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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Χανίων, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με έδρα

στα  Χανιά  στη  διεύθυνση  Κυδωνίας  29,  Τ.Κ.  73135,  και  ΑΦΜ.  997678759,  ΑΒ ΔΟΥ

Χανίων.

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει την αρ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση  (όπως αυτή

τροποποιήθηκε  από  τις  υπ'  αριθμό  48165/2009,  15693/2013  και  27934/2014

αποφάσεις) “Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την

κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα

όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης

αυτών,  καθώς  και  κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια”,  απαιτείται  η  έκδοση

πιστοποιητικών ελέγχου για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις και

τα πρότυπα ασφαλείας. 

Με  την  ανωτέρω  απόφαση  καθορίστηκαν  οι  προϋποθέσεις  και  οι  τεχνικές

προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων, η

διαδικασία πιστοποίησης της καταλληλότητας τους και τα αρμόδια όργανα ελέγχου.

Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  εδάφιο  (β)  της  παρ.  2  του  άρθρου  9  της  ως  ανω

απόφασης,  προκειμένου  να  λάβει  πιστοποιητικό  καταλληλότητας  για  κάθε  παιδική

χαρά ο ενδιαφερόμενος ΟΤΑ υποβάλλει αίτηση στην οικεία Επιτροπή της παρ.1 του

ίδιου  άρθρου.  “Η  αίτηση  συνοδεύεται  απαραιτήτως  από  το  πιστοποιητικό

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.”

Επιπλέον,  σύμφωνα με το άρθρο 11 της  ίδιας  απόφασης,  “ο Ελληνικός Οργανισμός

Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και κάθε άλλος φορέας διαπιστευμένος για το σκοπό αυτό απο

το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), αναγνωρίζονται ως αρμόδιοι φορείς για την

αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας των παιδικών χαρών”

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να ανατεθούν οι εργασίες ελέγχου και

πιστοποίησης . Η ανάθεση της υπηρεσίες διέπεται από τις  διατάξεις:

1. Το  Π.Δ.  28/80  (ΦΕΚ  Α'  11)  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»

2. Του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί Νέας Αρχιτεκτονικής

της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα

Καλλικράτης.
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3. Του  άρθρου  209  του  Ν.3463/2006  (ΦΕΚ  114/τ.  Α΄/08-06-2006)  όπως

τροποποιήθηκε  με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.

Α΄/23-12-2008).

4. Του άρθρου 133 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014)

5. Την  υπ'  αριθμό  28492/11-5-2009  Υπουργική  Απόφαση  “Καθορισμός  των

προϋποθέσεων  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  κατασκευή  και  τη

λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και

η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών,

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια” (ΦΕΚ 931/Β'/2009)

6. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176 και ΕΝ1177 που

αφορούν στα όργανα παιχνιδιού και τον εξοπλισμό Παιδικών Χαρών, καθώς και

κάθε άλλο σχετικό πρότυπο.

7. Την  υπ'  αριθμό  27934/25-07-2014  Υπουργική  Απόφαση  “Τροποποίηση  και

συμπλήρωση  της  28492/2009  (Β'  931)  απόφαση  μας  περί  οργάνωσης  και

λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ” (ΦΕΚ 2029/Β'/25-07-2014)

8. Την υπ’ αριθμ.  652/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Χανίων

(ΑΔΑ: 6ΚΥ0ΩΗ5-Ξ19) περί ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης παροχής

υπηρεσιών για  «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

9. Την  με  αριθμό  Α-1092/30-7-2015  ΠΑΥ της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του  Δ.

Χανίων.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Σκοπός της Αναθέτουσας Αρχής αποτελεί ο έλεγχος και η πραγματοποίση των

απαραίτητων ενεργειών ώστε να ελέγχουν και να πιστοποιηθεί η συμμόρφωση ενός

συνόλου υπαρχουσών παιδικών χαρών του Δήμου Χανίων. Σύμφωνα με τις  ισχύουσες

διατάξεις,  ο  ενδιαφερόμενος  ΟΤΑ  προκειμένου  να  λάβει  πιστοποιητικό

καταλληλότητας  για  κάθε  παιδική  χαρά  οφείλει  να  έχει  για  κάθε  παιδική  χαρά

πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  για  την  υλοποίηση  των  παραπάνω  εργασιών

ανέρχεται στο ποσό των 2.952,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  Για τον σκοπό

αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 σχετική

πίστωση  3.000€  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ)  που  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  30-

6117.011  του  προϋπολογισμού  του  έτους  2015  του  Δήμου  Χανίων  με  τίτλο:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Οι  παραπάνω  ενέργειες   θα  εκπονηθούν  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας

ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή, καθώς
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και κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, η οποία έχει

συγκροτηθεί  σύμφωνα  με  τις  με  αριθμό  114/2015  ,  231/2015  και  359/2015  (ΑΔΑ:

7ΜΞΘΩΗ5-ΞΞΟ  ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο Ανάδοχος που θα παρέχει τις υπηρεσίες ελέγχου για τη πιστοποίηση των παιδικών

χαρών,  θα  αποτελεί  διαπιστευμένο  απο  τον  ΕΣΥΔ  Φορέα  πιστοποίησης.  Την

διαπίστευση αυτήν, οφείλει να προσκομίσει και κατά την κατάθεση της οικονομικής

προσφοράς του.

