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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση, σε διαπιστευµένο φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης, για την επιθεώρηση των παιδικών χαρών του ∆ήµου και την σταδιακή
έκδοση πιστοποιητικών συµµόρφωσής τους.
Η ανάθεση της διαδικασίας περιλαµβάνει, αρχικά, τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους. ∆ηλαδή
τη σύνταξη έκθεσης µε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν προκειµένου οι παιδικές χαρές να είναι
συµµορφωµένες µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των παιδικών χαρών µε την κείµενη νοµοθεσία και τα
αντίστοιχα εθνικά πρότυπα.
Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει τον επανέλεγχο σε όσες από τις παιδικές χαρές
πραγµατοποιήθηκαν διορθωτικές επεµβάσεις ύστερα από την προαναφερόµενη αξιολόγηση και την
ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση του πιστοποιητικού συµµόρφωσης αυτών.
Η ενδεικτική δαπάνη των εργασιών µαζί µε τα υλικά υπολογίζεται στο ποσό των 9943.32 € µε το
ΦΠΑ βαρύνει πιστώσεις εξόδων έτους 2014. Αφορούν τον Κ.Α.: 35/6142.0003 µε τίτλο
«Πιστοποίηση οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών».
Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/1980), του υπ΄ αρ. 209
άρθρο του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», τις
διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β'): «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ», τις διατάξεις Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα
και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την οικονοµικότερη για το ∆ήµο προσφορά στο
σύνολο της.
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της µελέτης
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το γραφείο Προµηθειών τηλ. 213-2074699 &
2132074755 (Κο Τζούλια Παναγιώτη) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
∆ήµου www.keratsini-drapetsona.gr
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να προσκοµίσουν ενσφράγιστες προσφορές σύµφωνα µε την δοµή
του εντύπου του προϋπολογισµού που επισυνάπτεται στην µελέτη. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει
µέχρι την Τρίτη 30/12/2014.
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