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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  υπηρεσία ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΑΠΌ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

  

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσία του θέματος 

 

                                          

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Η υπηρεσία αφορά την ετήσια ανανέωση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών του 

Δήμου, σύμφωνα με την  υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα (Υ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ/Β'/1690/17-08-2009), Υ.Α 27934/11-07-2014, 

(ΦΕΚ/Β'/2029/25-07-2014), καθώς και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και 

πιστοποίησης για τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους ΕΛΟΤ EN1176, για τις επιφάνειες 

πτώσεις ΕΛΟΤ EN1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177. 

 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει  τις παρακάτω εργασίες; 

Επιθεώρηση  σε κάθε παιδική χαρά, με οπτικό και διαστασιολογικό έλεγχο των οργάνων ( έλεγχος 

έδρασης, αγκύρωσης, αποστάσεων  ασφαλείας, πρόσβασης κ.λ.π.) 

 

Έλεγχος  του δαπέδου ασφαλείας (Hic Test), για τον προσδιορισμό του κρίσιμου ύψους πτώσης ή την 

επάρκεια της επιφάνειας απορρόφησης πρόσκρουσης. 

Σύνταξη και υποβολή ευρημάτων της επιθεώρησης  

Επανάληψη της επιθεώρησης (σε όσες παιδικές χαρές παραστεί ανάγκη) 

 

Η ανάθεση των παραπάνω εργασιών γίνεται σε διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Συμβούλιο 

Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας 

των παιδικών χαρών, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υπουργικής Απόφασης  28492/2009. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2281,60 με τον Φ.Π.Α. 

 

 

  



 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α Είδος εργασίας Μο- Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 

  νάδα  Μονάδας Μερική 

1 

Έλεγχος και πιστοποίηση των παιδικών 

χαρών  τμχ 80 23,00 1840€ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
   

1840€ 
 

Φ Π A 24% 

   

441,60€ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
   

2281,60€ 

 

 

CPV:79132000-8. 

 

                                                                                                                          

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων 

τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της 

ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

 

 

 

 


