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Θέμα: «Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από οικονομικούς φορείς σε σχέση 
με τον διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό 
του Δήμου Καβάλας 2020 - 2021»

Στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 94040 στις 17-07-2020 
και 20-07-2020 ετέθησαν από δύο οικονομικούς φορείς τα ακόλουθα ερωτήματα:

Οικονομικός φορέας 1

«Μελετώντας τη τεχνική μελέτη της διακήρυξής σας, μας έχουν δημιουργηθεί κάποιες 
απορίες σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία των ζητούμενων ειδών. 

Ερώτημα 1ο 
Δερματοπάνινα Γάντια 
Γάντια από νιτρίλιο 
Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 
Γάντια από pvc ή ισοδύναμο υλικό 
και Γάντια συγκολλητών 
Βάσει της μελέτης σας και συγκεκριμένα της παραγράφου Παρατηρήσεις αναφέρει ότι 
Ο χρόνος κατασκευής των ειδών δε θα είναι μεγαλύτερος του ενός (1) έτους από την 
ημερομηνία παράδοσης, στοιχείο το οποίο πρέπει να αποδειχτεί κατά την παραλαβή 
εφόσον ζητηθεί. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται το έτος κατασκευής σε κάποιο είδος, 
ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίζει Υ.Δ. ότι το έτος κατασκευής θα είναι μικρότερο 
των δώδεκα (12) μηνών 
Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία για τα γάντια 2016/425 , αναφέρει ότι τα 
γάντια θα πρέπει να αναφέρουν πάνω στο είδος την Ημερομηνία κατασκευής ή την 
ημερομηνία παρέλευσης. 
Επιπλέον οι μηχανικές αντοχές που αναφέρονται στη μελέτη σας δεν συνάδουν με τις 
ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία και θα πρέπει να αναφέρουν ένα γράμμα πίσω από την 
τελευταία μηχανική αντοχή κατά περίπτωση για κάθε σχέδιο γαντιών. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να προσφέρουμε γάντια τα οποία είναι βάσει της 
μελέτης σας ή γάντια τα οποία είναι σύμφωνα με τις μηχανικές αντοχές της μελέτης ή 

0003437568



ανώτερα αυτής αλλά βάση της ισχύουσας Ευρωπαϊκής οδηγίας; Έτσι ώστε σε 
περίπτωση μειοδοσίας να μην υπάρχει πρόβλημα στην παράδοση των υλικών!
Πιο συγκεκριμένα τα εικονόσημα και η σήμανση θα διαφέρει σε σχέση με την τεχνική 
μελέτη αλλά λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο για το χρόνο παραγωγής θα πρέπει να 
τοποθετηθούμε βάση της Ισχύουσας Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 

Ερώτημα 2ο 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, για τα είδη 
-Φίλτρα μάσκας ολοκλήρου προσώπου –αναφέρεται το πρότυπο ΕΝ 141 το οποίο πλέον 
δεν είναι σε ισχύ 
-Αδιάβροχη ποδιά –αναφέρεται το πρότυπο ΕΝ 388, 467 τα οποία πλέον δεν είναι σε 
ισχύ 
- Φόρμες εργασίας-- αναφέρεται το πρότυπο ΕΝ 340 το οποίο πλέον δεν είναι σε ισχύ 
-Φόρμα προστασίας από χημικά: αναφέρεται το πρότυπο ΕΝ 340, 463, 368 τα οποία 
πλέον δεν είναι σε ισχύ.

