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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

  «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ –ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ     
ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ » 

 
Ο  Δήμος Προσοτσάνης λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

2. Την  από  41/2019 τεχνική  έκθεση –τεχνικές προδιαγραφές . 
3. Το υπ΄αριθμ.13127/14.11.2019   πρωτογενές  αίτημα. 
4. Το υπ΄αριθμ. 13131/14.11.2019 τεκμηριωμένο αίτημα. 
5. Την υπ΄αριθμ. 14041/05.12.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η  

δαπάνη  ποσού 9.820,80€   σε βάρος του Κ.Α. 35/6142.01  με τίτλο « Αμοιβή διαπιστευμένου 
φορέα για έλεγχο παιδικών χαρών –αθλητικών εγκαταστάσεων  Δήμου Προσοτσάνης  » του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2020. 

 
 

     ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

Να  καταθέσετε  την προσφορά σας μέχρι τη Παρασκευή  13-12-2019  αφού λάβετε  υπόψη σας την   
υπ΄αριθμ.  41/2019  τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές-Προϋπολογισμό όπως παρατίθεται 
παρακάτω  .  

«Οι Παιδικές Χαρές δημόσιου χαρακτήρα Κοινοχρήστων Χώρων (Κ.Χ.), αποτελούν αρμοδιότητα των 

οικείων Δήμων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα την Υπουργική Απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. 28492/2009 (Φ.Ε.Κ.: 931/Β718.5.2009), όπως συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε με τις αριθμ. οικ. 48165/2009 (Φ.Ε.Κ.-1690/Β/17.8.2009), 15693/2013 (ΦΕΚ-

1096/Β72.5.2013), 18239/2014 (ΦΕΚ 1289/Β721.05.2014) και 27934/2014 (Φ.Ε.Κ.-2029/Β725.7.2014) 

όμοιες. 

Με την ανωτέρω απόφαση, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την 

κατασκευή και την ορθή λειτουργία των παιδικών χαρών των δήμων -τη διάκριση όρων λειτουργίας των 

υφισταμένων Παιδικών Χαρών (Π.Χ.) προ της ΥΑ 27934/ ΦΕΚ 2029/Β/2014 και των νέο 

κατασκευασθέντων- τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, η διαδικασία 

συντήρησης τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Επιπρόσθετα με επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Εσωτερικών https://www.ypes.gi7epistoli-toy-ypes-taki-theodorikakoy-stoys-aimarchoys-

gia-elegcho-athlitikon-choron-kai-paidikon-charon/ ζητείται από του Δήμους να ληφθεί μέριμνα για τον 

https://www.ypes.gi7epistoli-toy-ypes-taki-/


έλεγχο των αθλητικών χώρων, των παιδικών χαρών και γενικότερα των χώρων αναψυχής του Δήμου σας, 

ώστε να εναρμονίζονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να παρέχεται ασφάλεια σε όσους τους 

χρησιμοποιούν. 

Με την υπ.αριθμ. 169/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης (ΑΔΑ:6Τ61ΩΞΖ-054), 

εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης πίστωση ποσού 10.000C στον ΚΑ:35/6142.01 με 

τίτλο «Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα για έλεγχο παιδικών χαρών-αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 

Προσοτσάνης». Λαμβάνοντας υπόψη τη διατιθέμενη πίστωση στην παρούσα φάση μπορεί να 

δρομολογηθεί ο έλεγχος-πιστοποίηση των ακόλουθων παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Στην παρούσα φάση στο Δήμο Προσοτσάνης λειτουργούν οι ακόλουθες πιστοποιημένες παιδικές 

χαρές για τις οποίες έχουν λήξει τα πιστοποιητικά και θα πρέπει γίνει επανέλεγχος των συγκεκριμένων 

παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα. 

1. Προσοτσάνη (Αγ. Στυλιανός): ΟΤ 60 
2. Προσοτσάνη (Πλησίον ΑΓ.Ταξιάρχες): ΟΤ 102 
3. Προσοτσάνη (Πάρκο Μ.Αλέξανδρο)ς: ΟΤ 23 Αρ. οικ 237 
4. Κοινότητα Πετρούσας : ΟΤ 48 Αρ. οικ 855 
5. Κοινότητα Μικρόπολης : ΟΤ 150 Αρ. οικ 720 
6. Κοινότητα Καλής Βρύσης : ΟΤ 22 Αρ. οικ 126 
7.  Κοινότητα Σιταγρών: ΟΤ 25 Αρ. οικ 266 
8. Κοινότητα Αργυρούπολης : ΟΤ 44 Αρ. οικ 208 
9. Κοινότητα Μεγαλοκάμπου : ΟΤ 23 Αρ. οικ 108 
10.Κοινότητα Μικροκάμπου : ΟΤ 14 Αρ. οικ 59 
11 .Κοινότητα Φωτολίβους: ΟΤ 42 (αρ.οικ. 301,302 και μέρος 313) 12.Κοινότητα 
Πετρούσας : ΟΤ82 ΑΡ. ΟΙΚ.1268 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία επιθεώρησης από το διαπιστευμένο φορέα ελέγχου που 

