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ΠΡΟΣ :  
Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 339/23 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

184773 για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

Σχετ: Τα από 02.03.2023, 06.03.2023 μηνύματα  μέσω της Επικοινωνίας του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1:  

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

Στην Τεχνική μας Προσφορά για ένα είδος μπορούμε να καταθέσουμε: 

Μόνο το πιστοποιητικό ΕΕ TYPE CERTIFICATE (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕ) ? 

Ή 

Μόνο ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ? 

Ή 

Και τα δύο ? (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 339/23 διακήρυξη και ειδικότερα στο άρθρο 2.4.3.2 Τεχνική 
προσφορά αναγράφεται σαφώς τι πρέπει να πειλαβάνει ο φάκελος « Τεχνική Προσφορά». 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 :  

2. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 

  



Τα παραπάνω δικαιολογητικά (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕ και ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 
μπορούμε να τα καταθέσουμε στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ως τεχνικά έγγραφα) ή απαιτείται η 
μετάφρασή τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 339/23 διακήρυξη ( ειδικότερα άρθρο 2.1.4 
Γλώσσα) : Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, 
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να 
διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.. 

Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις συμμόρφωσης δεν είναι τεχνικά φυλλάδια. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 : 

3. ΥΠΟΔΗΜΑ S7 

Στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, στην κατηγορία: 

5. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, Α/Α 29, ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 1, αναγράφει “υπόδημα – S7”. Μήπως 
μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον τύπο του υποδήματος ? 

Επειδή αυτή η σήμανση είναι σχετικά καινούργια πως θα αποδειχθεί ότι ένα υπόδημα είναι 
S7, μιάς και τα πιστοποιητικά τύπου ΕΕ δεν έχουν αλλάξει 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 : 

Η σήμανση S7 είναι η νέα σήμανση, σύμφωνα με το νέο πρότυπο 20345:2022. 

Επειδή όμως οι εταιρείες δεν έχουν εναρμονιστεί ακόμη με το νέο πρότυπο, θα γίνουν 
δεκτά και τα υποδήματα με τη σήμανση S3 συν (+)  τη σήμανση WR και όλα τα υπόλοιπα 
στην 6.2. τεχνική προδιαγραφή. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4 : 

Α. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Στις τεχνικές προδιαγραφές των υποδημάτων : 

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΤΥΠΟΣ 1 

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΤΥΠΟΣ 2 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αναγράφετε: 

Σήμανση : ....oil – slipping resistant ...SR.. 

Ερώτηση 



Α) oil: τι εννοείται ? 

Β) SR: Μήπως εννοείται SRC ? και εκ παραδρομής αναγράφτηκε το SR ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 

Α) oil – slipping resistant είναι σήμανση που αναγράφεται ανάγλυφα στη σόλα του 
υποδήματος  

Β) εκ παραδρομής γράφτηκε το SR. Ζητάμε SRC (αντίσταση στην ολίσθηση)  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5 

Στις προδιαγραφές των υποδημάτων : 

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ηλεκτρολόγους 

Αναγραφετε: 

Σήμανση :... .....ΕΝ ISO 15090:2004 , 

Ερώτηση 

Επειδή το πιο πάνω αναφερόμενο ISO αφορά πυροσβεστικά ενδύματα, μήπως εκ 
παραδρομής αναγράφτηκε? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ 

Εκ παραδρομής γράφτηκε στην 6.5 Τεχνική προδιαγραφή το ΕΝ ISO 15090:2004 και δεν 
ισχύει. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 6 

Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Στις προδιαγραφές των υποδημάτων : 

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΤΥΠΟΣ 1 

Αναγραφετε: 

υπόδημα – S7 

Επειδή η νέα κατηγοροποίηση των υποδημάτων είναι πολύ νέα και τα πιστοποιητικά των 
υποδημάτων αναφέρουν μέχρι S3 (δεν βρήκαμε στην αγορά υπόδημα S7) 

Ερώτηση 

Μπορούμε να καταθέσουμε προσφορά για υπόδημα με πιστοποίηση S3 το οποίο να πληροί 
όλες τις υπόλοιπες προδιαγραφές ? 



