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       Περίληψη 

Λήψη απόφασης για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης δειγμάτων  του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας υπαλλήλων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος έτους 2022» με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 174513 
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Στα Σπάτα σήμερα 1 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 12.00 το μεσημέρι & ώρα λήξης 
13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε έκτακτη διά περιφοράς 
συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 37519/1-12-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, 
κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18.  

Δεδομένου ότι δήλωσαν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ψήφο τους, για το μοναδικό 
θέμα της έκτακτης διά περιφοράς συνεδρίασης, τα (7) τακτικά μέλη συμπεριλαμβανομένου του 
Προέδρου, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. 

Παρόντες  
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου  Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου  Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η εισήγηση έχει ως εξής: 

Δεδομένου ότι έχουν κατατεθεί αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ ως προς τα τεχνικά 
στοιχεία του προσφερόμενων ειδών, που αφορούν την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας υπαλλήλων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος έτους 2022» με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 174513 
και προκειμένου όλοι οι οικονομικοί φορείς να μπορέσουν να λάβουν γνώση στις αναγκαίες πληροφορίες 
για την κατάθεση των δειγμάτων, καλείται η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει για την τροποποίηση 
του άρθρου 6.4 Δείγματα της με αριθ. 688/36543/23-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011662968) διακήρυξης ως 
εξής: 

6.4  Δείγματα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τεχνικά στοιχεία του 
προσφερόμενων ειδών, καθώς και η συμμόρφωση τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 13/12/2022, οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή 
αποκλεισμού (χωρίς άλλη ειδοποίηση από την υπηρεσία) να επιδείξουν τα Μ.Α.Π. που προσφέρουν, 
όμοια με τα προσφερόμενα, καταθέτοντας ένα δείγμα (Τεμάχιο ή ζευγάρι ή κουτί) ανά προσφερόμενο 
είδος, μέσα σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος με  αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο να αναγράφεται ο 
προμηθευτής, ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με την μελέτη) και οι προδιαγραφές του προϊόντος. 
Τα δείγματα θα σταλούν στην αποθήκη του Δήμου που εδρεύει στην επί της Λ. Καραμανλή στάση 
Ασύρματος Παλαιό Δημαρχείο Αρτέμιδος, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο αποθήκης του Δήμου 
και με δική τους ευθύνη για την παράδοση. Τηλ.επικ.: 2294081111. 

Το είδος Νιτσεράδες και τα υποδήματα εργασίας θα αξιολογηθούν (ποινή αποκλεισμού) για την ποιότητα 
και την μηχανική αντοχή από την Επιτροπή αξιολόγησης και την επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας 
Εργαζομένων του Δήμου. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.50/1-12-2022 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

Αριθμός  Απόφασης 483/2022 
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Σελίδα 2 

Τα ΜΑΠ θα πρέπει να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις του Δήμου ώστε να αξιολογηθούν. 

Για τον λόγο αυτό επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους και σχετική 
υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των ανωτέρω. 

Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως από την Επιτροπή 
αξιολόγησης με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης 
Τεχνικής έκθεσης & προδιαγραφής που αφορούν σύμφωνα με Ευρωπαϊκά Standard εκφρασμένα κατά ΕΝ. 

Η παρούσα απόφαση της παράτασης κατάθεσης των δειγμάτων θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες 
δημοσιότητας που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα της απόφασης διενέργειας του εν λόγω 
διαγωνισμού.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τροποποιεί το άρθρο 6.4 Δείγματα της με αριθ. 688/36543/23-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011662968) 
διακήρυξης ως εξής: 

6.4  Δείγματα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τεχνικά στοιχεία του 
προσφερόμενων ειδών, καθώς και η συμμόρφωση τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 13/12/2022, οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή 
αποκλεισμού (χωρίς άλλη ειδοποίηση από την υπηρεσία) να επιδείξουν τα Μ.Α.Π. που προσφέρουν, 
όμοια με τα προσφερόμενα, καταθέτοντας ένα δείγμα (Τεμάχιο ή ζευγάρι ή κουτί) ανά προσφερόμενο 
είδος, μέσα σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος με  αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο να αναγράφεται ο 
προμηθευτής, ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με την μελέτη) και οι προδιαγραφές του προϊόντος. 
Τα δείγματα θα σταλούν στην αποθήκη του Δήμου που εδρεύει στην επί της Λ. Καραμανλή στάση 
Ασύρματος Παλαιό Δημαρχείο Αρτέμιδος, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο αποθήκης του Δήμου 
και με δική τους ευθύνη για την παράδοση. Τηλ.επικ.: 2294081111. 

Το είδος Νιτσεράδες και τα υποδήματα εργασίας θα αξιολογηθούν (ποινή αποκλεισμού) για την ποιότητα 
και την μηχανική αντοχή από την Επιτροπή αξιολόγησης και την επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας 
Εργαζομένων του Δήμου. 

Τα ΜΑΠ θα πρέπει να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις του Δήμου ώστε να αξιολογηθούν. 

Για τον λόγο αυτό επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους και σχετική 
υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των ανωτέρω. 

Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως από την Επιτροπή 
αξιολόγησης με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης 
Τεχνικής έκθεσης & προδιαγραφής που αφορούν σύμφωνα με Ευρωπαϊκά Standard εκφρασμένα κατά ΕΝ. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 483/2022. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 
6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 
 
 
 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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