
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΓΖΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ  
ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΖΝ 

ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ:3.472,00 € (κε Φ.Π.Α 24%) 

 
 

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ: ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

Κ.Α. 30.6142.11 

CPV: 71631000-0 (Πεξηγξαθή: «Τπεξεζίεο ηερληθήο επηζεψξεζεο») 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
1. Σετνική Έκθεζη  

2. Ενδεικηικός Προϋπολογιζμός  

3. Σετνικές Προδιαγραθές  
4. Γενική-Ειδική σγγραθή 

 

 

 

Αγία Παπαζκεςή 10-10-2019 



 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΓΖΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ  
ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ  
ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ  
 
 
                                                                 ΤΠΗΡΔΙΑ:   

 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΖΝ 
ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ  

                                                                                             ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

                                                         ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Απιθμόρ Μελέηηρ:   66  / 2019              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 3.472,00 Δπξψ 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο κε ζθνπφ ηελ επανέκδοζη 

Πηζηνπνηεηηθνχ Διέγρνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε δεκαηεζζάπων (14) παιδικών σαπών 

ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπεήο κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα αζθαιείαο, θαη’ 

εθαξκνγή ηεο ππ’αξηζ. 28492/11-5-2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 931/Β/18-5-

2009). 

Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άπθπο 4, παπ. 3 ηεο ππ’αξηζ. 28492/11-5-2009 

Τποςπγικήρ Απόθαζηρ (ΦΔΚ 931/Β/18-5-2009)- πεξί ηνπ «Καζνξηζκνχ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπο, ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα», ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

ππ’αξηζ. 48165/30-07-2009 (ΦΔΚ Β' 1690/17-08-2009), 15693/18-04-2013 (ΦΔΚ Β 

1096/02-05-2013) και 27934/11-07-2014 (ΦΔΚ Β' 2029/25-07-2014) Τποςπγικέρ 

Αποθάζειρ- απαηηείηαη ε έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ Διέγρνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

παηδηθψλ ραξψλ κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα αζθαιείαο. 

Ο έιεγρνο ζα πινπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλν απφ ην Δ.Τ.Γ. (Δζληθφ 

πκβνχιην Γηαπίζηεπζεο) θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

 

 Αξρηθή επηζεψξεζε θάζε παηδηθήο ραξάο. 



 χληαμε επξεκάησλ ηεο αξρηθήο επηζεψξεζεο γηα θάζε παηδηθή ραξά κε 

ηελ έθδνζε Έθζεζεο Διέγρνπ ή/θαη Πηζηνπνηεηηθνχ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 4, 

παξ. 3 ηεο ππ’αξηζ.28492/2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 931/Β/18-5-

2009). 

 Δπαλάιεςε ηεο επηζεψξεζεο, ζε φζεο παηδηθέο ραξέο παξαζηεί αλάγθε 

θαη ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 3 θαη ηνπ 

άξζξνπ 9, παξ 2.β ηεο ππ’αξηζ.28492/2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

(ΦΔΚ931/Β/18-5-2009). 

 

Αθνινπζεί αλαιπηηθφο θαηάινγνο φισλ ησλ Παηδηθψλ Υαξψλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο ζηηο νπνίεο ζα δηελεξγεζνχλ νη εξγαζίεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο. 

 

Α/Α 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ/ 

ΟΝΟΜΑ ΥΩΡΟΤ 
ΟΓΟ Ο.Σ. 

1 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΡΗΧΝ 

ΗΔΡΑΡΥΧΝ 

ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ  

& ΟΛΧΜΟΤ 
168 

2 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΜΗΚΡΑ 

ΑΗΑ 

ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ  

& ΣΡΗΠΟΛΔΧ 
165 

3 ΠΛΑΣΔΗΑ 
ΛΤΚΔΗΟΤ, ΟΛΧΜΟΤ, 

ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ 
139 

4 ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΑΚΟΤ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 116 

5 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΓΔΝΝΑΓΗΟΤ 126Α 

6 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓ. 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

Λ.ΜΔΟΓΔΗΧΝ, 

ΔΤ.ΓΗΑΒΑΖ 
57Α 

7 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ  

ΥΧΡΟ 

ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ & 

ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 
17 

8 ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓ. ΗΧΑΝΝΖ 
ΑΓ. ΗΧΑΝΝΟΤ & 

ΔΛΒΔΣΗΑ 
30Α 

9 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΜΔΛΗΝΑ 

ΜΔΡΚΟΤΡΖ 

ΠΔΝΣΔΛΖ-ΗΦΝΟΤ-

ΚΟΡΤΣΑ 
159Α 

10 ΠΛΑΣΔΗA ΑΓ.ΣΡΗΑΓΑ & ΦΑΡΧΝ 171Α 



11 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΔΛΛΟΤ 

ΑΓΡΑ 

ΥΡ.ΜΤΡΝΖ & 

ΣΔΛΛΟΤ ΑΓΡΑ 
229 

 