Ερώτημα 3ο 
Για το είδος α/α Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία. 
Το προσφερόμενο είδος θέλετε να διαθέτει προστασία από το υπέρυθρο φάσμα 
ακτινοβολιών; 

Ερώτημα 4ο 
Για το είδος νιτσεράδες, γιλέκα και μπουφάν, σε ποιο χρωματισμό ή είναι δεκτά 
οποιασδήποτε χρωματισμός αρκεί να καλύπτει το EN ISO 20471; 

Ερώτημα 5ο 
Για το είδος μπουφάν αναφέρεται στην τεχνική μελέτη 
Αδιάβροχο : 5.000 mm • Διαπνέον: 5.000 mvp τα οποία αντιστοιχούν στην κατηγορία 
ΕΝ 343 κλάση 1 ενώ στην ίδια παράγραφο ζητείται κατηγορία 3. Τι ισχύει? 
Επίσης για το ίδιο είδος η περιγραφή είναι αρκετά αναλυτική σε σχέση με τα υλικά 
κατασκευής. Εάν σε περίπτωση η επένδυση καλύπτει τα πρότυπα αλλά δεν είναι από 
fleece θα γίνει η αποδεκτή; 
Επιπλέον αναφέρεται το πρότυπο ΕΝ 14058 μήπως εννοείτε το πρότυπο ΕΝ 342; Που 
είναι προστασία από ψύχος;

Ερώτημα 6ο 
Για το είδος Μέσα προστασίας από πτώσεις, για τους ανακόπτες μήπως εννοείτε το 
πρότυπο ΕΝ 360 αντί του ΕΝ 363;»

                                             ------------------------------------------  
Οικονομικός φορέας 2 
«Παρακαλούμε για την παροχή των παρακάτω διευκρινήσεων 
4.5 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 4.9 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί αν υπάρχει περιορισμός στο χρώμα 4.12 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ Οι ποδιές 
αυτού του τύπου δεν φέρουν γιακά. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν είναι αποδεκτές 
χωρίς γιακά. 4.10 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ & 3.1 Φιλτρομάσκα Ρ1 
(10 τεμ) Τα παραπάνω είδη και ενδεχομένως ορισμένα άλλα ενδεχομένως να έχουν 
εξαντληθεί κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 



Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης παράδοσής 
τους».

Τα ανωτέρω ερωτήματα διαβιβάστηκαν στον Τεχνικό Ασφαλείας με το με αριθμ. 
πρωτ. 17718/20-07-2020 έγγραφο, επί του οποίου ο τελευταίος απέστειλε τις με 
αριθμ. πρωτ. 18023/22-07-2020 απαντήσεις, που έχουν επί λέξει ως εξής:

Διευκρινήσεις για Μέσα ατομικής προστασίας 

Α) Γάντια για το σύνολό τους

Οι μηχανικές αντοχές που αναφέρονται στην μελέτη είναι οι ελάχιστες που ζητούνται από 
τους προμηθευτές. Σε ότι αφορά το γράμμα που θα έπρεπε να υπάρχει πίσω από την 
τελευταία μηχανική αντοχή και αναφέρεται στην αντοχή στην κοπή θα έμπαινε το γράμμα Χ 
αντί (Α έως F) χωρίς να καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο, αφήνοντας στους προμηθευτές την 
επιλογή.
Ωστόσο για να μην υπάρχει περίπτωση παρερμηνεύσεων  αντικαθιστούμε τα :

3.1.4.2 με 3.1.4.2.Χ
3.1.2.1 με 3.1.2.1.Χ
3.1.0.1 με 3.1.0.1.Χ
4.2.3.2 με 4.2.3.2.Χ
3.1.3.4 με 3.1.3.4.Χ

Β) Όπου εκ παραδρομής έχουμε αφήσει τα παλαιότερα πρότυπα αυτά αντικαθίστανται από τα 
νεότερα. 
EN 141 με τοEN 14387
EN 467  EN 14605
EN 340 EN ISO 13688
Επίσης όπου υπάρχει εκ παραδρομής παλαιότερο πρότυπο αυτό αντικαθίσταται με το ισχύον

Γ) 4.10 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
Για τις φόρμες εργασίας Χημικών ισχύουν τα
Πρότυπα: ΕΝ14605 ,13982,13034 ,14126 

Δ) 6.2 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ
 Επίσης αντί του προτύπου ΕΝ 363 που εκ παραδρομής γράφτηκε εννοούμε ΕΝ360.