Μπορείτε να μας υποδείξετε μια- δύο εταιρείες που έχουν υποδήματα πιστοποιημένα ως 
S7 ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 

Σύμφωνα με την ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 στο παραπάνω ΕΡΩΤΗΜΑ 3 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 7 

Δ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Στις προδιαγραφές των υποδημάτων : 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ (MICROWASCH) 

Πεδίο χρήσης: καθαρίστριες εσωτερικών χώρων. 

Αναγράφετε: 

A) .... Σόλα αντιστατική (ESD)..... 

Ως γνωστόν τα αντιστατικά παπούτσια αλλά και τα ESD, είναι και τα δύο αγώγιμα ( 
αποτρέπουν τη συσσώρευση στατικών ηλεκτρικών φορτίων στο ανθρώπινο σώμα). 

Έχουν όμως και σημαντικές διαφορές πχ Τα υποδήματα με αντιστατικό υλικό, αποτρέπουν 
τους σπινθήρες και τις εκρήξεις ενώ τα ESD σκοπεύει στην προστασία της παραγωγικής 
διαδικασίας ή του εξοπλισμού εντός της παραγωγικής διαδικασίας 

. Για την συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων συνήθως ζητούνται υποδήματα αντιστατικά 
(όχι ΕSD, αυτά τα φορούν οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε περιβάλοντα με ηλεκτρονικά 
όργανα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κλπ). Αν επικρατούν ειδικές συνθήκες αυτό θα το 
κρίνει ο τεχνικός ασφαλείας σας. Τα υποδήματα ΕSD είναι κατά πολύ ακριβώτερα των 
αντιστατικών. 

Ερώτηση 

Μπορούμε να καταθέσουμε προσφορά για αντιστατικό (όχι ESD) υπόδημα ? 

B) Επίσης στην ίδια κατηγορία υποδημάτων στην τεχνική έκθεση αναγράφετε; «Βάρος το 
μέγιστο έως 435 gr.» 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 

Σύμφωνα με την 6.6 Τεχνική προδιαγραφή, τα παπούτσια θα φέρουν την ένδειξη ESD και 
το βάρος του ενός παπουτσιού δεν θα υπερβαίνει τα 435 gr για το Νο 42. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 8 

Στην διακήρυξη σας στην παράγραφο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά αναγράφετε: 

... Επιπλέον: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 



α) δηλώνοντας την ιδιότητα του (έμπορος, παραγωγός, εισαγωγέας) και τον υπόχρεο 
παραγωγό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 2 της με αριθμ.Κ.Υ.Α. 181504/16 
(ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16) ο οποίος οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 

Ερώτημα 

Είμαι μεταπωλητής προιόντων μέσων ατομικής προστασίας και ως εκ τούτου δεν 
υποχρεούμαι βάσει της διατάξεις του άρθρου 2 της με αριθμ. Κ.Υ.Α. 181504/16 (ΦΕΚ 2454 
Β/9-8-16) να εγγραφώ στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), και δεν εμπίπτω στο πεδίο 
εφαρμογής του ν. 2939/2001. 

Χρειάζεται να αναφέρω κάτι επιπλέον (από τα ανωτέρω) στην δήλωση που θα καταθέσω? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 

Στο άρθρο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά της υπ’ αριθμ. 339/23 διακήρυξης αναγράφεται 
σαφώς ότι: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) δηλώνοντας την ιδιότητα 
του (έμπορος, παραγωγός, εισαγωγέας) και τον υπόχρεο παραγωγό σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 2 της με αριθμ.Κ.Υ.Α. 181504/16 (ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16) ο 
οποίος οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ και β) ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
καταθέσουν τα αποδεικτικά στοιχεία εγγραφής τους (Πιστοποιητικό ή αριθμός ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου πριν την υπογραφή κάθε εκτελεστικής σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση ότι 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 

Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της   Δ/νσης  Τεχν. Υπηρεσιών – 

Δόμησης 
 
 

Φωτέα Αικατερίνη 
Δρ. Μηχ. Μηχανικός με Α’ βαθμό 
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