Σχόλια
1. Όνομα: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Email: Planoanaptyxis@gmail.com
Άρθρο: Σχετικά με τα άρθρα 11 και 12
Ημ/νία 06/08/2020
Ι. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ και Σια ΟΕ Χονδρικό Εμπόριο προς Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ ΑΦΜ 998544522 Οδός
Γαλήνης συν Τραγανό Πύργου Τηλ 26210-31001 κιν 6947601235 Email: Planoanaptyxis@gmail.com Προς
ΔΕΠΑΝ Κοιν: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Οινουσσών ΑΠΟΨΕΙΣ Στην Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης
Τεχνικών Προδιαγραφών για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» με Απόφαση Ένταξης 58774 / 23.10.2018
στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - «Πρόσκληση ΙII» Σχετικά με τα άρθρα 11 και 12 της μελέτης
(«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1400ΜΜ» και
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2400ΜΜ»), θα θέλαμε να
σημειώσουμε τα εξής: Το προϊόν που προδιαγράφεται στα συγκεκριμένα άρθρα αποτελεί συνδυασμό φυσικών
χαλαρών υλικών και συνθετικού χλοοτάπητα και θα πρέπει (σύμφωνα με τη μελέτη σας) να εξασφαλίζει
(μεταξύ άλλων) ελάχιστο ύψος πτώσης τουλάχιστον 1400 και 2400mm αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη μελέτη, το
ζητούμενο ελάχιστο ύψος πτώσης θα πρέπει να προκύπτει από πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ΕΝ11761:2017 & EN 1177:2018. Περαιτέρω, στη μελέτη σας προβλέπεται και πρόσθετος έλεγχος για το κρίσιμο ύψος
πτώσης στην παιδική χαρά, μετά την πλήρη εγκατάστασή του με κατάλληλα όργανα και δειγματοληπτικές
μετρήσεις για τον έλεγχο κρίσιμου ύψους πτώσης HIC TEST. Ωστόσο, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ
1177:2018, η μοναδική αποδεκτή μέτρηση του κρίσιμου ύψους πτώσης επιφανειών που συνδυάζονται με
φυσικά υλικά είναι αυτή που γίνεται στην παιδική χαρά (και όχι στο εργαστήριο). Πιο αναλυτικά, στην
παράγραφο 6.1 του Προτύπου προβλέπονται οι εξής τρόποι για την μέτρηση του κρίσιμου ύψους πτώσης μίας
επιφάνειας: α) στο εργαστήριο (παράγραφος 6.2 “Testing in the laboratory”) και β) στο πεδίο χρήσης
(παράγραφος 6.3 “Testing on site”). Ωστόσο, ειδικά για την περίπτωση επιφανειών που αποτελούν συνδυασμό
με φυσικά υλικά (όπως εν προκειμένω ο ζητούμενος συνθετικός χλοοτάπητας με την κάτω στρώση από χαλίκι,
βότσαλο, ελαφρόπετρα κλπ), η παράγραφος 6.2.4.4 του Προτύπου ορίζει ότι η μέτρηση στο εργαστήριο δεν
αποτελεί αποδεκτό τρόπο μέτρησης και πιστοποίησης και δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό σύμφωνα με
τις παραγράφους 8.2 και 8.3 του Προτύπου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το κρίσιμο ύψος πτώσης σε αυτές τις
περιπτώσεις μπορεί να μετρηθεί μόνο στο πεδίο της χρήσης, δηλαδή στην παιδική χαρά και μόνο εφόσον έχει
ολοκληρωθεί πλήρως και προσηκόντως η εγκατάστασή του. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ευχερώς ότι η
μέτρηση στο εργαστήριο του κρίσιμου ύψους πτώσης ενός σύνθετου προϊόντος που αποτελείται από
συνθετικό χλοοτάπητα και φυσικά υλικά, όπως αυτό που προδιαγράφεται εν προκειμένω, δεν είναι αποδεκτή
βάσει Προτύπου. Ο μόνος αποδεκτός και αξιόπιστος τρόπος μέτρησης είναι στο πεδίο χρήσης, δηλαδή στην
παιδική χαρά και συνεπώς η μελέτη σας πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως σε περίπτωση που η ζητούμενη
επιφάνεια παραμείνει ως έχει. Σχετικά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε, κυκλοφορεί αυτή
τη στιγμή στην ελληνική αγορά ένα σύνθετο προϊόν όπως αυτό που προδιαγράφεται στη μελέτη σας. Πρόκειται
