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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. οικ.54922/
21-12-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007938165 2020-12-28)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ»
(ανάρτηση στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ)

ΚΟΙΝ:
1. ΔΤΥ
2. ΤΣΕΑΜ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’ αρ. οικ.54922/21-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007938165 2020-1228) διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην πράξη με τίτλο: «Προμήθεια
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου
Περιστερίου», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 95099

1.Σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή που αφορά στα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Α (Παράρτημα ΙΙ, ενότητα «Τεχνική
Περιγραφή», παρ. 6, σελ. 74 - 76) της υπ’ αρ. οικ.54922/21-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007938165 2020-1228) διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην πράξη με τίτλο: «Προμήθεια
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου
Περιστερίου» αυτή τροποποιείται εξ ολοκλήρου και η ορθή είναι η εξής:

«6. Όλα τα παιδικά έπιπλα (ΟΜΑΔΑ Α) θα είναι πρώτης ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ανάλογα με το είδος του επίπλου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά και η
κατασκευή στο σύνολο της θα συμμορφώνονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές όσον αφορά κυρίως στα
εξής:
 μετανάστευση επικίνδυνων ουσιών από υλικά και επιφάνειες με τα οποία μπορεί να
έλθουν σε επαφή τα παιδιά
 καρκινογόνες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (αζωχρώματα και φορμαλδεΰδη σε υφάσματα)
 φορμαλδεϋδη για σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα
 φυσικά και δομικά χαρακτηριστικά πρώτων υλών
 αναφλεξιμότητα στρωμάτων
 αναφλεξιμότητα ταπετσαριών, υφασμάτων και πλαστικών καλυμμάτων
 μηχανικές αντοχές και συμπεριφορά υλικών κατά τη χρήση
 αντοχή σε κρούση
 μέρη που μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμού του παιδιού, όπως ακμές και
προεξέχοντα μέρη, αυτασφαλιζόμενες βίδες, ετικέτες και διακοσμητικά, αποσπώμενα
μέρη που εύκολα μπορεί ένα παιδί να καταπιεί, οπές και διάκενα, σημεία πιθανού
εγκλωβισμού του κεφαλιού και άλλων μερών του σώματος, ασφάλεια τροχών, συστήματα
κλειδώματος, διαστάσεις που διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση του, προστασία από

πτώση
 επάρκεια και καταλληλότητα κιγκλιδωμάτων
 ευστάθεια
 ανθεκτικότητα κατασκευής
 θέματα συσκευασίας
 επάρκεια οδηγιών συναρμολόγησης και χρήσης.
Ειδικότερα, τα παιδικά έπιπλα θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευστάθεια
και ασφάλεια για βρέφη και νήπια, την καλύτερη εργονομία (διαστάσεις) και τη μεγαλύτερη δυνατή
αντοχή και ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις και το πέρασμα του χρόνου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα ασφαλείας (ΕΝ). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής ισχύοντα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας:
Για όλα τα καρεκλάκια νηπίων:
 ΕΝ 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής &
ανθεκτικότητας)
 ΕΝ 1729-2:2012+Α1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέθοδοι δοκιμών &
απαιτήσεις ασφαλείας)
 ΕΝ71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων
στοιχείων)
Για τα καρεκλάκια βρεφών:
 ΕΝ 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής &
ανθεκτικότητας)
 ΕΝ 1729-2:2012+Α1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέθοδοι δοκιμών &
απαιτήσεις ασφαλείας)
 ΕΝ71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων
στοιχείων)
 ΕΝ14988:2017 (Παιδικές ψηλές καρέκλες. Απαιτήσεις & μέθοδοι δοκιμών)
Για τα τραπεζάκια νηπίων και τις κρεμάστρες, ραφιέρες, αλλαξιέρες βρεφών και συρταριέρες:
 ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 1: Μηχανικές & Φυσικές ιδιότητες)
 ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)
 ΕΝ71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων
στοιχείων)
Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν για τα παιδικά έπιπλα θα είναι νερού, μη τοξικά
(δεν θα περιέχουν μόλυβδο ή άλλες τοξικές ουσίες). Όλα τα έπιπλα θα έχουν στρογγυλεμένα άκρα,
ασφαλή για τα παιδιά.
Για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Α, το εργοστάσιο κατασκευής τους πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικό
συστήματος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, με βάση το πρότυπο ISO
9001 σε ισχύ ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς.
Για τα έπιπλα, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή (μασίφ)
ξυλεία, πρέπει επιπλέον των παραπάνω, να προσκομιστούν κατά την υποβολή της προσφοράς:
(1) Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, από τα οποία να
προκύπτει ότι το δείγμα παιδικού επίπλου - που ταυτίζεται με το προσφερόμενο ως προς το είδος
και την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται), εξετάσθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα και
καλύπτει τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων πρότυπων.
(2) Δήλωση του παραγωγού ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να
διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 «Ασφάλεια
παιχνιδιών − Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων».
(3) Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις διατάξεις της
ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-09.
(4) Τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία,
πρέπει να διαθέτουν επιπλέον:

Δήλωση του παραγωγού επίπλων, στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας /
εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται τη συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των
επίπλων που πρόκειται να εισαχθούν καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης
φορμαλδεΰδης Ε1 ή μικρότερη.

Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των
επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα του
προϊόντος - που ταυτίζεται με το προσφερόμενο ως προς είδος της συγκολλημένης ξυλείας και

την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται), και το εργοστάσιο παραγωγής, εξετάσθηκε και
χαρακτηρίστηκε ότι ανήκει στην κλάση Ε1 φορμαλδεΰδης ή και μικρότερη.
Στην έκθεση δοκιμών ή το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής:
α) Τα στοιχεία του ανεξάρτητου φορέα που το εξέδωσε,
β) Τα στοιχεία της εταιρείας / του εργοστασίου που παρήγγειλε την εξέταση,
γ) Τα στοιχεία του δείγματος, δηλαδή το είδος της σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, π.χ. PB
(μοριοσανίδα) P2 και η εμπορική του ονομασία, εφόσον υφίσταται,
δ) Η ημερομηνία εξέτασης του δείγματος, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη, εντός του
τελευταίου εξαμήνου ή η ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού,
ε) Η μέθοδος βάσει της οποίας εξετάσθηκε το δείγμα ή το πρότυπο βάσει του οποίου
εκδόθηκε πιστοποιητικό CE,
στ) Η μετρηθείσα τιμή εκπεμπόμενης ή περιεχόμενης φορμαλδεΰδης ή η προσδιορισθείσα
κλάση στην οποία ανήκει το εξετασθέν δείγμα.
Οι εκθέσεις δοκιμών και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπα εργαστήριο τρίτης χώρας. Θα πρέπει
δε να δηλώνεται εγγράφως η Αρχή αναγνώρισης/ έγκρισης ή ο Φορέας διαπίστευσης του Εργαστηρίου.
Για κάθε είδος της Ομάδας Α θα κατατεθεί κατά την υποβολή της προσφοράς αναλυτική τεχνική
περιγραφή ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα τεκμηριώνει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες
προδιαγραφές.
Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Α θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.»

2.Σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή που αφορά στα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Γ (Παράρτημα ΙΙ, ενότητα «Τεχνική
Περιγραφή», παρ. 8, σελ. 76) της υπ’ αρ. οικ.54922/21-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007938165 2020-12-28)
διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην πράξη με τίτλο: «Προμήθεια
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου
Περιστερίου» αυτή τροποποιείται στο σημείο:
« ….. Ειδικότερα:
 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές και τα παιχνίδια, στο χώρο που θα
φιλοξενούνται τα παιδιά, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ
ΕΝ 71-1 έως ΕΛΟΤ ΕΝ 71-11 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλευμένες, απαγορεύεται η χρήση
αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ.).
 Οι κατασκευές και οι επιμέρους εξοπλισμοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που
προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως ΕΛΟΤ EN 1176-7 «Εξοπλισμός
παιχνιδότοπων». Αναλυτικότερα, οι τσουλήθρες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που
προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−3. Οι ταλαντευόμενοι
εξοπλισμοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από τα
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−6. ….»
και η ορθή είναι η εξής:
« ….. Ειδικότερα:
 Τα παιχνίδια θα πρέπει να φέρουν σήμα CE στη συσκευασία τους και να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71-1, EN 71-2, ΕΝ71-3.
 Οι επιμέρους εξοπλισμοί (είδος με Α/Α 14 της ΟΜΑΔΑΣ Γ ) πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 «Εξοπλισμός παιχνιδότοπων». ….».

3. Στην ενότητα των Τεχνικών Προδιαγραφών (σελ. 108), που αφορά το είδος με (Α/Α) 1 της ΟΜΑΔΑΣ ΙΓ,
αυτή τροποποιείται και η ορθή είναι η εξής:

ΟΜΑΔΑ ΙΓ: ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (CPV 33682000-4)
1

ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (50 x 50 x
5cm) ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η άνω στρώση των πλακιδίων θα αποτελείται από συγκολλημένους
κόκκους ελαστικού με EPDM, οι κόκκοι τους θα είναι 100%
χρωματισμένοι, η επιφάνεια αποχρώσεως θα είναι κόκκινου ή
πράσινου χρώματος και θα πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών
Κανονισμών και Προδιαγραφών. Τα πλακίδια θα είναι διαστάσεων 50 x
50 cm και μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων).
Το κοκκοποιημένο ελαστικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή
των πλακών θα πρέπει να διατηρεί τα χαρακτηριστικά του φυσικού
ελαστικού, συμπεριλαμβανομένης της ελαστικότητας, της αντοχής
στην κρούση, της αντίστασης στη θερμότητα, στην υγρασία, της
επιβράδυνσης ανάπτυξης βακτηριδίων, της αντίστασης στο ηλιακό
φως και στην υπέρυθρη ακτινοβολία, της απορρόφησης των ηχητικών
κυμάτων. Η κάτω πλευρά τους είναι κυματοειδής/ κυψελωτή με ειδικά
αυλάκια για υδατοπερατότητα. Θα πρέπει να είναι εύκολο στην κοπή,
την διάτρηση και γενικά στη διαμόρφωσή του.
Διαστάσεις: 50 x 50x 5cm

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις ισχύουν και για την υπ’ αρ. 4/20-01-2020 μελέτη και την υπ΄αρ. 506/17-12-2020
(ΑΔΑ: ΨΑΔΨΩΞ2ΧΣΦ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Δ/ντης
Τεχνικών Υπηρεσιών
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