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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην εργασία ελέγχου και πιστοποίησης των παιδικών χαρών που
βρίσκονται και λειτουργούν εντός του ∆ήµου Πειραιά, καθώς και την παράδοση σχεδίου
γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίµακα για κάθε παιδική χαρά, κατ’ εφαρµογή της υπ’
αριθµ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάµει της
υπ' αριθµ. 27934/25-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/2014) και της 44 Εγκυκλίου µε Α.Π
3068/7-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΑΡΘΡΟ 2Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για το έργο αυτό ισχύουν:
α)

Ο Ν. 4412/2016 ¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών¨ (ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-2016)
β) Ο Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
γ)
Ο Ν.3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
δ) Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ε) Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74)
στ) Ο Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) ¨Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας¨
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112)
η) Π.∆. 80/2016
θ) Την υπαριθµόν 1191 απόφαση /ΦΕΚ969/Β/22-03-2017 για τον Καθορισµό του
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης
0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
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Στην προαναφερόµενη εργασία εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές
προδιαγραφές για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παιδικών χαρών ∆ήµων και
κοινοτήτων όπως αυτές αναφέρονται: α) στην µε αριθµ. 27/2009 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών(α.π. 33366/29.05.2009) και β)στην µε αριθµ. 28492/11.05.2009 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 931/Β’/18.05.2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάµει
της υπ' αριθµ. 27934/25-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/2014).
Σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των
παιδικών χαρών, των παιδότοπων, καθώς και των εξοπλισµών αυτών. (ΥΑ
28492/2009,

ΦΕΚ

–

Β/931/18.5.2009)

και

(ΥΑ

36873/2007,

ΦΕΚ

–

Β/1364/2.8.2007)

ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Συµβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι :
1.Η προσφορά του αναδόχου
2.Ο προϋπολογισµός µελέτης
3.Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
4.Η τεχνική έκθεση
Στην απευθείας ανάθεση η οποία θα διενεργηθεί µε βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
άρθρο 118 οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να έχουν τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση των
εργασιών.
Ήτοι θα πρέπει να προσκοµίσουν ασφαλιστική, φορολογική ενηµερότητα, πιστοποιητικό
Επιµελητηρίου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι εκτελούν παρόµοιες εργασίες
(Τεχνικό Επιµελητήριο κλπ) καθώς και απόσπασµα ποινικού µητρώου.
ΑΡΘΡΟ 4Ο. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της
σύµβασης έως 31-12-2018 ως ακολούθως:
Η παραλαβή των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια επιτροπή του
∆ήµου.
Α’ Στάδιο
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Έλεγχος για περίπου είκοσι τρεις παιδικές χαρές που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία
µέσα στον πρώτο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, χορήγηση πιστοποιητικού
συµµόρφωσης σε όσες παιδικές χαρές κριθούν κατάλληλες και παράδοση σχεδίου γενικής
διάταξης της παιδικής χαράς σε κατάλληλη κλίµακα και έως 31-12-2017.

Β’ Στάδιο
Έλεγχος για άλλες είκοσι τρεις παιδικές χαρές που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία από
01-01-2018 , χορήγηση πιστοποιητικού συµµόρφωσης σε όσες κριθούν κατάλληλες και
παράδοση σχεδίου γενικής διάταξης της παιδικής χαράς σε κατάλληλη κλίµακα.
Γ΄ Στάδιο
Μέσα στους επόµενους µήνες επανέλεγχος σε όλους τους χώρους παιδικών χαρών,
χορήγηση πιστοποιητικού συµµόρφωσης σε όσες παιδικές χαρές κριθούν κατάλληλες και
παράδοση σχεδίου γενικής διάταξης της παιδικής χαράς σε κατάλληλη κλίµακα, µέχρι τη
λήξη της σύµβασης. Χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της υπηρεσίας για τις παιδικές χαρές
που θα επανελεγχθούν και για δεύτερη φορά
Είναι απαραίτητο να πιστοποιηθούν όλες οι παιδικές χαρές του ∆ήµου µέσα στο
χρονοδιάγραµµα της υπηρεσίας και να εκδοθούν τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης .
Ο ανάδοχος υποχρεούται
Κάθε φορά να εκτελεί τις εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών διαθέτοντας
όλα τα απαραίτητα µέσα.
Ο ανάδοχος , δύναται να συνεργαστεί µε κατάλληλης ειδικότητας µηχανικό ή µελετητικό
γραφείο προκειµένου να παραδώσει το σχέδιο γενικής διάταξης της παιδικής χαράς.
Ο συµβατικός χρόνος µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
ύστερα από αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του.
Σε περίπτωση υπέρβασης της συµβατικής ολικής ή τµηµατικής προθεσµίας από τον
ανάδοχο, επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε βάρος του αναδόχου,
πρόστιµο, ίσο µε 2,5 % επί της συµβατικής αξίας των µη εκτελεσθεισών εργασιών, για κάθε
ηµέρα καθυστέρησης.( άρθρο 218,Ν 4412/2016)
ΑΡΘΡΟ 5ο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
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διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου
οργάνου
ΑΡΘΡΟ 6ο. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο µηχανικός εξοπλισµός που κάθε φορά απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών θα
εξευρίσκεται µε µέριµνα και µε δαπάνη του αναδόχου, ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καµία
ανάµιξη υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά µε τον παραπάνω εξοπλισµό.

