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Συνεδρίαση: 7η
28-02-2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθ.7ης/28-02-2018 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.∆.Σ.Ν.Α.
Αριθµός Απόφασης : 67/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Χορήγηση διευκρινίσεων επί τεθειµένων ερωτηµάτων επί της ∆ιακήρυξης
του ∆ιαγωνισµού για τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ).
Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6
και Μωραΐτη 90, σήµερα την 28η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018 ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 14:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.∆.Σ.Ν.Α., ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου µε αρ. πρωτ. 2023/23-02-2018 που επιδόθηκε σε
όλα τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 111 του Ν.
3463/06 «Περί Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,
σε σύνολο επτά (7) τακτικών µελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, ∆.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καµατερού
η οποία απούσης της Προέδρου του Ε∆ΣΝΑ προέδρευσε στη Συνεδρίαση.
2. Βρούστης Αριστείδης, τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, Περ. Σύµβουλος Β.Τ.
Αττικής.
3. Κορωναίου-Καµπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Περ. Σύµβουλος Β.Τ. Αττικής.
4. Παππούς Χρήστος, Τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, ∆ήµαρχος Φυλής.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ∆ούρου Ρένα, Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής.
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2. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, ∆.Σ. Λαυρεωτικής.
3. Μπουραΐµης ∆ηµήτρης, Τακτικό µέλος Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ, ∆.Σ. Φυλής.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραµµατέας του Ε∆ΣΝΑ, ο νοµικός Συνεργάτης
του Ε∆ΣΝΑ και o Εισηγητής του θέµατος.
Η κα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 6ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ε.∆.Σ.Ν.Α. λόγω απουσίας της Προέδρου του Ε∆ΣΝΑ, και εισηγούµενη το 1ο θέµα
εκτός ηµερήσιας διάταξης, είπε:
Το θέµα είναι κατεπείγον, προκειµένου να χορηγηθούν διευκρινίσεις επί των τεθειµένων
ερωτηµάτων επί της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού για τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας
(ΜΑΠ), για να ενσωµατωθεί η απόφαση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού
προς πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων, προκειµένου να µην τεθεί ζήτηµα παράτασης
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.
-ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνετε να συζητηθεί το θέµα ως κατεπείγον;
-ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
-ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, θέτω υπόψη σας την εισήγηση της
∆/νσης

Θερµικής

Επεξεργασίας,

για

χορήγηση

διευκρινίσεων

επί

τεθειµένων

ερωτηµάτων επί της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού για τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας
(ΜΑΠ), η οποία αναφέρει τα εξής:
«Στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας που κατά την παρούσα βρίσκεται στα
φάση της αναρτηµένης διακήρυξης του διαγωνισµού του θέµατος, υπεβλήθησαν
ερωτήµατα από διαφορετικούς ενδιαφεροµένους.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο τα ερωτήµατα ανά ενδιαφερόµενο όσο και οι
προτεινόµενες από πλευράς Υπηρεσίας διευκρινήσεις.
1. Ερώτηµα: Παρακαλούµε να µας γνωρίσετε εάν απαιτείται και η κατάθεση
Πιστοποιητικών Εξέτασης Τύπου ΕΚ (EC Type Examination Certificate) νοµίµως
µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα ως απόδειξη ότι τα προσφερόµενα ΜΑΠ
πληρούν τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές (όπου αυτό προβλέπεται)
Απάντηση: Σας γνωρίζουµε ότι απαιτείται η κατάθεση

Πιστοποιητικών Εξέτασης

Τύπου ΕΚ (EC Type Examination Certificate) µόνο στα είδη που προβλέπεται προς
ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης. Βάσει του άρθρου 3.4. της
διακήρυξης (σελ.10) δεν απαιτείται η µετάφραση των ανωτέρω, στην ελληνική γλώσσα.
2. Ερώτηµα: Στο άρθρο 9,Α1.3 της διακήρυξης αναφέρεται ότι τα απαιτούµενα δείγµατα
προσκοµίζονται µαζί µε τα έντυπα δικαιολογητικά, ήτοι εντός 3 (τριών) εργασίµων
ηµερών από τη ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. Ωστόσο, στους Ειδικούς Όρους
(σελ. 34-35 της ∆ιακήρυξης) στη παράγραφο 8 αναφέρεται ότι απαιτείται απόδειξη
κατάθεσης των δειγµάτων τα οποία θα πρέπει να προσκοµισθούν 4 (τέσσερις) ηµέρες
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πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Επίσης ζητούνται τα δείγµατα
εις διπλούν (δείγµα-αντίδειγµα) ενώ το Άρθρο 1 της διακήρυξης αναφέρεται σε
προσκόµιση δείγµατος µόνο. Ως εκ τούτου παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε πότε
πρέπει να κατατεθούν τα δείγµατα και αν πράγµατι χρειάζονται εις διπλούν.
Απάντηση: Σας γνωρίζουµε ότι προβλέπεται η κατάθεση ενός δείγµατος ανά είδος και
όχι η κατάθεση δείγµατος – αντιδείγµατος και η κατάθεση αυτών θα πραγµατοποιηθεί
εντός τριών εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική κατάθεση των προσφορών. Η
κατάθεση των δειγµάτων θα συνοδεύεται από επίσηµο φορολογικό δελτίο (∆ελτίο
Αποστολής, Τιµολόγιο κλπ) όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα
είδη, το οποίο θα πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία και κατόπιν τα

