
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι,  23-12-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. :   51469 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα 

151 24 Μαρούσι 
Τηλ. Κέντρο: 213 2038 000 
Πληροφορίες: Σκιαδάς Σπυρίδων 
Τηλέφωνο: 213 2038 092 
Fax: 213 2038 504 
E-mail: sskiadas@maroussi.gr 
 Προς: Όλους τους συμμετέχοντες 
   
 
Θέμα: 
 

«Διευκρινίσεις επί της με αριθ. 47636/30-11-2020 διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών 
χαρών και δαπέδων ασφάλειας για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 
Αμαρουσίου χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ ». 

  
Σχετικά:   1. Το από 15.12.2020 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο της εταιρείας  
                     «Γ Ι ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΕ» περί διευκρινίσεων 

 

Σύμφωνα με το από 15.12.2020 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο της εταιρείας «Γ Ι 
ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΕ» που ζητά διευκρινίσεις επί της με αριθ. 47636/30-11-
2020 διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων ασφάλειας για την αναβάθμιση παιδικών 
χαρών του Δήμου Αμαρουσίου χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ », αναφέρονται 
τα εξής:  
 
«1. Στο άρθρο 8 της μελέτης με τίτλο «σύνθετο όργανο με μεταλλικό μπαλκόνι, δίχτυ αναρρίχησης και δυο 

τσουλήθρες» αναγράφεται στον πίνακα το μέγιστο ύψος πτώσης ως 1300mm. Στην παράγραφο 

«εξαρτήματα/πατάρια» αναγράφεται ότι το σύνθετο έχει δύο πατάρια τα οποία «διαφέρουν στο ύψος στο 

οποίο προσαρμόζονται (950mm και 1250mm). Από την περιγραφή προκύπτει ότι το ψηλότερο πατάρι είναι 

το ψηλότερο σημείο του συνθέτου και το ύψος του παταριού συμπίπτει με το ύψος πτώσης.  

 

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν το ορθό ύψος πτώσης του συνθέτου είναι 1250mm και εάν το 

1300mm έχει γραφτεί εκ παραδρομής.  

 

2. Στο άρθρο 12 της μελέτης με τίτλο «σύνθετο με τρία πατάρια, τσουλήθρα, μπαλκόνι και στύλο 

πυροσβέστη» στην γενική περιγραφή αναγράφεται ότι το σύνθετο αποτελείται από «τρία  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

πατάρια, δύο ασκεπή και ένα με δίρριχτο σκέπαστρο». Στα επιμέρους εξαρτήματα που περιγράφονται 

παρακάτω, γίνεται αναφορά στο ίδιο σκέπαστρο ως «σκέπαστρο πανέλο σύννεφο υπό κλίση» και όχι ως 

δίρριχτο.  

 

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε ποια είναι η ορθή ζητούμενη μορφή του στεγάστρου και εάν θα γίνουν 

αποδεκτά και τα δύο, δηλαδή και το δίρριχτο σκέπαστρο και το σκέπαστρο πανέλο σύννεφο υπό κλίση.  

 

 

3. Στο άρθρο 13 της μελέτης με τίτλο «διαδραστικό σύνθετο όργανο με σκάλα ανόδου, πύργους, 

τσουλήθρα και τούνελ» αναφέρονται τα παρακάτω:  

«Γενικές διαστάσεις  

Ύψος: 3000mm  

Μήκος: 3070mm  

Πλάτος:2850mm  

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας  

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300mm  

Μήκος: 6000mm  

Πλάτος: 6200mm  

Περιγραφή  

Αποτελείται από σκάλα ανόδου, πύργο χωρίς σκεπή, τούνελ, πύργο με δίριχτη σκεπή και τσουλήθρα».  

Ωστόσο το σύνθετο έχει σκάλα με τέσσερα σκαλοπάτια 710 x 145 x 45 mm, και τσουλήθρα με μήκος 

2000mm.  

Με βάση τις γενικές διαστάσεις του οργάνου, τις δραστηριότητες που περιγράφονται  

 

 

 

 



καθώς και τον αριθμό των σκαλοπατιών και το μήκος τσουλήθρας, προκύπτει ότι το ύψος πτώσης του 

οργάνου πρέπει να είναι πολύ λιγότερο από 1300mm βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας 

ΕΝ1176.  

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε ποιο το ορθό ύψος πτώσης του οργάνου.   

