του έργου και λόγω της 

πολυπλοκότητας των ποιοτικών στοιχείων των υλικών και του εξοπλισμού των παιδικών χαρών,  θα 

πρέπει να ανατεθεί  σε φορέα πιστοποίησης : 

 

� 1α.Ο προέλεγχος μελετών  που αφορούν στην συντήρηση, αναβάθμιση, ανακατασκευή για την 

πιστοποίηση παιδικών χαρών που πρόκειται να εκπονηθούν από τον Δήμο μας για τα έτη 2018-

2019  η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:  Έγκριση  της μελέτης (κατόψεις, 

προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή, Γενική, Ειδική και Ειδική Τεχνική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, ΣΑΥ-ΦΑΥ, Διακήρυξη), για το αν συντάχθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27934/2014 

απόφαση  και την υπ’ αρ.  44 εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. –αρ. Πρωτ. 30681/7-8-2014.  Έγκριση του 

τιμολογίου της μελέτης, ώστε να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΝ1177 και ΕΝ 

71-3 (πιστοποιητικά συμμόρφωσης, προκαταρκτικές πληροφορίες κατασκευαστή/ 

προμηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης, πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση 

κ.λπ.). 

 

� 1β. Έλεγχος των υλικών και συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνική Υποστήριξη σε 

όλες τις φάσεις και κυρίως κατά την εκτέλεση των εργασιών προκειμένου να  ελεγχθούν  τα 

υλικά και η συμφωνία  τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σύμφωνα με τις ανάγκες 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  αλλά και τα κατασκευαστικά σχέδια με τους χώρους πτώσης. 

 

2  : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ 

 

Προέλεγχος για πιστοποίηση και παραλαβή έργων και προμηθειών.  Περιλαμβάνεται  η  

διαδικασία  προελέγχων , προκειμένου να δοθεί το τελικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης για   

παιδικές χαρές  του Δήμου Διονύσου η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 

� 2α. Έλεγχος σχεδίου γενικής διάταξης της παιδικής χαράς  ώστε να πληροί την μελέτη και τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

� 2β. Έλεγχος δαπέδων. Έλεγχος κρίσιμου ύψους πτώσης δαπέδων παιδικών χαρών με τα 

κατάλληλα όργανα του Διαπιστευμένου Φορέα, ώστε να διαπιστώνεται η καταλληλότητα των 

υλικών των δαπέδων και χημικοί έλεγχοι υλικών δαπέδων ( σε οποιοδήποτε εργαστήριο έχει 

αυτή την δυνατότητα και είναι διαπιστευμένο) για τον  έλεγχο των δαπέδων χυτών ή πλακιδίων  

προκειμένου να διαπιστωθεί   η συμμόρφωση τους στα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ 71-3 ,ΕΝ1176 ΕΝ 

1177 και την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή  νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών. 

� 2γ. Εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών. Κατόπιν απαίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία θα μπορεί να 

γίνει ο εργαστηριακός έλεγχος των υλικών πχ ξυλείας ,hpl,κλπ, ώστε να διαπιστώνεται η 

ποιότητα, η αντοχή τους ,η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
� 2δ. Έλεγχος των πακτώσεων των οργάνων. 
� 2ε. ’Έλεγχος σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για προτάσεις -έγγραφες 

υποδείξεις αν απαιτούνται που να αφορούν το σύνολο του εξοπλισμού της παιδικής χαράς. 
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Δημιουργία φύλλων έλεγχου με φωτογραφίες ώστε να είναι ξεκάθαρα  τα σημεία των 

παρεμβάσεων. 

 

 

3  : ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

Διαδικασία  ελέγχων και επανελέγχων , προκειμένου να δοθεί το τελικό πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης για  τις  παιδικές χαρές  του Δήμου Διονύσου η οποία θα περιλαμβάνει τα 

παρακάτω στάδια: 

 

� 3α. Έλεγχος  και επικαιροποίηση  ή αναθεώρηση του πλήρη φακέλου για την Τριμελή Επιτροπή 

Παιδικών χαρών ο οποίος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Εγκύκλιο  44/2014 του ΥΠΕΣ θα 

περιλαμβάνει  : 

-Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της παιδικής χαράς  περιλαμβανόμενου σχεδίου γενικής 

διάταξης (με πλήρη αποτύπωση όλων των στοιχείων κλπ), εγγράφων  για το ιδιοκτησιακό του 

εκάστοτε χώρου κλπ 

-Τεχνικό φυλλάδιο οργάνων παιδικής χαράς 

-Φωτογραφική Τεκμηρίωση  

-Όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών από την Τριμελή 

Επιτροπή και τη χορήγηση του σήματος από το ΥΠΕΣ. 

� 3β. Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης εντός 10ημέρου από τον τελευταίο και οριστικό 

έλεγχο. 
 
 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου από το ΕΣΥΔ για την αξιολόγηση της 

Συμμόρφωσης των παιδικών χαρών (αρχικός και περιοδικός έλεγχος) σύμφωνα με την 28492/ΦΕΚ 

931/Β/18.05.2009 , το ΦΕΚ 1690/17.08.2009 και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 και θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 20 ημερών από την έγγραφη πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών . 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ ( € ) 

 

 

1 : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ 

1 
α. 

α. Προέλεγχος μελετών για τις παιδικές 

χαρές -συμφωνία με πρότυπα  
 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά μελέτη-

έργο) 

4 80,00 320,00 

1 β. 
β. Έλεγχος των υλικών -συμφωνία με τεχν. 

προδιαγραφές. 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά μελέτη-

έργο) 

4 80,00 320,00 

  
Σύνολο 

ομάδας 1 
  640,00 

 

2 : ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ  ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ 

2α. Έλεγχος  σχεδίου γενικής διάταξης 
Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

25 30,00 750,00 
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χαρά) 

2β. 
Έλεγχος  ύψους πτώσης δαπέδων 

παιδικών χαρών και εργαστηριακός 

έλεγχος 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

7 840,00 5.880,00 

2γ. Εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

10 390,00 3900,00 

2δ. Έλεγχος πακτώσεων 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 30,00 750,00 

2ε. Προτάσεις – έγγραφες υποδείξεις  

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 20,00 500,00 

 

 

 

 

Σύνολο 

ομάδας 2 
  11.780,00 

3  : ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

1 

Επικαιροποίηση φακέλων για την 

πιστοποίηση των παιδ. χαρών από την 

Τριμελή  Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών 

Χαρών  

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 80,00 2.000,00 

2 Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης. 

Κατ' 

αποκοπήν 

(ανά παιδική 

χαρά) 

25 20,00 500,00 

  
Σύνολο 

ομάδας 3 
  2.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ    14.920,00 

    ΦΠΑ 24% 3.580,80 

    

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

συμπερ.ΦΠΑ 
18.500,80 

 
Η ολοκλήρωση  της υπηρεσίας καθορίζεται σε δώδεκα ( 12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό εξόδων και έχει εγγραφεί η πίστωση ποσού 22.500,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6142.0006 µε τίτλο “∆απάνες 
πιστοποιήσεων καταλληλότητας παιδικών χαρών . 

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια πώλησης, 

ΑΔΑ: ΨΩΞΑΩ93-ΨΞ7



6 
 
 
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 

Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προµήθειας 
 

 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

Εσωτερική διανοµή 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
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