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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Δήμος Δελφών προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία «Επιθεώρηση – Πιστοποίηση 

παιδικών χαρών» η οποία αφορά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο των παιδικών χαρών 

του Δήμου Δελφών και περιλαμβάνει: 

 Επιτόπιο τεχνικό έλεγχο του χώρου, καθώς και του εξοπλισμού παιχνιδιών 

της Παιδικής Χαράς σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ( Υπουργική 

απόφαση 28492 / 18-5-2009 ) , την Εγκύκλιο 44 ( Α.Π. 30681 /7-8-2014 ) 

του ΥΠΕΣ και τα διεθνή πρότυπα ΕΝ1176. 

 Οπτικός και Διαστασιολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει ελέγχους 

για τις αποστάσεις εδάφους και το χώρο πτώσης του εξοπλισμού, την 

κατάσταση του δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης, τυχόν εκτεθειμένα 

θεμέλια, αιχμηρά άκρα, σημεία παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του 

σώματος, εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν υπερβολική φθορά και εν γένει 

δομική αρτιότητα του εξοπλισμού. 

 Καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου με τις όποιες παρατηρήσεις, 

ελλείψεις, προβλήματα κ.λ.π. εντοπίστηκαν στους χώρους της Παιδικής 

Χαράς και στον εξοπλισμό παιχνιδιών που υπάρχει μέσα σ’ εαυτούς. 

 Βάσει των ευρημάτων των ελέγχων θα συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου, στην 

οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι διενεργηθέντες έλεγχοι, τα 

αποτελέσματά τους και οι μη συμμορφώσεις / ελλείψεις της παιδικής χαράς 

και του εγκατεστημένου εξοπλισμού. 

 Η έκθεση θα συνοδεύεται από αναλυτικό φωτογραφικό υλικό. 

 Για τις Παιδικές Χαρές που δεν παρουσιάζουν προβλήματα, θα εκδοθεί άμεσα 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η Παιδική 

Χαρά συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και την Ελληνική 

Νομοθεσία. 

 

     Η παροχή υπηρεσιών αφορά είκοσι τρεις ( 23 ) παιδικές χαρές του Δήμου 

Δελφών ως ακολούθως: 

1. Δ.Κ. Άμφισσας:  τρεις (3) 

2. Τ.Κ. Αγίας Ευθυμίας: μία (1) 

3. Τ.Κ. Σερνικακίου: μία (1) 

4. Δ.Κ. Γαλαξιδίου: δύο (2) 

5. Τ.Κ. Βουνιχώρας: μία (1) 

6. Τ.Κ. Πέντε ορίων: μία (1) 



7. Δ.Κ. Γραβιάς: μία (1) 

8. Τ.Κ. Καστελλίων: μία (1) 

9. Δ.Κ. Δελφών: μία (1) 

10. Τ.Κ. Χρισσού: μία (1) 

11. Τ.Κ. Δεσφίνας: δύο (2) 

12. Δ.Κ. Ιτέας: δύο (2) 

13. Τ.Κ. Κίρρας: μία (1) 

14. Τ.Κ. Μαυρολιθαρίου: μία (1) 

15. Τ.Κ. Αθανασίου Διάκου: μία (1) 

16. Δ.Κ. Πολυδρόσσου: μία (1) 

17. Τ.Κ. Επταλόφου: μία (1) 

18. Τ.Κ. Λιλαίας: μία (1) 

 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις εξήντα (60) ημέρες. 

 Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών είναι προϋπολογισμού 2.424,20€ μαζί με 

το Φ.Π.Α. και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/16, περί 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

 

 Άμφισσα 10/07/2017 

Ο Συντάξας  

 

 

Χρήστος Κόκκινος 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 

 

 

  