Ε) Στους νιτσεράδες γιλέκα και μπουφάν είναι αποδεκτό οποιοδήποτε χρώμα αρκεί να 
καλύπτει το πρότυπο ΕΝ ISO 20471.

ΣΤ) Στο παντελόνι και τις φόρμες εργασίας προτιμούμε το χρώμα μπλε

Ζ) 4.12 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 

Στην ποδιά σαμαράκι δεν απαιτείται ο γιακά τύπου κινέζικου και μπορεί να έχει από μια εώς 
τέσσερις εξωτερικές τσέπες.

Η)  2.4 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Στα γυαλιά προστασίας το πρότυπο είναι μόνο το ΕΝ 166 και όχι το ΕΝ 169



Αφαιρείται η παράγραφος “Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή 
σήμανση 5_2 ή 5-2,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της 
ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία”.

Επίσης διορθώνονται οι παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες εκ παραδρομής δεν αντιγράφηκαν 
ορθά για να διευκολυνθούν οι προμηθευτές στην εύρεση των υλικών χωρίς να επηρεάζεται η 
απαιτούμενη ασφάλεια των εργαζομένων:

Θ) 1.2 ΓΑΝΤΙΑ   ΑΠΟ   PVC
Μήκος  30- 35cm 

Ι) 1.3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πάχος 0.4 - 0,5 mm.

Κ) Στο είδος 4.6 εκ παραδρομής δεν γράφτηκε ότι το τεμάχιο αφορά πακέτο ενός 
μακρυμάνικου και ενός κοντομάνικου

4.6 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT
 (1 τεμάχιο = πακέτο των 2 ένα μακρυμάνικο ένα κοντομάνικο )
Μπλουζάκι μακό 100%  βαμβακερό (κοντομάνικα ,και μακρυμάνικα χρώματος που θα 
προσδιοριστεί από το φορέα). Λαιμόκοψη στρογγυλή. Θα φέρει στην πλάτη του το λογότυπο 
του Δήμου(κοντομάνικα,και μακρυμάνικα ).

Λ) Για το Μπουφάν ξεκαθαρίζονται τα παρακάτω ως προς τις προδιαγραφές ώστε να μην 
αποκλειστούν προϊόντα που καλύπτουν τις βασικές προδιαγραφές όπως διαπνοή 
ανακλαστικότητα ψύχος.

4.8 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
Αδιάβροχο :τουλάχιστον 10.000 mm
Διαπνέον: τουλάχιστον 10.000 mvp

Δεν απαιτείται η εσωτερική επιφάνεια του εξωτερικού μπουφάν να είναι 190 T taffetas 
φθορίζουσα.

Η Εσωτερική επιφάνεια του εσωτερικού μπουφάν θα είναι από fleece χωρίς περιορισμό 
χρωματισμού πολυεστέρα 280 g/m2 ή  Πολυεστέρα 100% 160 gr

Δεν απαιτείται στην κουκούλα  εσωτερική επιφάνεια από φθορίζουσες taffetas.
Δεν απαιτείται ελαστικό δέσιμο με κορδόνι στο κάτω μέρος

EN 343 αδιαβροχότητα 3/3 διαπνοή 2/3 
ΕΝ 342 ή EN 14058  Class x.3.xxx 

Οι τσέπες στο εξωτερικό και εσωτερικό μπουφάν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δυο σε κάθε 
ένα χωρίς περιορισμούς στον τρόπο κλεισίματος

Δεν απαιτείται να φέρει αφαιρούμενα μανίκια από fleece 100% πολυεστέρα 330 g/m2



Σε ό,τι αφορά την περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 
συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις και ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 206 του Ν. 
4412/2016 (άρθρο 5.2. της Διακήρυξης).

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται όλοι οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι θα 
συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας 2020 – 2021 να λάβουν υπόψη 
τους τις ανωτέρω πληροφορίες.

                                                        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ευστρατία Χριστοδούλου

2. Γιαμαλίδης Αναστάσιος 

3. Καραγιαννίδης Σωτήριος
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