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Έκδ.1 αναθ.6 ημ/νία έγκρ. 1/6/2016 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 
                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καθαριότητας και   

                Ανακύκλωσης.   

ΤΜΗΜΑ: Μελετών Προγραμματισμού και    

        Ανακύκλωσης.  

 
Ταχ. Δ/νση: ΒΙ.ΠΕ  Ηρακλείου  
Τ.Κ: 71601 
Πληροφορίες: Κρουσταλάκης Παντελής 
Τηλ.: 2813409630 
E-mail :kroust-p@heraklion.gr 

 

 
Ηράκλειο…14/01../2021. 
Aρ. Πρωτ.:2636 
 

 

 

ΠΡΟΣ : Οικονομικούς Φορείς. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.: Τμήμα  Προμηθειών 
 

 

 

  

 

 

 

ΘΕΜΑ : « Διευκρινίσεις  σχετικά με  ερωτήματα οικονομικών φορέων με αρ. πρωτ. 

2116/12-01-2021 και 2120/12-01-2021  τα οποία αφορούν τον ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :101640/2020, για την Προμήθεια Μέσων 

Ατομικής Προστασία. 
 

ΣΧΕΤ.: 1. Έγγραφο οικονομικού φορέα με αρ.πρωτ 2116/12-01-2021. 
             2. Έγγραφο οικονομικού φορέα με αρ.πρωτ 2120/12-01-2021. 

              

Κατόπιν των υποβληθέντων ερωτημάτων σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

Συστημικό Αριθμό  101640/2020 «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, 

γιλέκα κ.λ.π.)» σας διευκρινίζουμε τα εξής:  

 

1. Σχετικά με το ερώτημα 1, σας διευκρινίζουμε ότι οι διαστάσεις των τυπωμάτων ανά 

είδος ένδυσης θα έχουν ως εξής: «Στο πίσω μέρος της πλάτης σε διάσταση περίπου 

25x7 «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  και στο εμπρός μέρος αριστερά (καρδιά) το 

διακριτικό του Δήμου Ηράκλειου ( ο Γρύπας) και από κάτω «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  

σε μικρότερη διάσταση περίπου 9x10. Μαζί με τις διευκρινήσεις θα σας αναρτήσουμε 

και δύο αρχεία με το λογότυπο του Δήμου. 

2. Σχετικά με το ερώτημα 2 και όσον αφορά το είδος 4.15 «Τ -shirt», η περιγραφή αφορά 

100% βαμβακερό μπλουζάκι Τ – shirt. Ο όρος dry fit εμφανίζεται εκ παραδρομής και 

δεν ισχύει για το συγκεκριμένο είδος. 

3. Σχετικά για τα είδη 2.1. «Κράνη προστασίας από πτώση» και 2.2. «Κράνη 

προστασίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού»  σας 

παραπέμπουμε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  « ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»  όπου 

αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη αυτά και στο κεφάλαιο Δείγματα  

όπου αναφέρεται ότι : «Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο ή 

ανώτερο τρόπο  τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα τεχνική 
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προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την 

ισοδυναμία ή την ανωτερότητα της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.». 

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε νέα διευκρίνηση 

 
 
 

 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ με α ΄β.  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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