προβλέπεται με την παρούσα, περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις. Α ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

α) Αρχική επιθεώρηση των παιδικών χαρών 

Αφορά την πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου της κατάστασης του χώρου, του εξοπλισμού και της 

οργάνωσης της παιδικής χαράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών 

διεθνών προτύπων. 
 

β)Σύνταξη ευρημάτων της αρχικής επιθεώρησης για κάθε παιδική χαρά 

Βάσει των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης συντάσσεται έκθεση με τα αναλυτικά στοιχεία που 

προκύπτουν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, τις συμμορφώσεις ή τις ελλείψεις της παιδικής χαράς και τις 

παρεμβάσεις για την πιστοποίηση τους. Εφόσον από τον έλενχο δεν προκύψει αναγκαιότητα 

διορθωτικών παρεμβάσεων στις παιδικές χαρές εκδίδεται το απαιτούμενο πιστοποιητικό από το 

διαπιστευμένο φορέα. 
 

Β ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Αφορά την περίπτωση που θα προκύψει αναγκαιότητα διορθωτικών 

παρεμβάσεων) 

α) Επανάληψη της επιθεώρησης 



Σε όποια παιδική χαρά παραστεί ανάγκη επαναλαμβάνεται η επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν 

έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις ούτως ώστε η παιδική χαρά να πληροί τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πιστοποίησης. 

α/α Περιγραφή Αριθμός παιδικών 
χαρών 

Κόστος ανά παιδική 
χαρά 

Συνολικό κόστος 

1 Α ΦΑΣΗ: 
Αρχική Επιθεώρηση -
έλεγχοςπαιδικής χαράς και έκδοση 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης 
σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά 
και ευρωπαϊκά πρότυπα 
(Συμπεριλαμβανομένου HIC TEST) 

12 310€ 3720,00€ 

2 Β ΦΑΣΗ: 
Επανέλεγχος παιδικής χαράς 
εφόσον προκύψει από την Α φάση 

12 10€ 120,0Ό€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 3.840,00€ 

   ΦΠΑ 24% 921,60€ 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.761,60€ 

Β.Πιστοποίηση 16 αθλητικών χώρων 

Στο Δήμο Προσοτσάνης εντός των αύλειων χώρων των σχολείων αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους 

του Δήμου υφίστανται γηπεδάκια μπάσκετ-βολλεϋ στα ακόλουθα οικοδομικά τετράγωνα και αγροτεμάχια 

των οικισμών του Δήμου.  

1 Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Α Δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης (ΟΤ 46 αρ.οικ.567) 

2 Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Β Δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης (ΟΤ 131 αρ.οικ.1790) 

3 Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Γ Δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης (ΟΤ 7 ) 

4 Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης (ΟΤ 154 αρ.οικ.2048) 

5 Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Γυμνάσιο Προσοτσάνης (ΟΤ 154 αρ.οικ.2048) 

6 Γηπεδάκια Προσοτσάνης στο (ΟΤ 143) 

7 Γυμνάσιο Φωτολίβους (ΟΤ 58) 

8 Δημοτικό Φωτολίβους (ΟΤ 105) 

9 Γήπεδο μπάσκετ πλησίον παιδικής χαράς Φωτολίβους (ΟΤ 41) 

10 Γιαννίκειο Γυμνάσιο Πετρούσας (ΟΤ 63 αρ.οικ.1003 & 1004) 

11 Δημοτικό Σχολείο Σιταγρών (Αρ.τεμ. 1794) 

12 Πλατεία Αργυρούπολης (ΟΤ 44) 

13 Σχολείο Μικρόπολης (ΟΤ 96 αρ.οικ. 718) 

14 Σχολείο Κοκκινόγεια (Αρ.τεμ. 1477) 

15 Πλατεία Περιχώρας (ΟΤ 23) 

16 Σχολείο Καλλιθέας(ΟΤ 7 αρ.οικ.71) 

Για τις ανωτέρω αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος από 

εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαπιστευμένο φορέα για να προβεί σε: 

• Έλεγχο απαιτήσεων εξοπλισμού ανά άθλημα 

• διαστασιολογικό έλεγχο του εξοπλισμού 

• έμφορτες δοκιμές εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις ανά άθλημα 