ΑΡΘΡΟ 7ο. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Ο ανάδοχος των εργασιών που εκτελούνται µέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ,
υποχρεούται να ασφαλίζει σ' αυτό όλο το προσωπικό που απασχολεί.
Η δαπάνη για όλα τα ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να καταβάλει ο ανάδοχος δηλ.
εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµίωση ατυχηµάτων
του προσωπικού του ανάδοχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε
έργα του ∆ηµόσιου, ∆ήµων, Κοινοτήτων και γενικά κάθε µορφής κοινωφελή έργα.
ΑΡΘΡΟ 8ο. ΠΛΗΡΩΜΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε ένταλµα από τις υπηρεσίες του ∆ήµου µετά από
την ολοκλήρωση των εργασιών ανά παιδική χαρά ως ακολούθως:
- το 25% της τιµής µονάδας (ανά παιδική χαρά) , µε τον αρχικό έλεγχο και την παράδοση
της έκθεσης επιθεώρησης µε τα ευρήµατα της αρχικής επιθεώρησης καθώς και
συγκεκριµένες οδηγίες για τις απαιτούµενες παρεµβάσεις ανά παιδική χαρά
- το άλλο 50% της τιµής µονάδας (ανά παιδική χαρά) µε την παράδοση του σχεδίου γενικής
διάταξης σε κατάλληλη κλίµακα
- το άλλο 25% της τιµής µονάδας (ανά παιδική χαρά) , µε την επαναληπτική επιθεώρηση
(σε όσους χώρους παραστεί ανάγκη) και την έκδοση πιστοποιητικού συµµόρφωσης για κάθε
παιδική χαρά,
κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009), όπως αυτή
τροποποιήθηκε δυνάµει της υπ' αριθµ. 27934/25-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/2014) και
της 44 Εγκυκλίου µε Α.Π 3068/7-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.
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Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας
στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται
µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση της εργασίας είναι τα κάτωθι:
Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των εργασιών από την εκάστοτε
αρµόδια επιτροπή παραλαβής.
Τιµολόγιο αναδόχου
Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
Εάν µετά την ηµέρα που θα γίνει η απευθείας ανάθεση επιβληθούν φόροι, τέλη και
κρατήσεις ή καταργηθούν ορισµένοι από αυτούς που ισχύουν το αντίστοιχο πόσο
πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του ανάδοχου, ενώ
πιστοποιείται το ανωτέρω πόσο στους λογαριασµούς.
ΑΡΘΡΟ 9Ο. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση, απαιτείται να καταθέσει κατά την υπογραφή
της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% της αξίας της σύµβασης
χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα κατατεθεί πριν την υπογραφή της σύµβασης
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και
κατατίθενται από µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή
γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.(αρ.72
του Ν 4412/2016
Αν αυτό δεν γίνει, η αξία των εργασιών θα εκπέσει από την εγγυητική καλής εκτέλεσης. Εάν
τα ποσά είναι ανεπαρκή, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του αναδόχου µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη
των ∆ηµοτικών εσόδων.
ΑΡΘΡΟ..10Ο.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής (φορείς) πρέπει να υποβάλλουν την ηµέρα του διαγωνισµού τα
εξής δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια
δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
2)Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα
3) Αντίγραφα πιστοποιητικών διαπίστευσης από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης
(ΕΣΥ∆) για τον έλεγχο των παιδικών χαρών και την πιστοποίηση του εξοπλισµού αυτών. ISO
17020
4)Βεβαιωµένη εµπειρία (άλλες συµβάσεις- βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης)
5)Ασφαλιστήριο συµβόλαιο επαγγελµατικής και αστικής ευθύνης .
Κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανανεώσει την
πιστοποίηση της οποιασδήποτε

