
 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

 
 
 
 

Ερώτηση 1: 
Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «……………………ή θα 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα υποβάλλουν πριν την υπογραφή 
της σύμβασης , επί ποινή αποκλεισμού…..» 
Το δεύτερο σκέλος το οποίο αφορά την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης για 
την εκ των υστέρων πιστοποίηση των οργάνων, ήτοι μετά την κατακύρωση 
του διαγωνισμού, αντιτίθεται στην υπ΄ αριθμ. 27934/2014 Υπουργική 
Απόφαση άρθρο 4 παρ. 2, στην οποία αναφέρεται: «Ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας που θέτουν 
σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να 
διαθέτουν για καθένα από αυτούς, πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει 
εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με το οποίο 
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται 
στις προκαταρκτικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια της 
εγκατάστασης και πρέπει να προσκομίζεται πριν από την αποδοχή της 
προσφοράς» 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν τελικά θα είναι υποχρεωτική η 
κατάθεση των πιστοποιητικών ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 με την κατάθεση της 
προσφοράς. 
 
 
Απάντηση:  
Δεν θα είναι υποχρεωτική η κατάθεση των πιστοποιητικών με την κατάθεση 
της προσφοράς. Αρκεί η υπεύθυνη δήλωση για τη εκ των υστέρων 
προσκόμιση του πιστοποιητικού. Επειδή ο ανάδοχος μπορεί να μην διαθέτει 
στο εμπόριο όργανο που να ανταποκρίνεται ακριβώς στις απαιτήσεις του 
Δήμου όπως περιγράφονται στην προκήρυξη αλλά μπορεί να το 
κατασκευάσει και να το πιστοποιήσει,   κρίνουμε ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν 
χρειάζεται από πριν να προβεί στην πολυδάπανη πιστοποίηση  οργάνου 
ειδικά σχεδιασμένου για να καλύπτει τις ανάγκες της Διακήρυξης εφόσον 
τελικά δεν κερδίσει στο Διαγωνισμό μιας και δεν πρόκειται να το θέσει σε 
κυκλοφορία αλλά θα το κατασκεύαζε μόνο για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
Διαγωνισμού. Εάν όμως κερδίσει τον Διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως να το 
προσκομίσει προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Ερώτηση 2: 
 Στο άρθρο 6 ‘ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ 
ΜΠΑΛΚΟΝΙ’, τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ έχουν αρίθμηση 7.2 και μετά στα 
υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία συνεχίζεται η αρίθμηση 6.1.1, 6.1.2 κτλ. Επίσης το 
ίδιο συμβαίνει και στο άρθρο 7.2 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (επιφάνεια 
απορρόφησης κρούσεων) που η αρίθμηση συνεχίζεται 11.1.3, τόσο στο 
άρθρο 6 ‘ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ’ όσο 
και στο άρθρο 7 ‘ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΟΚΤΑΓΩΝΟ’. Παρακαλώ όπως μας 
διευκρινίσετε αν ισχύει η αρίθμηση που αναφέρεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή εάν έχει γραφθεί εκ παραδρομής, και ποια είναι η σωστή. 
 
Απάντηση:  
Προφανώς και έχει γίνει λάθος εκ παραδρομής και κατά την μεταφορά του 
αρχείου η αρίθμηση είναι η εξής: 
 
6. ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ 

6.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ 

6.1.1. Ηλικιακή ομάδα χρηστών : Από 1,5 ετών. 
6.1.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ενδεικτικές διαστάσεις : Μ 4,70 m – Π 2,80 m 
– Υ 3,00 m. 
6.1.3. Υλικά κατασκευής : Πύργος με ξύλινα υποστυλώματα και σκεπή από 
ξύλο και/ή HPL, πατάρι, σκάλα με ξύλινα σκαλοπάτια και κουπαστές, 
φράγματα προστασίας πτώσεων από ξύλο και/ή HPL, μπαλκόνι με μεταλλικό 
φράγμα, δύο σκάφες-τσουλήθρες από πλαστικό ανοιχτού χρώματος (τύπου 
PVC) ή από ανοξείδωτη λαμαρίνα και προστατευτικές κουπαστές σκάφης από 

