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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Προμήθεια μέσων 
ατομικής  προστασίας  για  τους  εργαζομένους  στον  Δήμο  Λαρισαίων»,  με  αριθμ. 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 82660.

Στη  Λάρισα  σήμερα  09-01-2020  ηµέρα  της  εβδοµάδας  Πέμπτη  και  ώρα  12.30  μ.µ.,  η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
159/03-01-2020  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  αυτής  κ.  Αθανασίου  Αδαμόπουλου,  που 
ορίστηκε με τη µε αριθµ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από 
τα µέλη οι  κ.  1)  Αθανάσιος  Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος,  2)  Μαμάκος Αθανάσιος,  3)  Σούλτης 
Γεώργιος,  4)  Βούλγαρης  Σωτήριος,  5)Αναστασίου  Μιχαήλ,  6)  Γιαννακόπουλος  Κοσμάς,  7) 
Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Παπαπαρίσης Απόστολος και 10) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός  ημερήσιας διάταξης 
(πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης 
λόγω του κατεπείγοντος  λήψης  απόφασης,  σχετικά  με  το  θέμα:  Απάντηση σε αίτημα παροχής 
διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους 
στον Δήμο Λαρισαίων», με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 82660 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Το άρθρο 206 του Ν. 4555/2018.
4. Τις  με  άριθμ.  6398/17.12.2019  (ΑΔΑ:ΩΨ84ΩΛΞ-ΑΗ1),  6399/17.12.2019 

(ΑΔΑ:ΨΡΔΓΩΛΞ-ΞΧΥ)  6400/17.12.2019  (ΑΔΑ:  ΩΧ8ΜΩΛΞ-Ρ9Τ),  6401/17.12.2019 
(ΑΔΑ:  6ΔΜ9ΩΛΞ-8Β9),  6402/17.12.2019  (ΑΔΑ:  Ω8ΩΕΩΛΞ-Μ87),  6403/17.12.2019 
(ΑΔΑ:  ΩΚΒ6ΩΛΞ-ΞΤΦ),  6404/17.12.2019  (ΑΔΑ:  6Π4ΦΩΛΞ-ΝΝ8),  6405/17.12.2019 
(ΑΔΑ:6Ν8ΨΩΛΞ-ΤΦΧ),  6406/17.12.2019  (ΑΔΑ:  ΩΝΣ6ΩΛΞ-Ω0Τ),  6407/17.12.2019 
(ΑΔΑ:  ΨΞ4ΠΩΛΞ-123),  6408/17.12.2019  (ΑΔΑ:  ΩΜΜΨΩΛΞ-ΩΟΘ),  6409/17.12.2019 
(ΑΔΑ:  Ψ487ΩΛΞ-ΙΣΟ),  6410/17.12.2019  (ΑΔΑ:  ΨΨ4ΝΩΛΞ-ΚΘΘ),  6411/17.12.2019 
(ΑΔΑ: Ω62ΓΩΛΞ-ΛΑ2), 6412/17.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΝΛΩΛΞ-ΡΡ0) και 6413/17.12.2019 
(ΑΔΑ: Ω56ΟΩΛΞ-Σ22) αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν τις πολυετείς υποχρεώσεις.

5. Τη  με  αριθμ.  662/2019  Α.Ο.Ε.  με  θέμα:  Έγκριση  διενέργειας,  καθορισμός  του  τρόπου 
εκτέλεσης  και  έγκριση  των  όρων  Διακήρυξης  και  των  Παραρτημάτων  αυτής  για  την 
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους στον Δήμο Λαρισαίων».

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 450/08-01-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη,
I. το  ν.  4412/2016  (Α'  147)  "Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
II. την υπ’ αριθμ. 662/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Έγκριση διενέργειας, 
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καθορισμός  του  τρόπου  εκτέλεσης  και  έγκριση  των  όρων  Διακήρυξης  και  των 
Παραρτημάτων  αυτής  για  την  «Προμήθεια  μέσων  ατομικής  προστασίας  για  τους 
εργαζομένους στον Δήμο Λαρισαίων»”,

III. την  αριθμ.  πρωτ.  56786/17.12.2019  Διακήρυξη  (ΑΔΑΜ:  19PROC006085450)  για  την 
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους στον Δήμο Λαρισαίων».

Στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους στον Δήμο Λαρισαίων» με αριθμ. συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ  82660,  υπεβλήθηκε  στις  07/01/2020  και  12:14:19  μέσω  της  λειτουργικότητας  της 
“Επικοινωνίας”  του  ΕΣΗΔΗΣ  αίτημα  διευκρινίσεων  από  τον  οικονομικό  φορέα  “STOP 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”. Το αίτημα έλαβε αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 355/07.01.2020.

Το αίτημα έφερε προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Βάσει του άρθρου 2.1.3 της αριθμ. πρωτ. 
56786/17.12.2019  σχετικής  Διακήρυξης  (ΑΔΑΜ:  19PROC006085450),  το  αίτημα  υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και τον τύπο που ορίζεται στην διακήρυξη και συνεπώς εξετάζεται.

Αναφορικά με το ανωτέρω αίτημα, διευκρινίζουμε τα εξής:

Ερώτημα 1:
Στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους «4.5 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ» αναφέρετε 

και απαιτείτε «Χαμηλό παπούτσι χωρίς κατηγορία προστασίας», παρακάτω όμως ζητάτε και τις 
απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ ISO 20345:2011

4.5 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 
Χαρακτηριστικά: Χαμηλό παπούτσι χωρίς κατηγορία προστασίας. Mε μικροΐνες και συνθετικά 

υφαντά ελαφριάς κατασκευής με ανθεκτική PU εξωτερική σόλα από καουτσούκ για την αντίσταση 
σε ολίσθηση και απορρόφηση κραδασμών. Επένδυση με αναπνέον υφαντό υλικό  και αντιστατικές 
ραφές.

Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345:2011
Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά «χωρίς κατηγορία προστασίας» και «ΕΝ ISO 20345:2011» είναι 

αντικρουόμενα. Το ΕΝ ISO 20345:2011 αναφέρεται σε προστασία δακτύλων τουλάχιστον 200J.
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το ΕΝ ISO 20345:2011 έχει γραφτεί εκ παραδρομής και όντως 

επιθυμείτε χαμηλό παπούτσι χωρίς κατηγορία προστασίας.

Απάντηση:
Πράγματι  τα  πρότυπο  ΕΝ ISO  20345:2011  στην  προκείμενη  κατηγορία  ¨χωρίς  κατηγορία 

προστασίας¨ δεν έχει εφαρμογή διότι δεν ζητείται προστασία δακτύλων. Συνεπώς εκ παραδρομής 
ζητήθηκε το παραπάνω πρότυπο για το είδος «4.5 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ».

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε:
Για  την  έγκριση  των  διευκρινήσεων,  για  τον  Διαγωνισμό  «Προμήθεια  μέσων  ατομικής 

προστασίας για τους εργαζομένους στον Δήμο Λαρισαίων», με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 82660 
και παρακαλούμε για την λήψη σχετική απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται  το  αίτημα παροχής  διευκρινήσεων  για  τον  Διαγωνισμό «Προμήθεια  μέσων 
ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους στον Δήμο Λαρισαίων», με αριθμ. συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 82660.

2. Την  παροχή  των  κάτωθι  διευκρινήσεων  της  Υπηρεσίας  στον  ανωτέρω  ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα:

Πράγματι  τα  πρότυπο  ΕΝ ISO  20345:2011  στην  προκείμενη  κατηγορία  ¨χωρίς  κατηγορία 
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προστασίας¨ δεν έχει εφαρμογή διότι δεν ζητείται προστασία δακτύλων. Συνεπώς εκ παραδρομής 
ζητήθηκε το παραπάνω πρότυπο για το είδος «4.5 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ».

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
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