παιδικής χαράς του ∆ήµου, στην οποία

προστεθεί ή

αφαιρεθεί κάποιο όργανο .
ΑΡΘΡΟ 11Ο. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης
σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση
του Συµβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που
εγγυώνται, κατά την κρίση του Συµβουλίου, για την καλή εκτέλεση της σύµβασης.
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Έναντι του ∆ήµου ο ανάδοχος παραµένει πάντοτε εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος µαζί µε αυτόν
που το υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτηση του, εάν πάσχει από σοβαρή
ασθένεια η οποία τον καθιστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανίκανο να εκπληρώσει τις
συµβατικές του υποχρεώσεις.
Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ µέρους του τρίτου
προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση.
Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος
αναλαµβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να καταθέσει τις
προβλεπόµενες εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 12Ο. ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση
και από τις διατάξεις του

Ν 4412/2016

ή προς τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις της

υπηρεσίας, καλείται µε ειδική πρόσκληση του ∆ηµάρχου να συµµορφωθεί προς τις
υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές µέσα σε εύλογη προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των
δέκα ηµερών.
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή προφανών
κινδύνων, η τασσόµενη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα ηµερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις συµβατικές
υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας.
Ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης,
µέχρι την οριστική παραλαβή.
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της
υπηρεσίας.
Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώµατος να αναλάβει µε οποιοδήποτε τρόπο την
εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών προµηθειών, εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 74 του
Ν4412/2016 .
ΠΕΙΡΑΙΑΣ __/__/2017
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γ. Μ . ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ & ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λοιπών Τεχνικών Έργων

Γ.Μ. ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.
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∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ANT. ΜΗΛΙΑΣ
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
«Εργασία για την πιστοποίηση Παιδικών χαρών»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λοιών Τεχνικών Έργων
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
℡ 2132123003
 2132123021-2132123008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00€ µε ΦΠΑ

Κ.Α. 30.6112.08
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV : 79132000-8
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2017
2000ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟ 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στον έλεγχο και την πιστοποίηση των παιδικών χαρών
που βρίσκονται και λειτουργούν εντός του ∆ήµου Πειραιά, καθώς και την παράδοση
σχεδίου γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίµακα για κάθε παιδική χαρά, κατ’ εφαρµογή της
υπ’ αριθµ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) “Καθορισµός των προϋποθέσεων
και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών
των ∆ήµων και των Κοινοτήτων , τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου
τους , τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια”, όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάµει της υπ'
αριθµ. 27934/25-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/2014), και της 44 Εγκυκλίου µε Α.Π
3068/7-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, απαιτείται όλα τα παιχνίδια
καθώς και τα δάπεδα πτώσης των παιδικών χαρών να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ71, ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και να διαθέτουν τα
προβλεπόµενα πιστοποιητικά ή για τους εξοπλισµούς που δεν προκύπτει χρόνος
εγκατάστασης, τεχνική έκθεση διαπιστευµένου φορέα ελέγχου . Προκειµένου δε να
χορηγηθεί βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήµα για µια παιδική χαρά
από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού
συµµόρφωσης του διαπιστευµένου φορέα ελέγχου , καθώς και µελέτη οργάνωσης
κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς που θα περιλαµβάνει