HPL, η μία ψηλότερη (ύψος πτώσης >1 m) και η άλλη χαμηλότερη (ύψος 

πτώσης <1 m). 
6.1.4. Χρωματισμός : Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών 
θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, 
κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και θα έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα 
χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή 
ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η επιλογή των 
χρωμάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης, όπου απαιτείται. 
6.1.5. Πρότυπα : ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού (όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
6.1.6. Σήμανση : Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες 
βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της με αρ. 28492/2009 Υπ.Απόφασης (ΦΕΚ 
931/Β/2009). 
6.1.7. Τιμή μονάδας : 3600 € (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης). 
 
 
6.2 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων) 
6.2.1 Ενδεικτικές διαστάσεις συνολικής επιφάνειας : Μ 8,00 m – Π 6,00 m (ή 
5,5 m, κατά περίπτωση). 
6.2.2 Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,3 m. 



6.2.3 Υλικό κατασκευής : Πλάκες από μείγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο 
ανακυκλωμένο καουτσούκ, 
διαστάσεων 50Χ50 cm, πάχους τουλάχιστον 4 cm. 
6.2.4 Υπόβαση : Ψιλό χαλίκι (<8mm) εγκυβωτισμένο και συμπιεσμένο επάνω 
σε φυσικό έδαφος συμπιεσμένο, με πάχος περίπου 5 cm. 
6.2.5 Πρότυπα : ΕΛΟΤ ΕΝ1176 και ΕΛΟΤ EN1177 ή άλλα ισοδύναμα αυτών 
(όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
 
 
7. ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΟΚΤΑΓΩΝΟ 

7.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ 

7.1.1. Ηλικιακή ομάδα χρηστών : Από 3 ετών. 
7.1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ενδεικτικές διαστάσεις :Μ 2,30m – Π 2,30 m – 
Υ 2,40 m 
7.1.3 Υλικό κατασκευής: Αποτελείται από 8 ξύλινες δοκούς ενδεικτικών 
διαστάσεων 95Χ95Χ2370mm, 8 ξύλινες δοκούς 145*70*808 mm, 1 μεταλλική 
αναρρίχηση , 1 ανεμόσκαλα, 1 αναρρίχηση με δίχτυ, 1 σχοινί αναρρίχησης και 
8 βάσεις πάκτωσης. 
7.1.4 Χρωματισμός : Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών θα 
είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, 
κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και θα έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα 
χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή 
ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η επιλογή των 
χρωμάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης, όπου απαιτείται. 
7.1.5 Πρότυπα : ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού (όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
7.1.6 Σήμανση : Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες 
βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της με αρ. 28492/2009 Υπ.Απόφασης (ΦΕΚ 
931/Β/2009). 
7.1.7 Τιμή μονάδας : 2859,92 € (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης). 
 
7.2 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων) 
7.2.1 Ενδεικτικές διαστάσεις συνολικής επιφάνειας : Μ 8,00 m – Π 6,00 m (ή 
5,5 m, κατά περίπτωση). 
7.2.2 Μέγιστο ύψος πτώσης: 2,4 m. 
7.2.3 Υλικό κατασκευής : Πλάκες από μείγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο 
ανακυκλωμένο καουτσούκ, διαστάσεων 50Χ50 cm, πάχους τουλάχιστον 7 cm. 
7.2.4Υπόβαση : Ψιλό χαλίκι (<8mm) εγκυβωτισμένο και συμπιεσμένο επάνω 
σε φυσικό έδαφος συμπιεσμένο, με πάχος περίπου 5 cm. 
7.2.5 Πρότυπα : ΕΛΟΤ ΕΝ1176 και ΕΛΟΤ EN1177 ή άλλα ισοδύναμα αυτών 
(όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
7.2.6 Τιμή : 71€/m2 (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ερώτηση 3-4: 
Στις παρατηρήσεις των τεχνικών προδιαγραφών οργάνων και εξοπλισμού 
παιδικών χαρών, αναφέρεται ότι στις «διαστάσεις των οργάνων επιτρέπεται 
απόκλιση ± 15% από τις αναγραφόμενες στη μελέτη, πλην των διαστάσεων 
που αναφέρονται με μεγαλύτερο εύρος και φέρουν την ένδειξη ‘από 
...(μικρότερη διάσταση) έως ...(μεγαλύτερη διάσταση)». Η ίδια απόκλιση ± 
15% ισχύει και για το ύψος πτώσης των οργάνων; 
 

