
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Σπάτα: 01/12/2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Αριθ. Πρωτ.: 37563 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ   

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04                           ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 
Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπούλου  

Τηλ.: 213 2007394  

Fax.: 210 6630163  

  e-mail: vantonopoulou@spata.gr                                                    

 

ΘΕΜΑ : «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». 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την αριθ. 483/01-12-2022 ( ΑΔΑ: 9ΤΤ3Ω1Χ-ΩΦΗ) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η 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. 

Τα ΜΑΠ θα πρέπει να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις του Δήμου ώστε να αξιολογηθούν. 
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Σελίδα 2 

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. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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