το σχέδιο γενικής

διάταξης και τεύχος καθορισµού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών και του εξοπλισµού.
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Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος όλων των Παιδικών Χαρών (Π.Χ.) του ∆ήµου µας στις
οποίες θα διενεργηθούν οι παραπάνω εργασίες µε σκοπό την πιστοποίησή τους:
A’ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1)Παιδική χαρά Πλατείας Πηγάδας (Σαχτούρη – Α..Θεοχάρη- Θεοτόκη-Ιάσωνος)
2)Παιδική χαρά Ιολύτου (Ιππολύτου και Μ. Χατζηκυριακού, Παλατάκι)
3)Παιδική χαρά Ρόδου Αµάραντου (Σούτσου- Φλέµινγκ-Γ. Σουρή -Β. Αθανασίου)
4)Παιδική χαρά Πλατείας Καράθου (Πλατεία Καρπάθου –Κάσου – Καρπάθου Ανδριανοπούλου)
5)Παιδική χαρά Μητρώου (Μητρώου-Αθ. Μουτσοπούλου-Οµηρίδου-Στ. Σκουλούδη)
6)Παιδική χαρά Χατζηκυριακού (Λ. Χατζηκυριακού –Κανάρη-Μπότσαρη – Ακτή
Μιαούλη )
Β’ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1)Παιδική χαρά Προφήτη Ηλία -Άλσος Προφήτη Ηλία( Χανίων – Ρ.Φερραίου- Ίδης
- Ιερού Λόχου)
2)Παιδική χαρά Κλεµανσώ (Σηραγγείου – Κλεµανσώ-Θρασύβουλου –Λόιζ Τζωρτζ)
3)Παιδική χαρά Μουσών (Βας. Γεωργίου – Μουσών-Νεωρείων- Σωτήρος ∆ίος)
4)Παιδική χαρά Αγ. Χαραλάµους (Λεωφ. Βας. Παύλου- Καραγιώργη Σερβίας-Βας.
Πέτρου Σερβίας-Επιδαύρου)
5)Παιδική χαρά Αγ. Κων/νου (Καραίσκου -Τσαµαδού-Βας.Γεωργίου-Αλκιβιάδου)
6)Παιδική χαρά Τερψιθέας (Κολοκοτρώνη-2ας Μεραρχίας- Γλαδστώνος – Ηρ.
Πολυτεχνείου)
7) Παιδική χαρά ΗΣΑΠ (∆εληγιώργη - Αθ. ∆ιάκου-Γρηγ. Λαµπράκη – Οµ.
Σκυλίτση)
8)Παιδική Χαρά Τζαβέλα (Τζαβέλα-Θεάτρου-Νεωρείων-Ευαγγελιστρίας)
Γ’ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1)Παιδική χαρά Πινδάρου (Πινδάρου Μεγ. Αλεξάνδρου-Αγοράτου-Πυθαγόρα)
2)Παιδική χαρά Σολωµού (Σολωµού – Βενιζέλου—κάτω από τη γέφυρα – ∆αβάκη
Πίνδου)
3)Παιδική χαρά Νιρβάνα (Νιρβάνα – Χρ. Σµύρνης – ∆αβάκη Πίνδου-Χριστοφή)
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4)Παιδική χαρά Πλατείας Καραϊσκάκη (Λεωφ. Εθν. Μακαρίου-Καραολή ∆ηµητρίου
(Λ. Βείκου)-∆αβάκη Πίνδου
5)Παιδική χαρά Ησα (Ζερβού – Γιαννοπούλου-Λ Βείκου (Καραολή και ∆ηµητρίου)
6)Παιδική χαρά Σκρα (Σκρα – Βάµβα – Σκουφά – Τσακάλωφ)
∆’ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1)Παιδική χαρά Αχάια Κλάους(Μαντινείας – Θήρας – Μυκόνου – Λευκωσίας)
2)Παιδική χαρά Λαµελέτ (Χίου –Λαµπελέτ-Μαντινείας – (Μαχητών)
3)Παιδική χαρά Πλατείας Γεννηµατά(Αγ.Ελευθερίου –Αµοργού- Οριγώνη)
4)Παιδική χαρά Πλατείας Ανδρέα Παανδρέου ( Αγ.Ελευθερίου-ΦραγκούληΛευκάδος – Μαρµαροτούρη)
5)Παιδική χαρά Αγ. Σωτήρας (Θηβών - Αγ. Αναργύρων – Αγρινίου – Νισύρου
6)Παιδική χαρά Πλατείας Νεράιδας (Αργυροκάστρου –Λέρου- Κοπαίδος-Ι.
∆ραγούµη)
7)Παιδική χαρά Αόλλωνα (Κοµοτηνής – Τετρακόµων -Πηλίου –∆.Ζαβόγιαννη)
8)Παιδική χαρά Αγ. Φιλίου (Αδριανού - Αγ Φιλίππου-Κορυδαλλού – Υµηττού)
9)Παιδική χαρά Μαχητών (Μαχητών- Αγ. Σπυρίδωνος – Χίου)
10)Παιδική χαρά Πααδογιώργη (Στρατόπεδο Παπαδογιώργη) (Άγιος Σπυρίδωνας –
Αργυροκάστρου – Αγίου Ελευθερίου)
11)Παιδική χαρά Αγίων Αναργύρων (Αγίων Αναργύρων –Λέρου – Αγρινίου