συγκεκριμένα για το προϊόν DKO της εταιρείας ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ, που συνοδεύεται από το υπ’ αρ. PLGREQ
1002.4 πιστοποιητικό της εταιρείας DQS Hellas κατά ΕΝ 1176-1:2017 και ΕΝ 1177:2018. Ωστόσο, σύμφωνα
με τα ανωτέρω σχόλια μας, η συγκεκριμένη πιστοποίηση πάσχει καθώς αντίκεται στο Πρότυπο (και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 6.2.4.4, 8.2 και 8.3 του Προτύπου, όπως εξηγήθηκε αναλυτικά παραπάνω)

και άρα δεν είναι δυνατό να γίνεται αποδεκτή στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών. Το εν λόγω
πιστοποιητικό επ’ ουδενί μπορεί να θεωρηθεί ως πιστοποίηση προϊόντος και για τον εξής επιπλέον λόγο. Στην
προτελευταία πρόταση του πιστοποιητικού αναγράφεται στα αγγλικά η εξής φράση: “This certificate contains
results that apply only to the particular sample checked, as it is detailed herein”. Δηλαδή τα αποτελέσματα του
πιστοποιητικού αφορούν μόνο στο συγκεκριμένο δείγμα που ελέγχθηκε, και όχι στο προϊόν γενικά. Επί του
συγκεκριμένου ζητήματος, δέον να ερωτηθεί και να γνωμοδοτήσει το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ως
αποκλειστικά αρμόδιο για την εποπτεία των φορέων πιστοποίησης και την περιφρούρηση των όρων των
Ευρωπαϊκών Προτύπων Πιστοποίησης. Τέλος, δε θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστος ο «φωτογραφικός»
τρόπος με τον οποίο τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου προϊόντος στη μελέτη σας,
αποτελώντας πιστή αντιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του ανωτέρω προϊόντος DKO της εταιρείας
ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ, όπως αυτές παρουσιάζονται στο υπ’ αρ. PLGREQ 1002.4 πιστοποιητικό της εταιρείας
DQS Hellas. Επισημαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται από τη νομοθεσία των δημοσίων
συμβάσεων καθώς περιορίζει τον ανταγωνισμό και δεν ευνοεί τη συμμετοχή περισσότερων οικονομικών
φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία. Εν όψει των ανωτέρω σχολίων μας παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε
τη μελέτη/ τεχνικές προδιαγραφές σας στα άρθρα 11 και 12, ως προς τη ζητούμενη επιφάνεια πτώσης, ώστε
να αντικατασταθεί με άλλη επιφάνεια της οποίας μπορεί να πιστοποιηθεί έγκυρα το κρίσιμο ύψος πτώσης της
στο εργαστήριο βάσει Προτύπου (π.χ. δάπεδο ασφαλείας με EPDM). Εναλλακτικά, σε περίπτωση που
παραμείνει η ζητούμενη επιφάνεια πτώσης ως έχει, παρακαλούμε να τροποποιηθεί η μελέτη σας, ώστε ο
έλεγχος και ακολούθως το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το ελάχιστο κρίσιμο ύψος πτώσης κατά ΕΝ
1177:2018 και ΕΝ 1176-1:2017 να περιορίζεται στην παιδική χαρά, καθώς οτιδήποτε άλλο πάσχει και αντίκειται
στη νομοθεσία. Επιφυλασσόμενοι για όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, ακόμα και με προσφυγή στην Ανεξάρτητη
Αρχή Ανταγωνισμού, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω βοήθεια ή πληροφορία. Για την ΟΕ
Ο Διαχειριστής Ιωάννης Αγγελίδης

2. Όνομα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Email: antanto75@yahoo.gr
Άρθρο: Σχετικά με τα άρθρα 11 και 12
Ημ/νία 08/08/2020
Σχετικά με τα άρθρα 11 και 12 της μελέτης («ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1400ΜΜ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2400ΜΜ»), δείτε τα παρακάτω σχόλια και παρακαλώ να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σας και να
προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες: Βάσει Προτύπου ΕΝ 1177:2018, ο μοναδικός αποδεκτός τρόπος
μέτρησης του κρίσιμου ύψους πτώσης επιφανειών που συνδυάζονται με φυσικά υλικά, είναι η μέτρηση στην
παιδική χαρά (και όχι στο εργαστήριο). Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.4.4 του Προτύπου, όταν η επιφάνεια