Απάντηση: 
 
Ισχύει η ίδια απόκλιση, αρκεί να μην ξεπερνάει το  ύψος πτώσης το 1,30m & 
2,40m για τα δάπεδα 4cm & 7cm αντίστοιχα 
 
 
 
Ερώτηση 5: 
Στο άρθρο 5 ‘ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΣΠΙΤΑΚΙ (Πύργος με σκεπή, σκάλα και 
τσουλήθρα)’ αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά (5.1.2) ενδεικτικές 
διαστάσεις: Μ: από 2,00 m έως 4,00 m, αλλά στο δάπεδο ασφαλείας του 
οργάνου (άρθρο 5.2.1) αναφέρεται Μ από 6,50 m έως 7,00 m ανάλογα με τη 
θέση της σκάλας. Σε περίπτωση που η διάταξη των μερών του συνθέτου είναι 
σκάλα- πατάρι-τσουλήθρα και είναι όλα στην ευθεία, ο χώρος ασφαλείας που 
απαιτείται για το όργανο είναι 1,5 m πίσω από τη σκάλα και 2,0 m μπροστά 
από την τσουλήθρα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας. Εάν το μήκος του 
συνθέτου είναι 4,0 m, τότε έχουμε μήκος ελάχιστου χώρου ασφαλείας 7,5m 
(4,0 + 1,5 + 2,0), οπότε και ξεπερνά τα οριζόμενα από τις αποκλίσεις. 
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν ισχύουν αυτά που αναφέρονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές ή εάν έχει γραφθεί εκ παραδρομής. 
 

Απάντηση: 
 

Ισχύουν αυτά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές διότι το 1,5m 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ από  ύψος +60cm και επάνω, δηλαδή από το 2ο ή 3ο σκαλοπάτι 
της σκάλας και όχι από το πίσω μέρος της σκάλας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ερώτηση 6: 
 
Στο άρθρο 7 ‘ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΟΚΤΑΓΩΝΟ’ αναφέρεται στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά (7.1.2) ενδεικτικές διαστάσεις: Μ: 2,30m - Π 2,30 m Υ 2,40 m, 
αλλά στο δάπεδο ασφαλείας του οργάνου (άρθρο 11.1.3) αναφέρεται Μ: 
8,00m - Π 6,00 m. Σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας ο χώρος ασφαλείας 
του οργάνου με διαστάσεις Μ: 2,30m - Π 2,30 m και ύψος πτώσης 2,40 m 
είναι Μ 6,50 m - Π 6,50 m (2,30 + 2,10 + 2,10), το οποίο και ξεπερνά τα 
οριζόμενα από τις αποκλίσεις (Μ: 8,00m). Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε 
αν ισχύουν αυτά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές ή εάν έχει 
γραφθεί εκ παραδρομής. 
 
Απάντηση: 
 
Βάση των παραγράφων    4.2.8.2.4 & 4.2.8.2.5 ΚΕΦ. 1176-1, οι χώροι 
ασφαλείας είναι οι ελάχιστοι υποχρεωτικοί και μπορούν να μεγαλώσουν κατά 
το δοκούν. 
 