12 

ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ (ΗΟΛΑ) 

ΑΚΖ ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΑ & 

ΑΓΓ.ΗΚΔΛΗΑΝΟΤ 

 

280 

13 
ΠΛΑΣΔΗΑ 

Α.ΑΜΑΡΑΚΖ 

 

ΔΘΝ.ΜΑΚΑΡΗΟΤ  & 

ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ 

 

 

398Α 

 14 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΔΡΜΟΤ & ΑΗΧΠΟΤ 401 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ 3.472,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). Η πίζησζε ζα βαξχλεη λεη                          
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019, κε Κ.Α. 30.6142.11 

 ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ γίλεη απνξξφθεζε ηνπ πνζνχ 

εληφο ηνπ 2019, ε πίζησζε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020. O επαλέιεγρνο 

ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 

 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 213/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πεξί θνηλνχ 

ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) ε αλσηέξσ πξνκήζεηα ηαμηλνκείηαη κε 

αξηζκεηηθφ θσδηθφ CPV: 71631000-0 (Πεξηγξαθή: «Τπεξεζίεο ηερληθήο επηζεψξεζεο»). 

 

Αγ. Παρασκευή   10  /   10  / 2019 

  
 Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
 
 
 
 
 

     ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΦΡΟΤΝΣΕΟ      
       ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΖΥΑΝΙΚΟ Π.Δ.      

  ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α'    
 

 

 



 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΖΜΟ ΔΛΛΖΝΙΚΟΤ-ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 
ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ 
ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ                                     
              

                                                                                             ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΖΝ 
ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
 

                                                                         ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Απιθμόρ Μελέηηρ:     66    / 2019                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 3.472,00 Δπξψ 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

Η ππεξεζία πηζηνπνίεζεο ησλ δεκαηεζζάπων (14) παιδικών σαπών πνπ βξίζθνληαη 

θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) θάζεηο, 

εθφζνλ είλαη αλαγθαίν: 

1η ΦΑΗ 

 Αξρηθή επηζεψξεζε ηεο παηδηθήο ραξάο. 

Πεξηιακβάλεηαη επηηφπηνο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ησλ επηθαλεηψλ πηψζεο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παηδηθήο ραξάο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ. 

Δπηζεσξνχληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ νξγάλσλ ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ησλ επηθαλεηψλ 

πηψζεο. Δπίζεο, ειέγρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ νξγάλσλ. 

 χληαμε Έθζεζεο Διέγρνπ ή/θαη Πηζηνπνηεηηθνχ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 3 

ηεο ππ’αξηζ.28492/2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 931/Β/18-5-2009) γηα ηελ 

παηδηθή ραξά. 

Πεξηιακβάλεηαη ε ζχληαμε Έθζεζεο Διέγρνπ βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

Αξρηθήο Δπηζεψξεζεο, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν, ηηο κε ζπκκνξθψζεηο θαη ειιείςεηο ηεο 

παηδηθήο ραξάο θαη ηηο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο-παξεκβάζεηο ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε πηζηνπνίεζή ηεο.  

ηην πεπίπηωζη πος η παιδική σαπά πληπεί ηιρ πποϋποθέζειρ για ηην 

πιζηοποίηζή ηηρ ηόηε η επόμενη (2η) θάζη ηων επγαζιών ηηρ ςπηπεζίαρ 

πιζηοποίηζηρ δεν ππαγμαηοποιείηαι, οπόηε εκδίδεηαι Πιζηοποιηηικό Δλέγσος 

ηος άπθπος 4, παπ. 3 ηηρ ςπ’απιθ.28492/2009 Τποςπγικήρ Απόθαζηρ 



(ΦΔΚ931/Β/18-5-2009). 

2η ΦΑΗ 

 Δπαλάιεςε ηεο Δπηζεψξεζεο, ζε φζεο παηδηθέο ραξέο παξαζηεί αλάγθε, έπεηηα 

απφ ηηο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο-παξεκβάζεηο βάζεη ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ηεο 

Αξρηθήο Δπηζεψξεζεο. Οη εξγαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεσλ 

ζα γίλνπλ απφ ηνλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο. Πεξηιακβάλεηαη ε επηζεψξεζε θαη ν 

επαλέιεγρνο ησλ παξεκβάζεσλ γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ε παηδηθή ραξά πιεξεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζή ηεο. 

 Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 3 ηεο ππ’αξηζ.28492/2009 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 931/Β/18-5-2009), έπεηηα απφ ηελ Δπαλάιεςε ηεο 

Δπηζεψξεζεο θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ ζρεηηθνχ επαλειέγρνπ, φπνπ ζα βεβαηψλεηαη ε 

ζπκκφξθσζε ηεο παηδηθήο ραξάο κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηα επξσπατθά 

πξφηππα αζθαιείαο.  

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ν εμνπιηζκφο ησλ παηδηθψλ 

ραξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πιηθά ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα φξγαλα, νη θαηαζθεπέο θαη νη 

επηθάλεηεο πηψζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο 

EN1176:2008 για ηα παισνίδια Παιδικών Υαπών και EN 1177:2008 και ΔΝ 71-3 για 

ηιρ επιθάνειερ πηώζηρ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο ππ’αξηζ. 28492/11-5-2009 

Τποςπγικήρ Απόθαζηρ (ΦΔΚ 931/Β/18-5-2009)- ε νπνία ζπκπιεξψζεθε θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’αξηζ. 48165/30-07-2009 (ΦΔΚ Β' 1690/17-08-2009), 

15693/18-04-2013 (ΦΔΚ Β 1096/02-05-2013) και 27934/11-07-2014 (ΦΔΚ Β' 2029/25-

07-2014) Τποςπγικέρ Αποθάζειρ. 

 

Αγ. Παρασκευή   10 /  10 / 2019 

  Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 
 
 
 

     ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΦΡΟΤΝΣΕΟ      
       ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΖΥΑΝΙΚΟ Π.Δ.  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α'    
 

 

 



 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΖΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ 
ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
                                                                                            

                                                                                                    ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΖΝ 
ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 

                                                                                        ΓΖΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

             

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
Περιγραθή Δργαζίας 

 

 
Σιμή Μον. 

 

 
Σεμ. 

 

 
Κόζηος 

 
 

Τπηρεζία αρτικής επιθεώρηζης 
(προέλεγτος) ηων παιδικών ταρών ηοσ 

Γήμοσ 

 

140,00 € 

 
14 

1.960,00 € 

 

 
Δπανέλεγτος παιδικών ταρών και 

έκδοζη Πιζηοποιηηικού 
Καηαλληλόηηηας 

 

60,00 € 

 
14 

840,00 € 

 

                                                                                                             ΤΝΟΛΟ   :      2.800,00 € 

                                                                                                          Φ.Π.Α. 24%    :     672,00 €                  

  ΤΝΟΛΟ με ΦΠΑ:  3.472,00 € 

 

 

 

Ο ΔΙΗΓΗΣΗ 

          10  / 10  / 2019 

Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ 

10/ 10 / 2019 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

10  / 10 /  2019 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              ΤΠΗΡΔΙΑ: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                     ΣΩΝ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ  
ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ                                             ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                                                            
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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Άπθπο 1 

Ανηικείμενο  

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηνλ έιεγρν έιεγρνο κε ζθνπφ ηελ επανέκδοζη 

Πηζηνπνηεηηθνχ Διέγρνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε δεκαηεζζάπων (14) παιδικών σαπών 

ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα αζθαιείαο, θαη’ 

εθαξκνγή ηεο ππ’αξηζ. 28492/11-5-2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 931/Β/18-5-

2009), ε νπνία ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’αξηζ. 48165/30-07-2009 

(ΦΔΚ Β' 1690/17-08-2009), 15693/18-04-2013 (ΦΔΚ Β 1096/02-05-2013) και 

27934/11-07-2014 (ΦΔΚ Β' 2029/25-07-2014) Τποςπγικέρ Αποθάζειρ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 3.472,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). Η πίζησζε ζα βαξχλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019, κε  Κ.Α. 30.6142.11 

ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ γίλεη απνξξφθεζε ηνπ πνζνχ 

εληφο ηνπ 2019, ε πίζησζε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020.  O 

επαλέιεγρνο ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 213/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πεξί θνηλνχ 

ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) ε αλσηέξσ πξνκήζεηα ηαμηλνκείηαη κε 

αξηζκεηηθφ θσδηθφ CPV: 71631000-0 (Πεξηγξαθή: «Τπεξεζίεο ηερληθήο 

επηζεψξεζεο»). 

Άπθπο 2 

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ηζρχνπλ: 

α. Ο N. 3463/2006 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ η. Α΄ 114/2006) 



β. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ η. Α 87/2010). 

γ. Ο Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

δ. Οη παξ. 9, 15 & 52 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4497/2017. 

Άπθπο 3  

Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ 

Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016, κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή, 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/2016.  

Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη πξνζθνξέο 

πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 

Μειέηεο. 

