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Διευκρινήσεις σε ερωτήματα σχετ. με τη μελέτη για: «Δημιουργία Παιδικής χαράς στο 

Ο.Τ. 693Α του Δήμου Ιλίου»( αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης: 41689/03- 06-2022). 

 
      Σε απάντηση σε ερωτήματα που κατατέθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με την ως άνω μελέτη, 

σας ενημερώνουμε ότι: 

Όσο αφορά τα χυτά δάπεδα ασφαλείας: 

1. επαρκεί η προσκόμιση βεβαιώσεων χημικών αναλύσεων/εκθέσεων δοκιμών κατά ΕΝ71-3 

και PAH για δείγμα χυτού δαπέδου για όλα τα πάχη των δαπέδων (υπό την προϋπόθεση 

ότι για όλα τα πάχη  όλα τα πάχη χρησιμοποιείται η ίδια πρώτη ύλη). 

2. επαρκεί η προσκόμιση βεβαιώσεων χημικών αναλύσεων ή εκθέσεων δοκιμών κατά ΕΝ71-3 

και PAH που να αφορούν την άνω επιφάνεια (EPDM), που αποτελεί την επιφάνεια του 

χυτού που έρχεται σε επαφή με τους χρήστες. 

3. απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών και εκθέσεων δοκιμής κατά τα προαναφερθέντα 

πρότυπα όπως ισχύουν σήμερα, δηλαδή κατά ΕΝ1176-1:2017, ΕΝ1177+AC:2019 και 

ΕΝ71- 3:2019+Α1:2021.  

 

Όσο αφορά την μπάλα μουσικής αφήγησης: 

1. η διάμετρος του χώρου ασφαλείας να είναι τουλάχιστον 3460mm και όχι 1900mm όπως εκ 

παραδρομής έχει γραφτεί. 

Όσο αφορά τις παραδόσεις-τοποθετήσεις εξοπλισμού και χυτού δαπέδου ασφαλείας (στην 

περίπτωση που αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας), μπορούν να αποδεικνύονται από βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης ή από πρωτόκολλο παραλαβής ή και τα δύο σε περίπτωση που υπάρχουν. 

 

Όσο αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση για τις εγγυήσεις των οργάνων παιδικής χαράς και των 

επιφανειών πτώσεις από τεχνητά υλικά: 

1. εγγύηση απαιτείται και  από την κατασκευάστρια εταιρεία των επιφανειών πτώσης από 

τεχνητά υλικά (χυτό δάπεδο), και από την εταιρεία κατασκευής των οργάνων παιδικής 

χαράς.  

2. όταν ο κατασκευαστικός οίκος δεν βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι στο εξωτερικό, όπου 

η επίσημη γνησιότητα ενός εγγράφου πιστοποιείται μόνο μέσω σφραγίδας Apostille, 

επαρκεί η απλή δήλωση του κατασκευαστή ή εάν διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση. 

 

Όσο αφορά την  «Κούνια 3θέσια μικτή» της μελέτης, εκ παραδρομής αναφέρεται ότι ο αριθμός των 

χρηστών σε 4 άτομα, ενώ είναι για 3άτομα. 

 

Όσο αφορά το ζητούμενο «Οι εν λόγω βεβαιώσεις αντίστοιχης εγκατάστασης και 
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χρησιμοποιούμενων κόκκων/τρίματος πρέπει να προσκομίζονται, επί ποινή αποκλεισμού», η 

φράση «…βεβαιώσεις αντίστοιχης εγκατάστασης…» έχει γραφτεί εκ παραδρομής. . 

 

 
               

  
 

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 
 
 

Αγγελική Δημητρακοπούλου 
Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
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