
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σίνδος, 20.10.2015 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ         Αρ.Απόφασης :  1047
                                 

Αρ.Πρωτ : 29606 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την 

παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσία Πιστοποίησης Παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 
€ 1.162,35 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α’) «Αναδιοργάνωση 

της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» με το οποίο προστίθενται οι παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 209 του 
Ν. 3463/06 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό» 

4. Την υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 
1291/Β’11-8-10) αναφορικά με τα χρηματικά όρια για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν παροχή υπηρεσιών. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

6. Την υπ΄αριθμ. 37/2015 συνταχθείσα Τεχνική Έκθεση και προϋπολογισμό του  
Τμήματος τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία 
Πιστοποίησης Παιδικών χαρών». 

7. Την με αριθμό 263/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα, με την 
οποία ψηφίστηκε η διάθεση πίστωσης 1.162,35,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
02.40.6117.004 «Αμοιβή εταιρείας πιστοποίησης παιδικών χαρών» του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα έτους 2015. 

8. Την ανάγκη του Δήμου Δέλτα για την παροχή των αναφερόμενων στο θέμα 
υπηρεσιών. 

9. Τις προσφορές των:  α) TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. ύψους 700,00 Ευρώ πλέον 
161,00 Ευρώ Φ.Π.Α. 23% σύνολο 861,00 Ευρώ και β) TUV AUSTRIA HELLAS  
ύψους 1.050,00 Ευρώ πλέον 241,50 Ευρώ Φ.Π.Α. 23% σύνολο 1.291,50 Ευρώ  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

i. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Πιστοποίησης Παιδικών 
χαρών» 

ii. Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 37/2015 συνταχθείσα Τεχνική Έκθεση και προϋπολογισμό 
του  Τμήματος τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσία Πιστοποίησης Παιδικών χαρών» 

iii. Αναθέτει απ’ευθείας την υπηρεσία «Υπηρεσία Πιστοποίησης Παιδικών χαρών» στην 
εταιρεία TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. που εδρεύει στο Χολαργό επί της Λεωφόρου 
Μεσογείων 282, Τ.Κ. 155 62, και διατηρεί υποκατάστημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 
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επί της οδού Λ.Σοφού 20, με Α.Φ.Μ. 094447370, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έναντι 
αμοιβής 700,00 Ευρώ πλέον 161,00 Ευρώ ΦΠΑ 23% σύνολο 861,00 Ευρώ αφού η 
προσφορά της είναι σύμφωνη με την με υπ’ αρ. 37/06-08-2015 Μελέτη του 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα 
και έχει κόστος μικρότερο του προϋπολογισθέντος. 
Ο Έλεγχος των παιδικών χαρών θα είναι σύμφωνος με την ΥΑ 27934/ΦΕΚ 
2029/Β/25.07.14 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Η διαδικασία πιστοποίησης θα έχει ως εξής: 
 Αρχικός έλεγχος των παιδικών χαρών (όργανα, δάπεδα και η εγκατάστασή τους) 
 Επανέλεγχος σε όσους χώρους παραστεί ανάγκη 

 
Τα σημεία ελέγχου σε γενικές γραμμές θα περιλαμβάνουν : 
 Γενικό έλεγχο της παιδικής χαράς 
 Διαστασιολογικό και οπτικό έλεγχο παιχνιδιών 
 Έλεγχο εγκατάστασης παιχνιδιών (έδραση, αποστάσεις ασφαλείας, πρόσβαση, 

κ.λ.π.) 
 Έλεγχο χώρων και δαπέδων πτώσης 
 Έκδοση Έκθεσης ή / και Πιστοποιητικού Ελέγχου 

 
Ο έλεγχος με σκοπό την  έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας θα γίνει στις 
παιδικές χαρές: 

1. Παιδική χαρά στο Ο.Τ. 117α επί της οδού Καπετάν Άγρα, το Ο.Τ. είναι 
χαρακτηρισμένο ως Χώρος Παιδικής Χαράς και περιλαμβάνει παιδική χαρά 
εμβαδού περίπου Ε=1991,00τ.μ., στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου 

2. Παιδική χαρά εμβαδού Ε=1325,00 τ.μ. στο οικ.39 του Ο.Τ. 8 επί της οδού 
Ιπποδρομίου, το οικόπεδο είναι χαρακτηρισμένο ως Άλσος, στη Δημοτική 
Κοινότητα Καλοχωρίου 

3. Παιδική χαρά εμβαδού Ε=727,00τ.μ. στα οικ. 938 & 941 του Ο.Τ. 154 στη 
συμβολή των οδών Βασ. Κων/νου & Ανδρούτσου, το οικόπεδο είναι 
χαρακτηρισμένο ως Χώρος Παιδικής Χαράς, στη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών 

4. Παιδική χαρά στο οικ.18 Ο.Τ. 4 στο Πάρκο Αγίου Αθανασίου, το Ο.Τ. είναι 
χαρακτηρισμένο ως χώρος Πλατείας και περιλαμβάνει χώρο παιδικής χαράς 
εμβαδού περίπου Ε=450,00τ.μ., στη Δημοτική Κοινότητα Ν.Μαγνησίας 

5. Παιδική χαρά εμβαδού Ε=300,00 τ.μ. στο Ο.Τ. 63, το οικόπεδο είναι 
χαρακτηρισμένο ως Παιδική Χαρά, στη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας 

6. Παιδική χαρά εμβαδού Ε=1200,00 τ.μ. στο οικ.01 του Ο.Τ. 02/18, το οικόπεδο 
είναι χαρακτηρισμένο ως Πάρκο, στη Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων 

7. Παιδική χαρά εμβαδού περίπου Ε=435,00 τ.μ. στο οικ. 230 του Ο.Τ. 34, το 
οικόπεδο είναι χαρακτηρισμένο ως Χώρος Πλατείας, στη Κοινοτική Κοινότητα 
Βραχιάς 

       
  
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 
 
 
 
        ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Κοινοποίηση: 
TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε. 
ανάδοχο καλούμενο να εμφανιστεί στο Δήμο  
εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 5 ημερών  
ούτε μεγαλύτερης των 10 ημερών για υπογραφή 
της σύμβασης  
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