-

Πύργου )
12) Παιδική χαρά Μαυρογένους

(Λεβαδείας – Μαυρογένους- Αγ. Αναργύρων-

Γραµµές Τραίνου)
13)Παιδική χαρά Βαλαωρίτου (Ιπποκράτους – Βαλαωρίτου – Ασκληπιού)
14)Παιδική χαρά Αρµένικης Εκκλησίας και Φλωρίνης
Ε’ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1)Παιδική χαρά Καετάν Γέρµα (Καπετάν Γέρµα-Καλικράτιδα – ΒλαχάκουΛακωνίας)
2)Παιδική χαρά C 130 (Ψαρών- Παπαστράτου-Σφακτηρίας - ∆ογάνης)
3)Παιδική χαρά ∆ηλαβέρη (πάρκο ∆ηλαβέρη) (∆αβάκη Πίνδου – Μακεδονίας –
Ευστ. ∆ηλαβέρη – Θηβών )
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4)Παιδική χαρά Ψαρών (Ψαρρών και Γκούρα)
5)Παιδική χαρά Παλαµηδίου (Παλαµηδίου µεταξύ Μαυροµιχάλη και Ασκληπιού)
6)Παιδική χαρά Βώκου(Χαϊδαρίoυ – ∆άφνης – Γορδίου – Παναγίας Οδηγήτριας –
Ταινάρου – Γλαύκου – Πεζόδροµος Γλαύκου)
7)Παιδική χαρά Πλατείας Θεµιστοκλέους (Σπάρτης-∆ογάνης- Μαυροµιχάλη∆ηµητρακοπούλου)
8)Παιδική χαρά Σόφη (Αγ. Όρους-Θερµοπυλών- Ολύνθου-∆ερβενακίων)
9)Παιδική χαρά Παύλου Μελά (Βλαχάκου-Μήλου-Παύλου Μελά- Θεσσαλονίκης)
10)Παιδική χαρά Αγίας Μαρίνας (Αγχιάλου –Αγία Μαρίνα – Χορµοβίτου - Θράκης)
11)Παιδική χαρά Έλλης (∆ογάνης -Σπάρτης –Έλλης-Καλαµών)
12) Παιδική χαρά Βρεφονηπιακού σταθµού ∆ηλαβέρη
Εκτός των ανωτέρω παιδικών χαρών ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε πιστοποίηση και
οποιασδήποτε άλλης νεοδηµιουργηθείσας, υπό ανάπλαση ή υπάρχουσας παιδικής χαράς του
υποδειχθεί από την υπηρεσία. Επίσης υποχρεούται εφ’ όσον του υποδειχθεί από την
Υπηρεσία να προβεί σε πιστοποίηση παιδικών χαρών που λειτουργούν στους
βρεφονηπιακούς σταθµούς του ∆ήµου, καθώς και παιδικών χαρών που λειτουργούν σε
σχολεία.
Οι εργασίες για την ιστοοίηση των Παιδικών Χαρών θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα από την υπ’ αριθµ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009), όπως
αυτή τροποποιήθηκε δυνάµει της υπ' αριθµ. 27934/25-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/2014), και

την 44 Εγκύκλιο µε Α.Π 3068/7-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, και έχουν ως εξής:
-

Αρχική επιθεώρηση των παιδικών χαρών.

-

Σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης µε τα ευρήµατα

της αρχικής επιθεώρησης µε

φωτογραφική τεκµηρίωση για κάθε παιδική χαρά, µε συγκεκριµένες οδηγίες για τις
απαιτούµενες παρεµβάσεις.
-

Επαναληπτική επιθεώρηση (σε όσους χώρους παραστεί ανάγκη).

