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ΘΕΜΑ: Διευκρίνηση επί της προμήθειας: ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (2017)’’  Αριθμ. Διακήρυξης: 12/2017 
 

  ΣΧΕΤ.:  Το υπ’ αριθ. 5879/14-03-2018 ερώτημα της εταιρίας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
 
 

         Σχετικά με το ερώτημα που τέθηκε από την εταιρία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., για την πιστοποίηση του 
αστικού εξοπλισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 1-6, διευκρινίζουμε ότι: 
 
 α) Η πιστοποίηση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 1-6, αφορά πράγματι σε  εξοπλισμούς παιχνιδότοπων, 
δεδομένου όμως ότι τα είδη αστικού εξοπλισμού παρέχονται συνήθως από εταιρίες που προμηθεύουν και 
εξοπλισμούς παιχνιδότοπων, θεωρήθηκε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα έχουν το πιστοποιητικό αυτό ούτως ή 
άλλως και μπορούν να το προσκομίσουν σαν ένα επιπλέον δικαιολογητικό, το οποίο θα αφορά στα όργανα 
παιδικών χαρών μεν, αλλά θα καλύπτει και την ασφάλεια χρωμάτων και ότι δεν θα υπάρχουν αιχμηρά 
αντικείμενα, (όπως αναφέρεται διευκρινιστικά στις πιστοποιήσεις), κατ’ επέκταση και στον αστικό εξοπλισμό 
β) Σε καμία περίπτωση η απουσία αυτής της πιστοποίησης δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το 
διαγωνισμό, εφόσον πρόκειται για δικαιολογητικό που καταβάλλεται εκ περισσού 
    Σχετικά με το ερώτημα που τέθηκε από την εταιρία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., για την απόδειξη της Τεχνικής 
ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, στην παράγραφο 2.2.7.2  της διακήρυξης και στο σκέλος Β.4, αναφέρεται 
ότι: «….οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τιμολόγια ή πρωτόκολλα παραλαβής, για τα συγκεκριμένα είδη 
της προμήθειας….», από το οποίο προκύπτει ότι τα τιμολόγια ή πρωτόκολλα παραλαβής που θα 
προσκομιστούν θα περιλαμβάνουν είδη που αφορούν γενικώς σε αστικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα σε 
παγκάκια, κάδους, στέγαστρα κλπ. 
 
 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 
 
               
 
 
 
 
 
Κοιν.: 
Εσωτερική διανομή 
--Γραμματεία 
-Φ.Ε. 
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