δείγµατα θα

παραληφθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
3. Ερώτηµα: Στο άρθρο 9, Α.1.1 απαιτείται ως δικαιολογητικό συµµετοχής το Τ.Ε.Υ.∆.
το οποίο αναφέρεται και στο παράρτηµα Α΄(σελ. 36-45 της διακήρυξης) αλλά στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί οδηγίες για την συµπλήρωση του
ΕΕΕΣ. Ως εκ τούτου, παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε ποιο έντυπο απαιτείται να
υποβάλλουµε και ει δυνατόν να αναρτηθεί το απαιτούµενο αρχείο σε επεξεργάσιµη
µορφή.
Απάντηση: Το δικαιολογητικό συµµετοχής είναι το Τ.Ε.Υ.∆.
4. Ερώτηµα: Στο άρθρο 9, Α.2 απαιτείται η προσκόµιση ISO σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην υπ’ αριθµ. 14/2017/ΣΜΑ Μελέτη. Παρακαλούµε όπως µας
διευκρινίσετε σε ποιο ISO αναφέρεστε, και σε ποιο σηµείο της µελέτης αναφέρεται.
Απάντηση: Απαιτείται µόνο η κατάθεση ISO του προµηθευτή των ειδών.
*Επιπροσθέτως των ανωτέρω διευκρινίζεται:
Α) Ότι στους ειδικούς όρους της διακήρυξης, παράγραφος 10 σελ. 35, εκ παραδροµής
αναφέρεται ότι ο συµβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται εντός 30 ηµερών από την
ηµέρα πρωτοκόλλησης και ανάρτησης της Σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Αντιθέτως ισχύουν
τα προβλεπόµενα της µελέτης και τα αναγραφόµενα στο άρθρο 9 Α.2 της διακήρυξης
όπου και αναφέρονται τα κάτωθι: Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν
εντός χρονικού διαστήµατος το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των 60
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης στον Ανάδοχο του
αριθµού των ειδών ανά µέγεθος. Συνολικά η παράδοση των ειδών δεν θα υπερβαίνει τις
90 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης.
Β) Ότι στη παράγραφος 6 των ειδικών όρων (σελ. 34) της διακήρυξης

ζητείται

Υπεύθυνη ∆ήλωση του κατασκευαστή των ειδών στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός
του κάθε προϊόντος και η ηµεροµηνία κατασκευής του. Ο κωδικός του προϊόντος
προκύπτει από την κατάθεση πιστοποιητικού που εκδίδει ο κατασκευαστής, από το
τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή και από την Υπεύθυνη ∆ήλωση του συµµετέχοντα.
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Σε ότι αφορά την ηµεροµηνία κατασκευής, στα περισσότερα ΜΑΠ δεν προβλέπεται από
την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία να υπάρχει αναγραφή της ηµεροµηνίας κατασκευής του
είδους, επειδή ουσιαστικά δεν προβλέπεται ηµεροµηνία λήξης (εκτός από εξειδικευµένα
είδη όπως φίλτρα για τις µάσκες ηµίσεως και ολοκλήρου προσώπου. Συνεπώς η
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 6 δεν ζητείται και η σχετική πρόβλεψη να
θεωρηθεί ως µη γενόµενη .
Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης προκειµένου να ενσωµατωθεί στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού προς πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέµατος.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχοντας λάβει υπ’ όψιν:
1. Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος.
2. Την εισήγηση της Αντιπροέδρου.
3. Την εισήγηση της ∆/νσης Θερµικής Επεξεργασίας.
4. Την υπ’ αριθµ. 507/2017 ΑΕΕ.
5. Την υπ’ αριθµ. 14/2017/ΣΜΑ Μελέτη.
6. Την ∆ιακήρυξη του Ε∆ΣΝΑ.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
(Α΄ 114).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτη» (Α' 87).
9. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση

και

την

αποκεντρωµένη

διοίκηση

Ενσωµάτωση Οδηγίας

2009/50/ΕΚ» (Α' 85).
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και κατόπι ψηφοφορίας η Ε.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

∆έχεται να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.

2.

Αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου.

3.

Χορηγεί διευκρινίσεις επί των τεθειµένων ερωτηµάτων επί της ∆ιακήρυξης του
∆ιαγωνισµού για τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), σύµφωνα µε το
εισηγητικό µέρος της παρούσας.
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4.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άµεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του
ΕΣΗ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του Ε∆ΣΝΑ www.edsna.gr προκειµένου να
ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι.

5.

Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Εκδόθηκε η µε αριθµ. 67/2018 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Αθήνα, 28-02-2018

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βρούστης Αριστείδης

H ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Κορωναίου-Καµπά Σοφία
Παππούς Χρήστος
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΠΙΖΑ

∆.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
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