πτώσης συνδυάζεται με φυσικά υλικά, δεν γίνεται έλεγχος στο εργαστήριο και δεν μπορεί να εκδοθεί
πιστοποιητικό σύμφωνα με τις παραγράφους 8.2 και 8.3 του Προτύπου. Εν προκειμένω, το προϊόν που
προδιαγράφετε στη μελέτη σας είναι τέτοιος συνδυασμός φυσικών χαλαρών υλικών και συνθετικού
χλοοτάπητα. Συνεπώς, αυτό που ζητάτε στη μελέτη στα άρθρα 11 και 12, να προκύπτει δηλαδή το ελάχιστο
ζητούμενο κρίσιμο ύψος πτώσης από πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017 & EN 1177:2018,
δε μπορεί να γίνει βάσει Προτύπου και άρα η μελέτη σας πρέπει να διορθωθεί ως προς το σημείο αυτό. Ο
πρόσθετος έλεγχος που προβλέπετε στη μελέτη σας για το κρίσιμο ύψος πτώσης στην παιδική χαρά, μετά την
πλήρη εγκατάστασή του με κατάλληλα όργανα και δειγματοληπτικές μετρήσεις για τον έλεγχο κρίσιμου ύψους
πτώσης HIC TEST, είναι ο μοναδικός αποδεκτός τρόπος μέτρησης και ως εκ τούτου πρέπει να παραμείνει (αν
η ζητούμενη επιφάνεια παραμείνει ως έχει). Εναλλακτικά, μπορείτε να τροποποιήσετε τη μελέτη σας κατά
τέτοιο τρόπο ώστε η επιφάνεια πτώσης που ζητάτε να μπορεί να ελεγχθεί στο εργαστήριο και να πιστοποιηθεί

αναλόγως (π.χ. μπορείτε να περιγράφετε ελαστικά πλακίδια ασφαλείας με EPDM). Επιπροσθέτως, θα ήθελα
να επισημάνω το εξής. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σας θυμίζουν πολύ έντονα (είναι σχεδόν
αντιγραφή) ένα προϊόν που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά, του οποίου όμως η πιστοποίηση είναι
ελαττωματική και δεν είναι δυνατό να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών.
Πρόκειται συγκεκριμένα για το προϊόν DKO της εταιρείας ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ, που συνοδεύεται από το υπ’
αρ. PLGREQ 1002.4 πιστοποιητικό της εταιρείας DQS Hellas κατά ΕΝ 1176-1:2017 και ΕΝ 1177:2018. Η
συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι ελλαττωματική αφενός διότι σύμφωνα με ό,τι αναφέρθηκε παραπάνω
αντίκεται στο Πρότυπο (και συγκεκριμένα στις παραγράφους 6.2.4.4, 8.2 και 8.3 του Προτύπου, όπως
εξηγήθηκε αναλυτικά παραπάνω), καθώς μόνο η μέτρηση στην παιδική χαρά επιτρέπεται στην περίπτωση
του συνδυασμού της επιφάνειας με φυσικά υλικά. Αφετέρου, το εν λόγω πιστοποιητικό είναι ελαττωματικό και
για τον εξής επιπλέον λόγο. Στην προτελευταία πρόταση του πιστοποιητικού αναγράφεται στα αγγλικά η εξής
φράση: “This certificate contains results that apply only to the particular sample checked, as it is detailed
herein”. Δηλαδή τα αποτελέσματα του πιστοποιητικού αφορούν μόνο στο συγκεκριμένο δείγμα που ελέγχθηκε,
και όχι στο προϊόν γενικά, άρα κακώς επιγράφεται το συγκεκριμένο έγγραφο ως «Πιστοποιητικό» και είναι
τελείως παραπλανητικό να παρουσιάζεται ως τέτοιο. Αν μη τι άλλο, το ΕΣΥΔ θα πρέπει να κληθεί και να
γνωμοδοτήσει επί του θέματος, διότι είναι πολύ σοβαρό και γεννά έντονο προβληματισμό ως προς το πόσο
καλά διασφαλίζεται η τήρηση των Προτύπων Πιστοποίησης στη χώρα μας. Τέλος, το ότι οι τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης σας ταυτίζονται με τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος DKO της εταιρείας
ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ σε συνδυασμό με το ότι ζητάτε στη μελέτη σας να προσκομισθεί πιστοποιητικό βάσει ΕΝ
1176-1:2017 και ΕΝ 1177:2018 (που κανονικά δεν γίνεται) δίνουν εύλογα την εντύπωση ότι έχετε
προδιαγράψει το συγκεκριμένο προϊόν, κάτι που αν ισχύει αντίκεται ευθέως στο ν.4412/2016 καθώς περιορίζει
τον ανταγωνισμό και δεν ευνοεί τη συμμετοχή περισσότερων οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική
