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 Ηράκλειο, 12/06/2017 
Αρ. Πρωτ.  1197 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΤΑΦΡΟΥ ΤΩΝ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ 
 

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην μίσθωση υπαίθριου χώρου δίπλα από την 
υφιστάμενη παιδική χαρά για την λειτουργία παιδότοπου με κριτήριο την υψηλότερη τιμή 
προσφοράς. Η διαθέσιμη προς μίσθωση επιφάνεια είναι περίπου 210τ.μ. και η ακριβής θέση θα 
υποδειχθεί στους ενδιαφερόμενους από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την πρόταση τους σχετικά με τα παιχνίδια που 
προτίθενται να τοποθετήσουν (εκτός φουσκωτά παιχνίδια και τραμπολίνο) και την διάταξη αυτών 
στον προς διάθεση χώρο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: ΦΕΚ 1364/β/02.08.2007 σχετικά 
με τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε 
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας παιδότοπων, τον Ειδικό κανονισμό αξιολόγησης και πιστοποίησης παιχνιδότοπων 
Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 -1έως 7 που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών 
Χαρών, καθώς και την Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009 που αφορά τον καθορισμό 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   στα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 
Η εγκατάσταση του παιδότοπου στον προς διάθεση χώρο θα πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο 
κατασκευαστή παιδότοπων – παιδικών χαρών και να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
προαναφερόμενων προτύπων & προδιαγραφών ασφαλείας προκειμένου να χορηγηθεί στην 
ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ πιστοποιητικό ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν 
ακέραια την ευθύνη και θα πρέπει να συμμορφωθούν σε όποιες ενδεχόμενες παρατηρήσεις  
προκύψουν από τον φορέα ελέγχου προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό ελέγχου και να 
εκδοθεί και άδεια λειτουργίας για τον παιδότοπο. (Το αίτημα προς τον φορέα πιστοποίησης και 
το κόστος του παραπάνω ελέγχου & η έκδοση της άδειας λειτουργίας του παιδότοπου είναι 
υποχρέωση της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ).  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν την εγκατάστασή τους στον υπό μίσθωση χώρο να έχουν 
πάρει την έγγραφη συναίνεση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για τα παιχνίδια που θα 
χρησιμοποιήσουν και η οποία θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ πριν την 
υπογραφή του συμφωνητικού.  
O πλειοδότης έχει υποχρέωση να συνάψει και να διατηρεί σύμβαση ασφαλιστικής κάλυψης 
αστικής ευθύνης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία έναντι παντός τρίτου η οποία θα καλύπτει και 
τη ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για το ποσό των 100.000,00 ευρώ.  
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Ισχύουσες διατάξεις:  

1. Ο Κανονισμός  Οικονομικής Διαχείρισης με το Παράρτημα του της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ  

2. Το άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
3. Το άρθρο 72 (παρ.1ε και παρ.4) του Ν. 3852/2010 
4. Η απόφαση 02 του Πρακτικού 202/30.05.2017 Δ.Σ. ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ. 
5. Οι όροι της παρούσας πρόσκλησης 

 
Παραλαβή  
Χρόνος και τόπος κατάθεσης Προσφορών: 
Η πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου 
http://www.heraklion.gr και την ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ www.deptah.gr.. Η πρόσκληση θα 
αναρτηθεί επίσης και στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. 
ΟΤΑ και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες. 
Οι Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 19/06/2017 και ώρα 14:30 (λήξη επίδοσης 
προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΤΑΗ 
Α.Ε. ΟΤΑ Πλαστήρα και Ρωμανού Τ.Κ. 71201 τηλ. 2810228203 και 2810229971, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.  
 
Παροχή Διευκρινήσεων: 
Καρχιλάκης Βασίλης  email: karhilakis@deptah.gr, τηλ.:2810228203  
 
Σύνταξη προσφορών:  
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίγραφα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα 
αναγράφονται τα εξής: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣ: ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΩΝ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ”
Η προσφορά θα περιέχει δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους Τεχνικής και Οικονομικής 
Προσφοράς. 
 
Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει:  

1. Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.) σχετικά με την 
ικανότητα του κατασκευαστή για τη κατασκευή παιδότοπων – παιδικών χαρών.  

2. Τεχνική Περιγραφή των παιχνιδιών που πρόκειται να τοποθετηθούν.  
3. Τεχνικά Φυλλάδια του κατασκευαστή. 
4. Πιστοποιήσεις των παιχνιδιών. (Πιστοποιήσεις από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 

διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό ότι είναι σε συμμόρφωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 

1176 και ΕΛΟΤ EN 1177 και να φέρουν την ειδική σήμανση σε ευκρινές σημείο του παιχνιδιού  με 

την επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή, έτος κατασκευής, αριθμό σειράς παραγωγής του 

κάθε οργάνου, καθώς και την ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών, που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το κάθε όργανο που προσφέρει ο κατασκευαστής. Καθώς και  πιστοποίηση 
σειράς παραγωγής του προϊόντος, έγκριση και επιτήρηση παραγωγής) από 
αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN.  Τα υλικά των οργάνων 
θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.  

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως 
και ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας. 
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Φάκελος οικονομικής προσφοράς 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει την οικονομική προσφορά. Στην οικονομική 
προσφορά θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της. 
Η αξιολόγηση θα γίνει από τριμελή Επιτροπή της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ με κριτήριο την υψηλότερη 
τιμή προσφοράς για το μηνιαίο μίσθωμα του χώρου, με δεδομένο ότι θα θεωρηθεί από την 
επιτροπή του διαγωνισμού ότι είναι πλήρης ο φάκελος τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης . 
 
 

 Ο Πρόεδρος 
  

 
 

 Μηνάς  Καπετανάκης 
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