Ο  Ανάδοχος  που  θα  αναλάβει  την  περιγραφόμενη  υπηρεσία  θα  προβεί  σε  αρχική

επιθεώρηση  (προέλεγχο), 15  παιδικών  χαρών  του  Δήμου  Χανίων,  σύμφωνα  με  τις

απαιτήσεις  της  Ελληνικής Νομοθεσίας και  των σχετικών Ευρωπαικών Προτύπων. Οι

απαιτούμενες εργασίες παροχής υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Α.  Ο έλεγχος και πιστοποίηση   υφιστάμενων παιδικών χαρών   περιλαμβάνει:

1ο ΣΤΑΔΙΟ   : 

Συλλογή στοιχείων του συνόλου των παιδικών χαρών. 

Παραλαβή  και  συλλογή  απο  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Χανίων  όλων  των

διαθέσιμων  στοιχείων  για  κάθε  παιδική  χαρά  όπως  σχέδια,  (τοπογραφικά,

σκαριφήματα, διαγράμματα κάλυψης), πιστοποιητικά οργάνων, φωτογραφικό υλικό

και ότι άλλο διαθέσιμο υπάρχει.

Επιτόπιο τεχνικό έλεγχο του χώρου, καθώς και του εξοπλισμού και της οργάνωσης της

λειτουργίας 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.λπ.  εντοπίστηκαν  στους  χώρους  της  Παιδικής  Χαράς  και  στον

εξοπλισμό που υπάρχει μέσα σε αυτούς. 

Σύνταξη  Έκθεσης  Ελέγχου,  βάσει  των  ευρημάτων των  ελέγχων,  στην  οποία

περιγράφονται αναλυτικά οι διενεργηθέντες έλεγχοι, τα αποτελέσματά τους και οι

μη συμμορφώσεις / ελλείψεις της παιδικής χαράς ώστε, μετά την υλοποίησή των

απαραίτητων τροποποιήσεων και  επεμβάσεων από τον  Δήμο προς άρση  των μη

συμμορφώσεων, να είναι δυνατή η πιστοποίησή τους.

Η έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό φωτογραφικό υλικό. 

Έκδοση  Πιστοποιητικού  Ελέγχου  για τις  παιδικές  χαρές  που  δεν  παρουσιάζουν

προβλήματα, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η Παιδική Χαρά συμμορφώνεται με

τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και την Ελληνική Νομοθεσία. 
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2ο ΣΤΑΔΙΟ: 

i. Μετά την ολοκλήρωση από τον Δήμο όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων και 

εργασιών προσαρμογής προς την ισχύουσα Νομοθεσία και την παραπάνω Έκθεση 

Ελέγχου, θα γίνεται επανέλεγχος και επιβεβαίωση από τον Ανάδοχο για την 

συμμόρφωση στις ισχύουσες προδιαγραφές (Ελληνικά και Διεθνή πρότυπα) και την 

ισχύουσα Νομοθεσία 

ii. και θα δίνεται το Πιστοποιητικό Ελέγχου. 

Β. Ο έλεγχος και πιστοποίηση   νέων παιδικών χαρών   περιλαμβάνει: 

i. Έλεγχος του Τεχνικού Φακέλου που διατηρείται για κάθε Παιδική Χαρά από το Δήμο.

Στο στάδιο αυτό ελέγχονται: 

• τα  πιστοποιητικά  συμμόρφωσης  του  εξοπλισμού,  που  έχουν  εκδοθεί  από

αναγνωρισμένο  φορέα  ελέγχου,  με  τα  οποία  αποδεικνύεται  η  συμμόρφωσή

τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176

• τα  πιστοποιητικά  συμμόρφωσης  των  επιφανειών  απορρόφησης  κρούσεων,

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 

• τεχνικά  διαγράμματα  (κάτοψη)  του  χώρου  της  Παιδικής  Χαράς  με  τον

εγκατεστημένο εξοπλισμό 

• τα εγχειρίδια (manual) του εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί. 

ii.  Επιτόπιος  έλεγχος  της  Παιδικής  Χαράς,  που  περιλαμβάνει  τον  έλεγχο  του