διαδικασία. Άρα η μελέτη σας πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ανοίγοντας τον κύκλο των υποψήφιων
οικονομικών φορέων. Εν όψει όλων των ανωτέρω παρακαλώ να τροποποιήσετε τη μελέτη/ τεχνικές
προδιαγραφές σας στα άρθρα 11 και 12, ως προς τη ζητούμενη επιφάνεια πτώσης, ώστε να αντικατασταθεί
με άλλη επιφάνεια της οποίας μπορεί να πιστοποιηθεί έγκυρα το κρίσιμο ύψος πτώσης της στο εργαστήριο
βάσει Προτύπου (π.χ. δάπεδο ασφαλείας με EPDM). Εναλλακτικά, σε περίπτωση που παραμείνει η ζητούμενη
επιφάνεια πτώσης ως έχει, παρακαλούμε να τροποποιήσετε τη μελέτη σας, ώστε ο έλεγχος και ακολούθως το
πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το ελάχιστο κρίσιμο ύψος πτώσης κατά ΕΝ 1177:2018 και ΕΝ 1176-1:2017
να περιορίζεται στην παιδική χαρά, καθώς οτιδήποτε άλλο πάσχει και αντίκεται στη νομοθεσία.
Επιφυλασσόμενος για όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου, παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω βοήθεια
ή πληροφορία. Αντώνης Αντωνιάδης Πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ- ΕΔΕ Αγίου Γεωργίου 2 Κομοτηνή- 69132 Τηλ
2531025052 - 6972925782

3.Όνομα: ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Email: manager@veggasport.gr
Άρθρο: Σχετικά με τα άρθρα 11 και 12
Ημ/νία 10/08/2020
Vegga Sport ΕΠΕ ΑΦΜ…999616845 Οδός 25ης Μαρτίου 17, Ευκαρπία 564 29 Τηλ 2310-688800 κιν
6936914415 Email: manager@veggasport.gr Προς ΔΕΠΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ Για την Πρόσκληση
Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» με Απόφαση
Ένταξης 58774 / 23.10.2018 στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - «Πρόσκληση ΙII» Θεωρούμε ότι τα άρθρα
11 και 12 της μελέτης («ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ

1400ΜΜ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2400ΜΜ»),
είναι φωτογραφικά και προδιαγράφουν προϊόν μίας και μόνο εταιρείας, καταστρατηγώντας κάθε έννοια
ανταγωνισμού. Θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής: Το προϊόν που προδιαγράφεται στα συγκεκριμένα άρθρα
εξ όσων γνωρίζουμε, κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά ένα σύνθετο προϊόν όπως αυτό που
προδιαγράφεται στη μελέτη σας. Πρόκειται συγκεκριμένα για το προϊόν DKO της εταιρείας ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ
ΕΠΕ, που συνοδεύεται από το υπ’ αρ. PLGREQ 1002.4 πιστοποιητικό της εταιρείας DQS Hellas κατά ΕΝ
1176-1:2017 και ΕΝ 1177:2018. Ο «φωτογραφικός» τρόπος με τον οποίο τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές
του συγκεκριμένου προϊόντος στη μελέτη σας, αποτελώντας πιστή αντιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών
του ανωτέρω προϊόντος DKO της εταιρείας ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ, όπως αυτές παρουσιάζονται στο υπ’ αρ.
PLGREQ 1002.4 πιστοποιητικό της εταιρείας DQS Hellas. Επισημαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο
απαγορεύεται από τη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων καθώς περιορίζει τον ανταγωνισμό και δεν ευνοεί
τη συμμετοχή περισσότερων οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία. Ζητούμε όπως
τροποποιήσετε τη μελέτη/ τεχνικές προδιαγραφές σας στα άρθρα 11 και 12, ως προς τη ζητούμενη επιφάνεια
πτώσης, ώστε να αντικατασταθεί με άλλη επιφάνεια π.χ. δάπεδο ασφαλείας με EPDM που παράγουν πολλά
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά εργοστάσια. Επιφυλασσόμενοι για όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας Για την ΕΠΕ Ο
Διαχειριστής ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
________________________________________