• έλεγχος εγκατάστασης του εξοπλισμού 

• Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης ανά αθλητική εγκατάσταση  

α/α Περιγραφή Αριθμός παιδικών 
χαρών 

Κόστος ανά παιδική 
χαρά 

Συνολικό κόστος 

1 Έλεγχος Αθλητικής 16 255€ 4080,00€ 



εγκατάστασης- 
έκδοση 
πιστοποιητικού 

   ΦΠΑ 24% 979,20€ 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.059,20€ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης υπηρεσίας διαμορφώνεται 

ως ακολούθως  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Περιγραφή Αριθμός παιδικών 
χαρών 

Κόστος ανά παιδική 
χαρά 

Συνολικό κόστος 

1 Α ΦΑΣΗ: 
Αρχική Επιθεώρηση -
έλεγχοςπαιδικής χαράς και έκδοση 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης 
σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά 
και ευρωπαϊκά πρότυπα 
(Συμπεριλαμβανομένου HIC TEST) 

12 310€ 3720,00€ 

2 Β ΦΑΣΗ: 
Επανέλεγχος παιδικής χαράς 
εφόσον προκύψει από την Α φάση 

12 10€ 120,00€ 

3 Έλεγχος       Αθλητικής 
εγκατάστασης-έκδοση 
πιστοποιητικού 

16 255€ 4080,0Ό€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 7920,00€ 

   ΦΠΑ 24% 1.900,80€ 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.820,80€ 

Απαιτούμενα προσόντα αναδόχου: 

Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει την περιγραφόμενη υπηρεσία θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το 

Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και 

των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα» 

 Παρακαλούμε  να υποβάλλετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Προσοτσάνης   
σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω: 

Για το Γραφείο Προμηθειών Δήμου Προσοτσάνης, Προσφορά  για την εργασία « Έλεγχος 
παιδικών χαρών –αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Προσοτσάνης  από διαπιστευμένο φορέα»  

Η προσφορά  για να γίνει δεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται από : 

         1.Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς συμπληρωμένο 

2.Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν. 1599/1986 (Α75) στην οποία θα δηλώνετε ότι : 

•  Είστε εγγεγραμμένοι  σε επαγγελματικό  ή εμπορικό μητρώο με  αντικείμενο  συναφές  με το 
ζητούμενο της πρόσκλησης  

•  Λάβατε πλήρη γνώση   των  τεχνικών προδιαγραφών  της  υπ΄αριθμ. 41/2019    τεχνικής 
περιγραφής και τους αποδέχεστε  ανεπιφύλακτα. 

• Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σας από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
κατά τα  άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016. 

• Η συμμετοχή σας δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4412/2016. 

 
        3.   Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 και της τεχνικής έκθεσης  τα 

παρακάτω δικαιολογητικά:  
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 



       β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά 

περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα. 

       γ) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλιστικών εισφορών της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου 

(του πρώην ΟΑΕΕ για τον εργοδότη και του πρώην ΙΚΑ για το προσωπικό), κατά περίπτωση, ανάλογα με τη 

νομική μορφή του προσφέροντα. 

      δ) Πιστοποιητικό ότι είναι  διαπιστευμένος φορέας   ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών  

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).  

4. Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 στα υποβαλλόμενα  δικαιολογητικά προστίθενται τα 
αποδεικτικά στοιχεία  νομιμοποίησης  από τα οποία προκύπτουν αφενός η νομική σύσταση και η 
λειτουργία του οικονομικού φορέα  και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του, οι οποίοι και τον 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

   Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου  

         Ο Δήμαρχος 
 
 
 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 



              
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ: Α.ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ 
Τηλ:  2522350152                                                                            
FAX: 2522023322 
e-mail: manaridou@prosotsani.gr 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

Του …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Έδρα …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Στοιχεία  Επικοινωνίας……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Περιγραφή Αριθμός παιδικών 
χαρών 

Κόστος ανά 
παιδική χαρά άνευ  
ΦΠΑ  

Συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ  

Α ΦΑΣΗ: 
Αρχική Επιθεώρηση –έλεγχος 
παιδικής χαράς και έκδοση 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης 
σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά 
και ευρωπαϊκά πρότυπα 
(Συμπεριλαμβανομένου HIC TEST) 

12   

Β ΦΑΣΗ: 
Επανέλεγχος παιδικής χαράς 
εφόσον προκύψει από την Α φάση 

12   

Έλεγχος       Αθλητικής 
εγκατάστασης-έκδοση 
πιστοποιητικού 

16   

  ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

  ΦΠΑ 24% 
 

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

  
 
 
 
 
     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 
 
 (Υπογραφή Σφραγίδα) 
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