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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Οινοπίωνος 1 
Πληροφορίες: Παν. 
Καλλιοντζή
Τηλέφωνο: 2271351601
Fax:2271351622

Προς: 
ΕΡΜΗΣ Μ. ΙΚΕ
Ηφαίστου 6, 57013,
Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη, 
Τηλ.: 2310-682788 
Web: www.ermis4kids.gr 
E-mail: pm@ermisltd.com.gr 
Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ για το διαγωνισμό 
του θέματος με  Αύξ Αρ ΕΣΗΔΗΣ 106764 
Κοιν.: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τμήμα Προμηθειών,
Για ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ για το 
διαγωνισμό του θέματος

Θέμα: Ενημέρωση-διευκρίνηση για τον επαναληπτικό διαγωνισμό με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2020»  με Αύξ Αρ ΕΣΗΔΗΣ 106764
Σχετ.: Τα από 02-03-2021 ερωτήματα σας σχετικά με τον διαγωνισμό του θέματος 
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερώνουμε /διευκρινίζουμε για το διαγωνισμό του θέματος τα εξής:
1. Για το προς προμήθεια είδος «5.3.5 «Περιστρεφόμενο με αναρρίχηση τύπου δένδρο» 
και για το εν λόγω ερώτημα, σας αναφέρουμε τα εξής: από την σχετική νομοθεσία 
αρμόδιοι φορείς για την πιστοποίηση οργάνων και παιδικών χαρών σύμφωνα με τα 
πρότυπα σε ισχύει (ΕΝ 1176:2017) είναι Διαπιστευμένοι φορείς από το Εθνικό 
Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Δ.). Όργανο παιδικής χαράς με τεχνικές προδιαγραφές 
όμοιες με αυτές που παρουσιάζονται στο 5.3.5 έχει τοποθετηθεί σε παιδική χαρά του 
δήμου μας το οποίο συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά σύμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ 1176:2017, που η νομοθεσία απαιτεί, και επιπλέον η παιδική χαρά έχει πιστοποιηθεί 
από διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Δ.). Από τα 
ανωτέρω συνεπάγεται ότι αρμόδιος φορέας για το ερώτημα σας είναι διαπιστευμένοι 
φορείς από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Δ.) οι οποίοι έχουν οριστεί από την 
σχετική νομοθεσία και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τον έλεγχο 
συμμόρφωσης οργάνων και παιδικών χαρών σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και για 
την τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων ασφαλείας. 
2. Για το προς προμήθεια είδος «5.3.7 «Σύνθετο όργανο δραστηριοτήτων παίδων με 
τσουλήθρα, αναρρίχηση, γέφυρα, αιώρηση και κατάβαση ή ισοδύναμο» και για το εν λόγω 
ερώτημα, σας αναφέρουμε τα εξής: από την σχετική νομοθεσία αρμόδιοι φορείς για την 
πιστοποίηση οργάνων και παιδικών χαρών σύμφωνα με τα πρότυπα σε ισχύει (ΕΝ 
1176:2017) είναι Διαπιστευμένοι φορείς από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Δ.). 
Όργανο παιδικής χαράς με τεχνικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές που παρουσιάζονται 
στο 5.3.7 έχει τοποθετηθεί σε παιδικές χαρές του δήμου μας, το οποίο συνοδεύεται από 
το σχετικό πιστοποιητικό και τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 
1176:2017 και με ύψος πτώσης 1,50μ., που η νομοθεσία απαιτεί, και επιπλέον οι 
παιδικές χαρές έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Συμβούλιο 
Διαπίστευσης (Ε.Σ.Δ.). Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι αρμόδιος φορέας για το ερώτημα 
σας είναι διαπιστευμένοι φορείς από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Δ.) οι οποίοι 
έχουν οριστεί από την σχετική νομοθεσία και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για 
τον έλεγχο συμμόρφωσης οργάνων και παιδικών χαρών σύμφωνα με τα πρότυπα 
ασφαλείας και για την τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων ασφαλείας.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΤΥ Δήμου Χίου

Παπαλάνης Ελευθέριος
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ΠΕ Πολ. Μηχ. με Α΄ Βαθμό
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