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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: _32644_

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ και
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση :
Μαγούλα
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος
: Μ. Αναστασιάδης, Σ. Πατσιλίβας
Τηλέφωνα
: 27313 61106, 61120
Fax
: 27310 89158
Ε-mail: m.anastasiadis@1504.syzefxis.gov.gr
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών «Πιστοποίησης Λειτουργίας Παιδικών Χαρών»
Προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης-ελέγχου και πιστοποίησης των υφιστάμενων
παιδικών χαρών του Δήμου Σπάρτης, από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.
28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Ο έλεγχος και πιστοποίηση των παιδικών χαρών θα περιλαμβάνει :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιθεώρηση/έλεγχος/ Έκδοση τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου παιδικών
χαρών Δήμου Σπάρτης:
 Θεώρηση πιστοποιητικών εξοπλισμών και δαπέδων πτώσης.
 Διαστασιολογικός και οπτικός έλεγχος
 Έλεγχος εγκατάστασης εξοπλισμού (έδραση, αποστάσεις
ασφαλείας, αποστάσεις εδάφους, πρόσβαση κλπ.)
 Έλεγχος χώρων και επιφανειών πτώσης-κατάσταση δαπέδου
απορρόφησης πρόσκρουσης, εκτεθειμένα θεμέλια, αιχμηρά άκρα,
σημεία παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του σώματος, εξαρτήματα που
λείπουν ή έχουν υπερβολική φθορά, και την εν γένει δομική αρτιότητα
Έκδοση Πιστοποίησης ή έκδοση φύλλου ακαταλληλότητας εξαρχής ή
μετά από επανέλεγχο παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης

Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (αριθμός
Παιδικών Χαρών)

τμχ.

80

Τμχ.

80

Η εκτέλεση της εργασίας προβλέπεται να εκτελεστεί εντός 20 μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, ενώ το πρώτο σκέλος που αφορά τον πρώτο έλεγχο θα παραδοθεί εντός
τριών μηνών, με έναρξη το αργότερο με έναρξη το αργότερο μετά 7ημέρου από την υπογραφή της
σύμβασης με το μειοδότη. Κατά το πρώτο 15θήμερο από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα
πρέπει να προβαίνει στην εκτέλεση των εργασιών για την άμεση χορήγηση πιστοποίησης στις
δυνάμενες να λάβουν άμεσα τέτοια, παιδικές χαρές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης της Υπηρεσίας να διαθέτει ενεργή διαπίστευση από τον ειδικό προς τούτο φορέα της
πολιτείας (π.χ. ΕΣΥΔ) για την πιστοποίηση του πεδίου που αφορά η υπηρεσία.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 05/09/2014 ημέρα Παρασκευή και έως ώρα: 13:00 στο
πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην Διεύθυνση: Μαγούλα, Τ.Κ. 23100, Λακωνία.
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2731361106 και στο mail:
m.anastasiadis@1504.syzefxis.gov.gr όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Βαλιώτης
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