Απόψεις επί των σχολίων
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») τα οποία έχουν ενσωματωθεί ως άρθρα στις
Τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» η οποία έχει τεθεί σε
Δημόσια Διαβούλευση σημειώνουμε τα εξής:
➢ Κατά την σύνταξη της Μελέτης διενεργήσαμε έρευνα στην τοπική αλλά και στην
Ευρωπαϊκή αγορά , προκειμένου να προτείνουμε και να προδιαγράψουμε
εξοπλισμό παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας τα οποία θα ήταν
κατασκευασμένα από σύγχρονα υλικά με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, οικολογικά που
θα κάλυπταν τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας.
➢ Κατά την έρευνα μας διαπιστώσαμε πως τόσο στην εγχώρια όσο και την Ευρωπαϊκή
αγορά κυκλοφορούν πολλά διαφορετικά προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται με
την άνω στρώση τους από συνθετικό χλοοτάπητα και που ως υπόβαση
χρησιμοποιούν είτε αδρανή υλικά, είτε αφρώδες πολυαιθυλένιο, είτε αφρώδες
μίγμα ανακυκλωμένων υλικών .
➢ Επίσης κατά την έρευνά μας διαπιστώσαμε πως είναι πολλοί οι Δήμοι που
επιλέγουν να προδιαγράψουν αυτά τα καινοτόμα προϊόντα. Ενδεικτικά
αναφέρουμε την υπ. αρ. 15/2019 Μελέτη του Δήμου Ευρώτα (άρθρα 20,21,22 – για
τα οποία ζητείται από την Μελέτη δείγμα των υλικών (20x20 εκ. για το
αντικραδασμικό δάπεδο και το συνθετικό χλοοτάπητα και 100γρ χαλαζιακής
άμμου) , την υπ. αρ 6/2020 Μελέτη του Δήμου Καμμένων Βούρλων (άρθρο 23), την
υπ. αριθμ. 06/19 Μελέτη του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (άρθρα 21-22-23), την
υπ. αριθμ. 61/2018 Μελέτη του Δήμου Μαλεβιζίου (άρθρο 17)
➢ Σε κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις γινόταν ειδική μνεία στην προσκόμιση
πιστοποιητικού του συστήματος που θα πιστοποιεί την καταλληλότητα του
συστήματος από πτώση σύμφωνα με το ΕΝ 1177.
➢ Επίσης να σημειώσουμε ότι
σε κάθε μια από τις ανωτέρω ενδεικτικά
αναφερόμενες περιπτώσεις ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου συστήματος
δαπέδου ασφαλείας ήταν διαφορετικός.
➢ Τα προϊόντα αυτά φέρεται πως είναι πολύ διαδεδομένα και πως χρησιμοποιούνται
ευρέως σε χώρους αναψυχής και παιδικές χαρές . Από την έρευνά μας
διαπιστώσαμε πως και στη γείτονα χώρα Ιταλία ανάλογα είδη χρησιμοποιούνται
ευρέως σε πάρκα, παιδικές χαρές και χώρους αναψυχής που απαιτούν ασφαλή
πλακόστρωση , πρακτική και εύκολη συντήρηση, και πάντα ακολουθώντας τα
υψηλά πρότυπα ασφαλείας που απαιτεί το πρότυπο ΕΝ 1177.
Μετά την δημοσίευση των σχολίων σας, και προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν οι
προδιαγεγραμμένες από εμάς Τεχνικές προδιαγραφές
των δαπέδων ασφαλείας
περιορίζουν τον ανταγωνισμό και δεν ευνοούν τη συμμετοχή περισσότερων οικονομικών
φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία όπως ισχυρίζεστε, ανατρέξαμε
σε διαγωνιστικές

διαδικασίες Δήμων που είχαν χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα προϊόντα
ενδιαφερθήκαμε να βρούμε τους Ανάδοχους των συγκεκριμένων προμηθειών.

και

Και από αυτή την ενέργεια μας διαπιστώσαμε και πάλι πως οι Ανάδοχες εταιρείες ήταν
διαφορετικές. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως ανάλογα συστήματα δαπέδου ασφαλείας
χρησιμοποιήθηκαν στο Δήμο Αβδήρων όπου Ανάδοχος της σύμβασης για την «Προμήθεια
και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών σε 8 οικισμούς του Δήμου
Αβδήρων» αναδείχθηκε η εταιρεία «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ», στο Δήμο Σύρου –
Ερμούπολης όπου Ανάδοχος της σύμβασης για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού
παιδικών χαρών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» αναδείχθηκε η εταιρεία «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , στο Δήμο Σκύδρας όπου Ανάδοχος της σύμβασης
για την «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού τεσσάρων παιδικών χαρών Δήμου Σκύδρας»
αναδείχθηκε η εταιρεία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Ε.» , στο Δήμο Φυλής όπου Ανάδοχος της σύμβασης
για την «Προμήθεια υλικών για την αισθητική αναβάθμιση χώρων του Δήμου Φυλής»
αναδείχθηκε η εταιρεία «ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
Άρα δεδομένων των ανωτέρω δε θεωρούμε πως περιορίζεται ο ανταγωνισμός ούτε ότι
κλείνει ο κύκλος των υποψήφιων οικονομικών φορέων λόγω των τεχνικών προδιαγραφών
στα άρθρα 11 και 12 της Μελέτης.