εξοπλισμού,  της  ορθής  εγκατάστασής  του,  του  χώρου  πτώσης,  των  αποστάσεων

ασφαλείας, και της επιφάνειας πρόσκρουσης (Εγκύκλιος 44 ΥΠΕΣ, Α.Π. 30681/7-8-2014

ΑΔΑ: ΩΝ8KN-P46). 

iii.  Σε  περίπτωση  συμμόρφωσης  με  όλα  τα  ισχύοντα  πρότυπα  και  προδιαγραφές,

εκδίδεται άμεσα Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της Παιδικής Χαράς (το πιστοποιητικό

υποβάλλεται  μαζί  με  τα  λοιπά  οριζόμενα  από  το  νόμο  δικαιολογητικά  για  την

αδειοδότηση της παιδικής χαράς). 

iv.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές,

εκδίδεται Έκθεση Ελέγχου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ευρήματα, τα οποία και

πρέπει να διορθωθούν από το Δήμο. 

v. Με την ολοκλήρωση των διορθωτικών παρεμβάσεων από το Δήμο, ακολουθεί, νέος

επιτόπιος  επανέλεγχος  της  παιδικής  χαράς  προς  επιβεβαίωση  της  άρσης  των  Μη

Συμμορφώσεων και η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης.

Κατά  τη  διάρκεια  των  Τεχνικών  Ελέγχων  θα  ακολουθηθεί  όλο  το  υφιστάμενο

Νομοθετικό πλαίσιο, και πιο συγκεκριμένα: 

(α) Απόφαση 28492 (ΦΕΚ Β’ 931/18-5-2009): Καθορισμός των προϋποθέσεων και των

τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των

Δήμων και  των Κοινοτήτων, τα  όργανα και  η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου

τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

(β) Απόφαση 15693 (ΦΕΚ Β΄ 1096/02-05-2013): Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28492/11-

5-2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

6



(γ)  Απόφαση  27934  (ΦΕΚ  2029/25-7-2014):  Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  της

28492/2009(Β΄  931)  απόφασής  μας  περί  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  παιδικών

χαρών των ΟΤΑ. 

(δ)  Εγκύκλιος  44  (Α.Π  30681/7-8-2014)  του  ΥΠΕΣ  με  θέμα:  Τροποποίηση  και

συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας

των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. 

Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος όλων των Παιδικών Χαρών (Π.Χ.) του Δήμου μας στις

οποίες θα διενεργηθούν οι εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης.

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ _ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Δ/ΝΣΗ

1. Νέα Χώρα_Πάρκο Πολυχρονίδη Μελετίου Μεταξάκη & Μελετίου 

Πηγά

2 Κέντρο_Δημοτικός Κήπος Ανδρέα Παπανδρέου & Βαλαωρίτου

3. Κέντρο_Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών Ιωάννου Σφακιανάκη & Εμμ. 

Μπακατζή

4. Λενταριανά_Πλατεία Αριστοτέλους Γερασίμου Σφακιωτάκη & Ζοωδόχου 

Πηγής

5. Χαλέπα_ απέναντι απο Ευαγγελίστρια Γεωργ. Ρωμανού & Μηλάτου

6. Κέντρο_Πάρκο Αλκηστη Αγοραστάκη Ελ. Βενιζέλου & Νικ. Φωκά

7. Πλατεία Δικαστηρίων Βορειοανατολικά της Πλατείας 

Ελευθερίας (Δικαστηρίων)

8. Παχιανά_Πάρκο Ανδρέα Γεωργιάδη Μαξ. Μαργουνίου & Μποτσαρη

9. Λιμανάκι Νέα Χώρα Ακτή Κανάρη

10. Παχιανά Νικ. Μανδηλαρά & Ελλωτείας

11. Σούδα_Π.Χ. στο παλιό Δημαρχείο Αγ. Παντελεήμονος & Εθναρχου 

Βενιζέλου

12. Κουνουπιδιανά_δίπλα στο Νηπιαγωγείο εντός οικισμού Κουνουπιδιανών επι 

της Καζαντζάκη

13. Κουμ Καπί Δευκαλίωνος & Επιμενίδου

14. Λενταριανά_ Βρυσσών Βρυσσών & Αρετή Λεκανίδη

15. Προφήτη Ηλία Αγοραστάκη & Συμβουλάκη

Τα παραδοτέα της παρούσας υπηρεσίας αφορούν:

1. Αρχικά στην έκδοση  Έκθεσης Ελέγχου, για κάθε μια απο τις παραπάνω παιδικές

χαρές,  βάσει των ευρημάτων των ελέγχων, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι

διενεργηθέντες έλεγχοι, τα αποτελέσματά τους και οι μη συμμορφώσεις / ελλείψεις

της παιδικής χαράς 
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2. Νέος επιτόπιος επανέλεγχος της παιδικής χαράς κατόπιν ενημέρωσης απο τον Δήμο

οτι έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες  διορθωτικών παρεμβάσεων της παιδικής χαράς

προς επιβεβαίωση της άρσης των Μη Συμμορφώσεων

3. Η χορήγηση των Πιστοποιητικών  Συμμόρφωσης για κάθε παιδική χαρά.