 

4. Στο άρθρο 14 της μελέτης με τίτλο «κούνια νηπίων δύο θέσεων»  

αναγράφεται ότι το όργανο απευθύνεται σε παιδιά άνω των 3 ετών. Ωστόσο στο κείμενο της τεχνικής 

περιγραφής αναγράφεται ότι η κούνια έχει δύο καθίσματα νηπίων και όχι παίδων.  

 

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν η ηλικιακή ομάδα >3 ετών έχει γραφθεί εκ παραδρομής και η ορθή 

ηλικιακή ομάδα είναι 1,5 έτους και άνω, εφόσον πρόκειται για διθέσια κούνια νηπίων.  

 

5. Στο άρθρο 16 της μελέτης με τίτλο «σύνθετο όργανο παίδων με δυο πατάρια, τσουλήθρα, μπαλκόνι, 

γέφυρα, πάγκο δραστηριοτήτων και στύλο πυροσβέστη με πατήματα» το ύψος πτώσης του ζητούμενου 

οργάνου αναγράφεται ως 1300mm. Στην γενική περιγραφή αναγράφεται ότι «το πρώτο πατάρι βρίσκεται 

στο επίπεδο των 950mm ενώ το δεύτερο στα 1250mm». Από την περιγραφή προκύπτει ότι το ψηλότερο 

πατάρι είναι το ψηλότερο σημείο του συνθέτου και το ύψος του παταριού συμπίπτει με το ύψος πτώσης.  

 

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν το ορθό ύψος πτώσης του συνθέτου είναι 1250mm και εάν το 

1300mm έχει γραφτεί εκ παραδρομής.  

 

6. Στο άρθρο 20 της μελέτης με τίτλο «σύνθετο όργανο παίδων με πύργο, δίρριχτη σκεπή, σκάλα ανόδου 

και τσουλήθρα» το ύψος πτώσης προσδιορίζεται ως 1600mm. Στην παράγραφο «πατάρι» αναγράφεται ότι 

το πατάρι βρίσκεται «σε ύψος 1550mm από την επιφάνεια του εδάφους».  

Από την περιγραφή προκύπτει ότι το πατάρι είναι το ψηλότερο σημείο του συνθέτου και το ύψος του 

παταριού συμπίπτει με το ύψος πτώσης.  

 

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν το ορθό ύψος πτώσης του συνθέτου είναι 150mm και εάν το 

1600mm έχει γραφτεί εκ παραδρομής.  

 

7. Στο άρθρο 21 της μελέτης «κούνια μεικτή» αναγράφεται ότι το όργανο απευθύνεται σε άτομα άνω των 

3 ετών. Στην περιγραφή προσδιορίζονται τα καθίσματα ως ένα κάθισμα νηπίων και ένα παίδων.  

 

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν η ηλικιακή ομάδα >3 ετών έχει γραφθεί εκ παραδρομής και η ορθή 

ηλικιακή ομάδα είναι 1,5 έτους και άνω, εφόσον πρόκειται για διθέσια κούνια μεικτή και ένα κάθισμα 

παίδων και ένα νηπίων. » 

 

 

 
Επί των ανωτέρω ερωτημάτων σας διευκρινίζουμε ότι: 
 

 
1. Το ορθό ύψος πτώσης του σύνθετου είναι 1250 mm και το 1300 mm έχει γραφτεί εκ 
παραδρομής 
 

2. Μπορεί να προσφερθεί στέγαστρο είτε δίρριχτο είτε πανέλλο σύννεφο υπό κλίση 
 
 

3. Το ύψος πτώσης του συνθέτου έχει γραφτεί εκ παραδρομής 1300 mm και το ορθό είναι 950 
mm 
 

4. Η ορθή ηλικιακή ομάδα είναι 1,5 έτους και πάνω 



5. Το ορθό ύψος πτώσης του σύνθετου είναι 1200 mm και το 1300 mm έχει γραφτεί εκ 
παραδρομής 
 

6. Το ορθό ύψος πτώσης του σύνθετου είναι 1550 mm και το 1600 mm έχει γραφτεί εκ 
παραδρομής 
 
 

7. Η ορθή ηλικιακή ομάδα είναι 1,5 έτους και άνω . 

 
 
 

 
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 
 
 
 
 

 
 
 

Ακριβές αντίγραφο 
 
Σκιαδάς Σπυρίδων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
    

 
 
 
ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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