Γεκηέρ πποζθοπέρ θα γίνονηαι για ηο ζύνολο ηηρ ςπηπεζίαρ. 

Σα ηεχρε, πνπ απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο, είλαη θαηά 

ζεηξά ηζρχνο ηα θαησηέξσ:  

α. Η ζχκβαζε  

β. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

γ. Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

δ. Η ηερληθή έθζεζε  

ε. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο 

Άπθπο 4 

Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ 

Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε δύο (2) 

μήνερ θαη πεξηιακβάλεη δύο (2) ημημαηικέρ πποθεζμίερ. Η 1ε ηκεκαηηθή πξνζεζκία 

(αθνξά ζηελ 1ε Φάζε ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο) νξίδεηαη ζε ένα (1) μήνα απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ε 2ε ηκεκαηηθή πξνζεζκία (αθοπά ζηη 2η Φάζη ηος 

ηιμολογίος μελέηηρ εθόζον είναι αναγκαίο να ςπάπξεη) ζε ένα (1) ακόμα  μήνα 

απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ απφ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. Σν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ δχν ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ ππνινγίδεηαη σο 

ρξφλνο ηεο ζχκβαζεο. Η νινθιήξσζε ησλ θάζεσλ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ελφο (1) κελφο είλαη ζεκηηή. Η νινθιήξσζε ησλ 

θάζεσλ κπνξεί λα γίλεη γηα θάζε κία παηδηθή ραξά μερσξηζηά. Δάλ είλαη εθηθηφ, 

κπνξεί λα αθνξά ππνζχλνιν ή θαη ην ζχλνιν ησλ παηδηθψλ ραξψλ.  



ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, ν Γήκνο Αγίαο 

Παξαζθεπήο  ζα πξνρσξήζεη ζε εξγαζίεο βάζεη ησλ ππνδείμεσλ ηνπ αλαδφρνπ-

θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, φπνπ θαη εάλ απαηηείηαη.  

Μφιηο ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο βάζεη ησλ 

ππνδείμεσλ ηνπ αλαδφρνπ-θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη αθνχ ελεκεξψζεη ηνλ αλάδνρν, 

ηφηε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ 2ε Φάζε φπσο 

απηή πεξηγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο. Η 2ε ηκεκαηηθή πξνζεζκία μεθηλάεη κε ηελ 

εθθίλεζε ηεο 2ε Φάζεο. 

 

Άπθπο 5 

Πληπωμή αναδόσος 

Ο αλάδνρνο ζα απνδεκηψλεηαη έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνπκέλσλ 

θάζε Φάζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/2016. 

Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη αλά παηδηθή ραξά θαη ζε δχν (2) θάζεηο, 

βάζεη ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο. Με ην πέξαο ηεο 1εο θάζεο ζα 

γίλεηαη ε πιεξσκή  

ηνπ 70% ηνπ πνζνχ θαη κε ην πέξαο ηεο 2εο θάζεο ε πιεξσκή ηνπ ππφινηπνπ 

30% ηνπ πνζνχ αλά παηδηθή ραξά. ε πεπίπηωζη πος δεν είναι αναγκαία η 2η 

θάζη ηος ηόηε, με ηο πέπαρ ηηρ 1ηρ θάζηρ η καηαβολή ηηρ αμοιβήρ θα γίνεηαι 

εξ’ολοκλήπος (100%). 

Γηα θάζε πιεξσκή ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθφ ηηκνιφγην πιεξσκήο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. 

 

Άπθπο 6 

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έξι (6) μηνών, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηάζεζεο ηεο 

πξνζθνξάο. 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Η παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη' 

αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη ηξηάληα (30) εκέξεο. Μεηά ηε 

ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο 



πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε 

φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

4. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/16. 

Άπθπο 7 

Όπγανα διενέπγειαρ διαδικαζιών ηηρ ζύμβαζηρ 

Σα ππεξεζηαθά φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, 

ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ, 

ηελ δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ηελ γλσκνδφηεζε γηα ην 

θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ ζχκβαζε, ηελ γλσκνδφηεζε επί ησλ ελζηάζεσλ, 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ιεηηνπξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Άπθπο 8 

Δγγςήζειρ  

Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο δηφηη ε ζχκβαζε είλαη αμίαο ίζεο ή 

θαηψηεξεο απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

72 ηνπ Ν.4412/2016. 

Άπθπο 9 

Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών  

Η θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο, Γεκαξρηαθφ Μέγαξν, Λεσθ.Μεζνγείσλ 415-417, Αγία Παξαζθεπή, ζε 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «γηα ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο».  
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