 
 
Ερώτηση 7: 
 
Η αρίθμηση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης δεν συνάδει με την 
αρίθμηση της  οικονομικής προσφοράς, όπως απαιτείται από τη διακήρυξη 
στο άρθρο 11- Δομή και Σύνταξη Προσφορών(τεχνική προσφορά). Παρακαλώ 
όπως μας διευκρινίσετε για τη σωστή αρίθμηση των δύο. 
 
Απάντηση: 
 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 «Η τεχνική προσφορά πρέπει να είναι 
συντεταγμένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές με την ίδια σειρά και 
αρίθμηση, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 
υπ’ αριθμ. 12 /2015 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής» 
οπότε η Τεχνική Προσφορά θα συνταχθεί με την αρίθμηση και σειρά που 
αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της  Μελέτης όπως διορθώθηκαν 
σύμφωνα με την παραπάνω απάντηση στην ερώτηση 2. Επίσης στο άρθρο 
11 αναφέρεται ότι «Μέσα στον φάκελο θα βρίσκεται η οικονομική προσφορά 
ακολουθώντας κατά γράμμα και επί ποινή αποκλεισμού τη σειρά που 
αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (βλέπε σχετικό υπόδειγμα).  Άρα 
η οικονομική προσφορά ακολουθεί την σειρά που αναφέρεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της Μελέτης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ερώτηση 8: 
 
Στις παρατηρήσεις των τεχνικών προδιαγραφών οργάνων και εξοπλισμού 
παιδικών χαρών, αναφέρεται ότι στις «διαστάσεις των οργάνων επιτρέπεται 
απόκλιση ± 15% από τις αναγραφόμενες στη μελέτη, πλην των διαστάσεων 
που αναφέρονται με μεγαλύτερο εύρος και φέρουν την ένδειξη ‘από 
...(μικρότερη διάσταση) έως ...(μεγαλύτερη διάσταση)». Παράλληλα ‘οι 
διαστάσεις των δαπέδων ασφαλείας θα είναι τουλάχιστον οι περιγραφόμενες 
στη μελέτη, με δυνατότητα μικρής αύξησης αυτών σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις οργάνων ώστε να πληρούν τα οριζόμενα στην πιστοποίηση κάθε 
οργάνου( ανάλογα με την εταιρεία κατασκευής)». Η απόκλιση ±15% ισχύει και 
για τις διαστάσεις των συνολικών επιφανειών των δαπέδων ασφαλείας των 
οργάνων, όταν το προσφερόμενο όργανο έχει απόκλιση μέσα στα 
επιτρεπόμενα όρια (±15%); 
 
Απάντηση: 
 
Η απόκλιση ισχύει και για την συνολική επιφάνεια των  δαπέδων ασφαλείας 
με την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφαλείας των οργάνων και 
την πιστοποίηση αυτών. 
 
 
 Ερώτηση 9: 
 
Στο άρθρο 7.2 ‘ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων)’ 
των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, ζητείται πάχος δαπέδου 
τουλάχιστον 7cm, το οποίο να καλύπτει μέγιστο ύψος πτώσης 2,4m. Στις 
αποκλίσεις αναφέρεται ότι υπάρχει δυνατότητα ενδεχόμενης μικρής αύξησης 
των διαστάσεων των δαπέδων. Τόσο ελληνικές όσο και ξένες εταιρείες έχουν 
δάπεδο με διαφορά πάχους από 1cm έως 3 cm ώστε να καλύπτεται το ύψος 
πτώσης 2,4 m (δηλαδή τελικό πάχος δαπέδου από 8cm έως 10 cm). 
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν αυτή η απόκλιση του 1cm έως 3 cm 
γίνεται δεκτή. 
 
Απάντηση: 
 
Η περιγραφή λέει τουλάχιστον 7cm. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μπει 

μεγαλύτερο αρκεί να καλύπτει το ύψος πτώσης. 

 