-

Έκδοση πιστοποιητικού συµµόρφωσης παιδικών χαρών.

-

Παράδοση σχεδίου γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίµακα, υπογεγραµµένο από
κατάλληλης ειδικότητας µηχανικό.
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Ο Φορέας Ελέγχου & Πιστοποίησης που θα προβεί στην επιθεώρηση και πιστοποίηση θα
είναι διαπιστευµένος από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆), για τον έλεγχο των
παιδικών χαρών καθώς και για την πιστοποίηση του εξοπλισµού τους.
Αναλυτικά, οι εργασίες που θα γίνουν µε σκοπό την πιστοποίηση των παιδικών χαρών,
περιλαµβάνουν :
Α) Αρχικός έλεγχος των παιδικών χαρών
Πραγµατοποιείται επιτόπιος έλεγχος της κατάστασης του χώρου, των παιχνιδιών και
της εγκατάστασης τους, των χώρων και των δαπέδων πτώσης, του λοιπού βοηθητικού
εξοπλισµού περίφραξης και οργάνωσης της παιδικής χαράς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διεθνών προτύπων κατ’ εφαρµογή της υπ’
αριθµ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάµει
της υπ' αριθµ. 27934/25-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/2014), και την 44 Εγκύκλιο µε

Α.Π 3068/7-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών
Οι εξοπλισµοί των παιδικών χαρών για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος
εγκατάστασης ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή µε αναλυτικά στοιχεία , υπόκεινται σε
οπτικό

και

διαστασιολογικό

έλεγχο

που

περιλαµβάνει

έναν

ελάχιστο

αριθµό

προβλεπόµενων επιµέρους ελέγχων , όπως ελέγχους για τις αποστάσεις εδάφους και το
χώρο πτώσης , 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 , εν γένει δοµική αρτιότητα και γενικότερα ότι άλλο
κρίνει ο φορέας πιστοποίησης ότι απαιτείται για την κάθε περίπτωση.
Βάσει των αποτελεσµάτων της αρχικής επιθεώρησης συντάσσεται Έκθεση, µε τα
αναλυτικά στοιχεία που προκύπτουν από τον διενεργηθέντα έλεγχο , µε φωτογραφική
τεκµηρίωση, τις παρατηρήσεις ή / και τις ελλείψεις της παιδικής χαράς και τις
απαιτούµενες παρεµβάσεις καθώς και οδηγίες για την πραγµατοποίηση των παρεµβάσεων για
την πιστοποίησή της. Οι διορθωτικές αυτές επεµβάσεις πρέπει να σέβονται τις γενικές

αρχές της τέχνης , της ασφάλειας και της επιστήµης , καθώς και των γενικών
συναλλακτικών ηθών που επικρατούν στην περιοχή και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει
να αλλοιώνουν τη δοµική αρτιότητα του εγκατεστηµένου εξοπλισµού
Β) Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας
- Έλεγχος, ενηµέρωση και συµπλήρωση του σχεδίου γενικής διάταξης κάθε παιδικής
χαράς, ή σύνταξη σχεδίου γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίµακα για όσες παιδικές χαρές
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δεν διαθέτουν. Τόσο η ενηµέρωση όσο και η σύνταξη σχεδίου γενικής διάταξης θα γίνουν
σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση και τις υποδείξεις από τον ∆ιαπιστευµένο φορέα
κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο.
- Έλεγχος του τεύχους καθορισµού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών και του
εξοπλισµού , σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1: 2008 , σε όσες παιδικές χαρές
υπάρχει .Έλεγχος του τεύχους καθορισµού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου
εξοπλισµού που εγκαθίσταται, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1: 2008.
-Αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου του διαπιστευµένου φορέα , από την οποία να
προκύπτει η συµµόρφωση του εγκατεστηµένου εξοπλισµού που θα διατηρηθεί προς τις
γενικές αρχές της τέχνης , της ασφάλειας και της επιστήµης, καθώς και των γενικών
συναλλακτικών αρχών.
Γ) Εανέλεγχος (σε όσους χώρους αραστεί ανάγκη)
Όπου απαιτείται, επαναλαµβάνεται η επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει οι
απαραίτητες παρεµβάσεις ώστε η παιδική χαρά να πληροί τις οριζόµενες από την
Νοµοθεσία και τα πρότυπα απαιτήσεις.
∆) Τελική πιστοποίηση παιδικών χαρών
Μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων παρεµβάσεων και εργασιών για κάθε παιδική
χαρά, πραγµατοποιείται ο τελικός έλεγχος για την επιβεβαίωση της συµµόρφωσης της
παιδικής χαράς µε τις απαιτήσεις ασφαλείας και εφ’ όσον τα όργανα τα δάπεδα και η
εγκατάστασή τους πληρούν τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων, σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάµει της
υπ' αριθµ. 27934/25-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/2014) και την 44 Εγκύκλιο µε Α.Π

