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                                                                                                 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 146119/29-12-2021 Διακήρυξης: 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» 
 

 
Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 146119/29-12-2021 Διακήρυξη, σε απάντηση συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινήσεων που ζητήθηκαν με αιτήματα που υποβλήθηκαν προς το Δήμο 
Τρικκαίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1:  
Μάσκα μιας χρήσης (Β15) 
 «……..Όπως μας διευκρινίσετε για τον κωδικό Β.15 «Μάσκα μιας χρήσεως», ποιο είναι ακριβώς 
το είδος που ζητάτε. Διότι από ότι αναφέρεται στην μελέτη προδιαγράφεται «Μάσκα FFP3», ενώ 
στον προϋπολογισμό αναφέρεται «Μάσκα μιας χρήσεως»…» 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1: 

Το ζητούμενο είδος με α/α Β.15 που στον προϋπολογισμό αναφέρεται «Μάσκα μιας 
χρήσεως» αφορά την απλή χειρουργική  μάσκα σε κουτί των 50τεμ. Οι ελάχιστες προδιαγραφές 
είναι:  
Να διαθέτει ειδικά μελετημένο φίλτρο διαδοχικών στρωμάτων, υψηλής αποδοτικότητας για την 
κατακράτηση σωματιδίων και την ικανότητα αναπνοής (τύπου ΙΙ), να είναι υπο-αλλεργική, να 
είναι IIR σε σχέση με την ικανότητα αντοχής στην εκτίναξη υγρών-αδιάβροχη. Να διαθέτει 
εσωτερικό επιρίνειο έλασμα. Να φέρει σήμανση CE. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2: 
Κράνος ασφαλείας (Β1).  
«……Καθόσον τεχνικά δεν είναι εφικτό το κράνος να διαθέτει ταυτόχρονα οπές αερισμού και 
προστασία έναντι του ηλεκτρικού ρεύματος ποιο από τα παραπάνω δύο τεχνικά 
χαρακτηριστικά είναι υποχρεωτικό…» 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2: 
Με την υπογραφή της σύμβασης θα δοθούν στον ανάδοχο ο αριθμός τεμαχίων για τα κράνη με 
οπές αερισμού και τα κράνη για προστασία έναντι του ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3: 
 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ (Β6) 
Η δαπάνη αφορά μόνο το ασπίδιο ή περιλαμβάνεται και το στήριγμα κεφαλής (ημικρανος); 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3: 
Η δαπάνη αφορά το ασπίδιο  και το στήριγμα κεφαλής (ημικρανος) 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 4: 
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ t- shirt(Γ8) 
Στην τεχνική περιγραφή αναγράφεται ότι πρέπει να έχει εικονοσημα μηχανικών κινδύνων αλλά 
τα ενδύματα εργασίας δεν φέρουν τέτοια σήμανση, τι ακριβώς αφορά; Επιπλέον, δεν δίνεται 
διευκρίνιση αν θα υπάρχει το λογότυπο του  δήμου πάνω στα t-shirt. 
 
 



2 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 4: 
Δεν απαιτείται να έχει εικονόσημα μηχανικών κινδύνων. Δεν απαιτείται η αναγραφή του 
λογότυπου του Δήμου. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 5: 
Γυαλιά οξυγονοκόλλησης goggles (Β13).  

Δεν αναφέρεται με τι βαθμό σκίασης θα πρέπει να παραδοθούν τα γυαλιά. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 5: 
Ο βαθμός σκίασης είναι 5. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 6: 
Αναπνευστική συσκευή (Β14) 

Δεν αναφέρεται με σαφήνεια ο σκοπός χρήσης της συσκευής. Επίσης δεν αναφέρονται: 

a) Ο απαιτούμενος χρόνος λειτουργίας 

b) Η χωρητικότητα της φιάλης 

c) Η πίεση λειτουργίας της φιάλης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 6: 
Οι προδιαγραφές αναγράφονται στο παράρτημα Ι-μελέτη. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 7: 
Παπούτσια αντιολισθητικά ασφαλείας τύπου σαμπό (Δ6)  

Σύμφωνα με την περιγραφή χρήσης θα χρησιμοποιηθεί και από οδηγούς Β’ κατηγορίας. Το 

προτεινόμενο υπόδημα θα πρέπει να έχει κλειστό το πίσω μέρος της φτέρνας ή όχι; 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 7: 
Το υπόδημα θα έχει κλειστό το πίσω μέρος της φτέρνας. 
 
 

                                                                        Η Αν. Προϊσταμένη 
.    
  Ευθυμίου Παναγιώτα 
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