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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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6. 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). 

7. Το γεγονός ότι έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η  22/07/2022. 

 

8.  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 :   

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: 

Για το είδος 3) Φιλτρομάσκα Ρ1 στην μελέτη / τεχνικές προδιαγραφές περιγράφεται 

μάσκα Ρ χωρίς βαλβίδα εκπνοής.  

Ωστόσο, στον προϋπολογισμό των ειδών / έντυπο οικονομικής προσφοράς αναγράφεται 

Φιλτρομάσκα Ρ2 με βαλβίδα εκπνοής.  

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι το ορθό είναι αυτό που ζητείται στις τεχνικές 

προδιαγραφές, δηλαδή μάσκα Ρ1 (ή ανώτερη) χωρίς βαλβίδα εκπνοής. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: 

Επιβεβαιώνουμε ότι ορθό είναι Μάσκα Ρ1 χωρίς Βαλβίδα εκπνοής  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: 

Αντίστοιχα, για το είδος 15) Ανταλλακτικά Φίλτρα Α1Ρ3 μάσκας ημίσεως προσώπου 

γίνεται αναφορά και στις τεχνικές προδιαγραφές  της μάσκας, η οποία όπως ζητείται στο 

είδος 4. Εδώ ο προϋπολογισμός ορθώς αναφέρει ότι το συγκεκριμένο είδος 15 αφορά 

μόνο στα ανταλλακτικά φίλτρα, οπότε παρακαλώ όπως μας το επιβεβαιώστε.  

 

   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: 

Επιβεβαιώνουμε ότι το συγκεκριμένο είδος 15 αφορά μόνο στα ανταλλακτικά φίλτρα. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 3: 

Επίσης, για το είδος 5) Ανταλλακτικά γιλέκα, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αν θα 

γίνουν δεκτά και γιλέκα χρώματος πορτοκαλί.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3: 

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνουν δεκτά και τα γιλέκα χρώματος πορτοκαλί.  

 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 4: 

Τέλος, παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι τα πιστοποιητικά των ειδών τα οποία 

απαιτούνται στο άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης, σημείο 6 θα πρέπει να υποβληθούν 

μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.1.4 της Διακήρυξης 

(«....) Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. (…)» 

 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4: 

Σας επιβεβαιώνουμε ότι τα πιστοποιητικά των ειδών θα πρέπει να υποβληθούν όπως αυτό 

ορίζεται στο άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης στην Ελληνική Γλώσσα.  

 

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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