3068/7-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, εκδίδεται πιστοποιητικό συµµόρφωσης της
παιδικής χαράς.
Για τις αιδικές χαρές ου θα ιστοοιηθούν έως 31-12-2017 θα υάρξει και νέος
εανέλεγχος έως τις 31-12-2018 και όχι έραν αυτής.

Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται ως τις 31-12-2018 ως ακολούθως:
Α’ Στάδιο
Έλεγχος για περίπου είκοσι τρεις παιδικές χαρές που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία
µέσα στον πρώτο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, χορήγηση πιστοποιητικού
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συµµόρφωσης σε όσες παιδικές χαρές κριθούν κατάλληλες και παράδοση σχεδίου γενικής
διάταξης της παιδικής χαράς σε κατάλληλη κλίµακα και έως 31-12-2017.

Β’ Στάδιο
Έλεγχος για άλλες είκοσι τρεις παιδικές χαρές που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία από
01-01-2018 , χορήγηση πιστοποιητικού συµµόρφωσης σε όσες κριθούν κατάλληλες και
παράδοση σχεδίου γενικής διάταξης της παιδικής χαράς σε κατάλληλη κλίµακα.
Γ΄ Στάδιο
Μέσα στους επόµενους µήνες επανέλεγχος σε όλους τους χώρους παιδικών χαρών,
χορήγηση πιστοποιητικού συµµόρφωσης σε όσες παιδικές χαρές κριθούν κατάλληλες και
παράδοση σχεδίου γενικής διάταξης της παιδικής χαράς σε κατάλληλη κλίµακα, µέχρι τη
λήξη της σύµβασης. Χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της υπηρεσίας για τις παιδικές χαρές
που θα επανελεγχθούν και για δεύτερη φορά
Είναι απαραίτητο να πιστοποιηθούν όλες οι παιδικές χαρές του ∆ήµου µέσα στο
χρονοδιάγραµµα της υπηρεσίας και να εκδοθούν τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης .
Η παροχή υπηρεσίας «Εργασία για την Πιστοοίηση Παιδικών Χαρών» έχει ενταχθεί
στο Προϋπολογισµό του ∆ήµου Πειραιά για το οικονοµικό έτος 2017 µε απορρόφηση
2000 ευρώ και τον αντίστοιχο του 2018 µε Κ.Α. 30.6112.08 Η συνολική δαπάνη ανέρχεται
σε 10.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η εργασία θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους
πόρους και θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ __/__/2017
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ & ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ

Γ. Μ . ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λοιπών Τεχνικών
Έργων

Γ.Μ. ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ
Μ. ΚΑΡΡΑ

ANT. ΜΗΛΙΑΣ
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
«Εργασία για την πιστοποίηση Παιδικών χαρών»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00€ µε ΦΠΑ

∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λοιών Τεχνικών Έργων
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
℡ 2132123003
 2132123021-2132123008

Κ.Α. 30.6112.08
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV : 79132000-8

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

∆ΑΠΑΝΗ

1

Eργασία για την
πιστοποίηση των
παιδικών χαρών

ΤΕΜΑΧΙΟ

46

175,00 €

8.050,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

24%

8.050,00 €
1.932,00 €
9.982,00 €

ΠΕΙΡΑΙΑΣ __/__/2017
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ & ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ

Γ. Μ . ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λοιπών Τεχνικών
Έργων

Γ.Μ. ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ANT. ΜΗΛΙΑΣ
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