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           «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά» 

                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κομοτηνή , 02-11-2021  

Αριθμ. Πρωτ: 27109 

Ταχ. Δ/νση  : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 

Ταχ. Κώδικας  : 69132 

Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλέφωνο : 25313 52448-426-498 

Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

   

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης No 1. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 

του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄),. 

2. Την υπ΄ αριθ. 26823/29-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009447087 2021-10-29) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την δημόσια 

σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2022, εκτιμώμενης αξίας: 

134.003,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την αριθ. 129/2021 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

 

 

Σύμφωνα με την μελέτη της σχετικής προμήθειας, πρέπει να διευκρινιστούν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές και να τροποποιηθούν προκειμένου οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν ορθές 

προσφορές. Σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι : 

➢ Στα γυαλιά goggles κελιστού τύπου, στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές του 

είδους, αναφέρεται ως απαιτούμενο και το πρότυπο ΕΝ170 το οποίο αφορά ηλιακή ακτινοβολία. 

Η συγκεκριμένη απαίτηση αφαιρείται από τις προδιαγραφές της προμήθειας του συγκεκριμένου 

είδους. 

➢ Στα γυαλιά για Η/Υ, στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές του είδους, αναφέρεται 

ως απαιτούμενο το πρότυπο ΕΝ170. Η συγκεκριμένη απαίτηση για ΕΝ 170 αφαιρείται από τις 

προδιαγραφές της προμήθειας του συγκεκριμένου είδους και τροποποιείται ως προς το ορθό για 

πρότυπο ΕΝ 166. 

➢ Για το εξάρτημα συγκράτησης της προσωπίδας, στην τεχνική περιγραφή και 

προδιαγραφές του είδους απαιτούνται πρότυπα για την προσωπίδα. Η συγκεκριμένη απαίτηση 

για ΕΝ 170 αφαιρείται από τις προδιαγραφές της προμήθειας του συγκεκριμένου είδους γιατί 

δεν αφορούν το εξάρτημα.  

➢ Στα φίλτρα για μάσκα ημίσεως Ρ3, στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές του 

είδους αναφέρεται ως πρότυπο το ΕΝ143:2000+A1:2007. Η συγκεκριμένη απαίτηση 

τροποποιείται ως προς το ορθό 2006. 
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➢ Όσον αφορά τα άρβυλα για την Δ/νση Καθαριότητας, στον προϋπολογισμό 

αναφέρεται ότι απαιτούνται Αρβυλα (Ημιάρβυλο,) Πρότυπο ΕΝ 20345 S2 για οδηγούς. Η 

συγκεκριμένη απαίτηση τροποποιείται ως προς το ορθό Άρβυλα (Ημιάρβυλο) Πρότυπο ΕΝ 

20345 S3. 

➢ Ομοίως τα ίδια ισχύουν και για τα άρβυλα στην Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας με αρ. 

5.5 όπου η συγκεκριμένη απαίτηση τροποποιείται ως προς το ορθό Άρβυλα (Ημιάρβυλο) 

Πρότυπο ΕΝ 20345 S3. 

➢ Όσον αφορά τις Μάσκες ηλεκτροσυγκόλησης, στον προϋπολογισμό αναφέρεται ότι 

απαιτούνται μάσκες ηλεκτροσυγκόλλησης με Πρότυπο: ΕΝ 175 στήριγμα στο χέρι. Η 

συγκεκριμένη απαίτηση τροποποιείται ως προς το ορθό Μάσκες ηλεκτροσυγκόλλησης με 

Πρότυπο: ΕΝ 175. 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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