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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87), ιδίως δε του άρθρου 

211. 

 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκησης και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

(Α' 85). 

 

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνσή της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής – 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -  Ρυθμίσεις για  τον  εκσυγχρονισμό  του πλαισίου οργάνωσης  

και λειτουργίας των ΦΟΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 

ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α’ 133). 

 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 

147). 
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Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 7959/29-6-2022 διακήρυξη, με την οποία ο ΕΔΣΝΑ προκήρυξε 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με 

τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) προσωπικού Ε.Δ.Σ.Ν.Α.»  

(Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 163794). 

 

6. Το γεγονός ότι έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η  

22/07/2022. 

 

7.  Την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

 

Κατόπιν ερωτημάτων περί διευκρινήσεων της μελέτης «Προμήθεια Μέσων Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.) προσωπικού Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» με Α.Μ 6/2022 σας ενημερώνουμε τα 

κάτωθι: 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: 

Στην σελίδα 46 της Διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 6.5 Δείγματα αναφέρει ότι 

« Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα των 

Μέσων Ατομικής Προστασίας….θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη» και αντιστοίχως στο 

άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 6/2022 Μελέτης «Για όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει να 

προσκομισθούν δείγματα επί ποινή αποκλεισμού έως και 3 (τρεις) εργάσιμες ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών». 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι η ποσότητα που απαιτείται να προσκομιστεί ως 

δείγμα, είναι το ένα τεμάχιο ανά είδος, καθόσον δεν διευκρινίζεται από την ως άνω 

διακήρυξη ούτε από την προαναφερθείσα μελέτη. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Η ποσότητα που απαιτείται να προσκομιστεί ως δείγμα, τρεις εργάσιμες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είναι ένα τεμάχιο από το κάθε ζητούμενο 

είδος. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 

Στις σελίδες 7-8 της Μελέτης 6/2022 και πιο συγκεκριμένα για το Είδος 8 «ΦΟΡΜΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΣΑΛΟΠΕΤΑ)» αναφέρεται: « Φόρμα εργασίας τιράντα 

τύπου σαλοπέτα…. (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος και στα δύο χρώματα)…Πρότυπο 

ΕΝ 13688», για το Είδος 11. «ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αναφέρεται : «Θα είναι 

κατασκευασμένα από ανθεκτικό ύφασμα……. (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος και στα 

δύο χρώματα)…Πρότυπο ΕΝ 13688» . 

ΑΔΑ: 9Σ5ΛΟΡ05-ΜΗΝ



Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι θα γίνει αποδεκτή προσφορά για την οποία θα 

κατατεθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα σε ένα από τα δύο ζητούμενα χρώματα, και πιο 

συγκεκριμένα σε σκούρο μπλε χρώμα, καθώς για το Είδος 8. «ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΤΙΡΑΝΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΣΑΛΟΠΕΤΑ)» και το είδος 11. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ το χρώμα χακί 

βρίσκεται σε έλλειψη στην αγορά, κατόπιν ενημέρωσης από τους προμηθευτές μας. 

Εξυπακούεται και κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία σας πως θα είμαστε σε θέση να 

προσκομίσουμε δείγμα σε χακί χρώμα σε μεταγενέστερο στάδιο (π.χ. κατά την 

κατακύρωση) και εφόσον έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία του. 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

Στο είδος 8 «ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΣΑΛΟΠΕΤΑ)» και στο είδος 11. 

«ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων και στα δύο ζητούμενα 

χρώματα, δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που δεν έχει κατατεθεί δείγμα και στα δύο 

χρώματα. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 

Στις σελίδες 8-9 της Μελέτης 06/2022 και πιο συγκεκριμένα για το είδος 13. «ΓΥΑΛΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ» αναφέρεται: «Πεδίο Χρήσης: σε εργασίες στην 

ύπαιθρό τους θερινούς μήνες………Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία: 6-2 ή 6-2,5 

….Πρότυπα : ΕΝ-166, ΕΝ-172 ή νεότερο». 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι γίνεται αποδεκτή προσφορά για την οποία θα 

κατατεθούν γυαλιά με προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία κατηγορίας 5 τα οποία είναι 

τα πλέον ενδεδειγμένα για αυτή  τη χρήση, καθώς η προστασία κατηγορίας 6 (6-2 ή 6-2,5) 

αφορά την υπέρυθρη ακτινοβολία και όχι την ηλιακή, το επίπεδο προστασίας της οποίας 

μπορεί να ανέλθει σε έως 5 βαθμούς.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 

Στο είδος 13. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ θα γίνουν δεκτά μόνο είδη 

κατηγορίας 6.2-6.2,5 όπως σαφώς ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του 

ΕΔΣΝΑ και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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