Επισημαίνουμε πως ο επανέλεγχος γίνεται έπειτα από συνεννόηση με τον Δήμο και

αφού έχουν ολοκληρωθεί  οι απαραίτητες επεμβάσεις απο αυτόν. Ο Δήμος διατηρεί το

δικαίωμα να μην προβεί στις απαιτούμενες παρεμβάσεις και άρα να μην χρειαστεί να

πραγματοποιηθεί ο επανέλεγχος σε ορισμένες παιδικές χαρές. Στην περίπτωση αυτή ο

Δήμος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο επισημαίνοντας του το σύνολο

των παιδικών χαρών στο οποίο θα πραγματοποιηθεί ο επανέλεγχος διευκρινίζοντας και

σε ποιές παιδικές χαρές δεν θα προβεί σε νέα επιθεώρηση. Στην περίπτωση αυτή ο

Ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος του να αιτηθεί την πληρωμή για το 2ο στάδιο

της παρεχόμενης υπηρεσίας, δηλαδή το στάδιο του επανελέγχου και της έκδοσης του

πιστοποιητικού για τις συγκεκριμένες παιδικές χαρές. 

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας εκτιμάται στο ποσό των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ

ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ευρώ (2.952,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η ανάλυση του ενδεικτικού προϋπολογισμού παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

Περιγραφή Εργασίας Τιμή Μον. Τεμ. Κόστος

Υπηρεσία  αρχικής  επιθεώρησης  (προέλεγχος)

των παιδικών χαρών του Δήμου.

100,00€ 15      1500,00€

Επανέλεγχος  παιδικών  χαρών  και  έκδοση

Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

      60,00€ 15        900,00€

Συνολο χωρίς Φ.Π.Α.      2400,00€

Φ.Π.Α. 23% :        552,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. :     2952,00€

6. ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο φορέας ή εταιρεία που θα επιλεγεί για την παροχή της υπηρεσίας, αφου εγκριθεί και

δημοσιευτεί  σχετική  απόφαση  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξει,  υποχρεούται  να

προσέλθει  σε  τόπο  και   χρόνο  που  θα  υποδείξει  ο  Δήμος  για  την  υπογραφή  της

σχετικής σύμβασης.
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Η υπηρεσία οφείλει να έχει υλοποιηθεί (και  τα δύο στάδια) εντός είκοσι τεσσάρων

μηνών (24 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας

Αρχής, Δήμου Χανίων και του Αναδόχου. 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της προσφοράς των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή

αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

1. Φωτοαντίγραφο  της διαπίστευσης  απο το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ότι  ο

ενδιαφερόμενος  αποτελεί   διαπιστευμένο  φορέα  έλεγχου  και  πιστοποίησης

παιδικών χαρών και παιδότοπων. 

2. Οικονομική Προσφορά στο πρότυπο που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Τα  παραπάνω,  θα  πρέπει  να  κατατεθούν  ή  να  ταχυδρομηθούν  σε  σφραγισμένο

φάκελο  ο  οποίος  θα  αναγράφει  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ»  προς  τη  Δ/νση  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  Γραφείο

Προμηθειών  Δήμου Χανίων,  Ταχ.  Δ/νση Κυδωνίας 29,  Τ.Κ.  73135 εντός προθεσμίας

που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων. Σε περίπτωση αποστολής της

προσφοράς  με  το  ταχυδρομείο,  θα  πρέπει  η  σφραγίδα  του  ταχυδρομείου  να  είναι

εντός της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας υποβολής προσφορών.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα Ο Προιστάμενος

Τμήματος Μελετών 

Ο Διευθύντης  

Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων

Κυριακή Χατζηευαγγέλου

πολιτικός μηχανικός

Περικλής Βακάλης

πολιτικός μηχανικός

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης

πολιτικός μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Περιγραφή Εργασίας Τιμή Μον. Τεμ. Κόστος

Υπηρεσία  αρχικής  επιθεώρησης  (προέλεγχος)

των παιδικών χαρών του Δήμου.

15      ......................€

Επανέλεγχος  παιδικών  χαρών  και  έκδοση

Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

   15      ......................€

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.    ......................€

Φ.Π.Α. 23% :    …....................€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. :     …..................€

Σφραγίδα & Υπογραφή
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