ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη
τηλ.: 2132030665
φαξ: 2132030630
e-mail triantafyllidou@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος 22/12/2017/
Αριθ. Πρωτ :42825
Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 3810

Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(συνολικού ποσού 57.482,20€ συμπ/νου ΦΠΑ )
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός διαγωνισμός για ανάδειξη μειοδότη με σύναψη σύμβασης.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά περιλαμβάνει
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής, όπως αυτά προσδιορίζονται με την
46/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 23/01/2018
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 10:00πμ με 10:30πμ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού δημαρχείου, Δήμου
Διονύσου επί της Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Άγιος
Στέφανος, Τ.Κ. 14565

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά
την
προμήθεια
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με CPV των προς προμήθεια
ειδών 5113400-3 με τίτλο «Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

57.482,20€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των προς προμήθεια υλικών θα μπορούν εκτελούνται
τμηματικά μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν έγγραφης
εντολής αρμοδίων οργάνων με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Άμεσα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με
το άρθρο 26 της παρούσης διακήρυξης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην αποθήκη του Δήμου του Δήμου. Κωδικοί NUTS: EL305.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του δημοσίου και τρίτων νόμιμες
κρατήσεις Τον προμηθευτή βαρύνουν επίσης τα έξοδα μεταφοράς και
παράδοσης.
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το
άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν :
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την
παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
3. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση Δήμαρχου περί ορισμού
αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
4. Την αριθμ.122/2017 ΑΔΣ, με την οποία έχει εγκριθεί η σκοπιμότητα για την ανάγκη «Προμήθεια
Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού»
5. Τις υπ’ αρ.890/2017 (ΑΔΑ: 7Υ32Ω93-ΕΦΞ), 891/2017 (ΑΔΑ:6Γ3ΒΩ93-5ΑΨ), 892/2017 (ΑΔΑ:

Ω7ΣΒΩ93-7ΣΛ), 893/2017 (ΑΔΑ:6Λ12Ω93-ΡΘΥ), 894/2017 (ΑΔΑ: 6ΔΟΧΩ93-0ΑΠ), 895/2017
(ΑΔΑ: 60ΔΘΩ93-Ε0Σ). ΑΑΥ
6. Την υπ’ αριθ. 46/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου που

ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της παρούσης διακήρυξης.
7. Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο

8.

9.
10.
11.
12.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 17REQ002405510 2017-1212.
Την αριθμ.383/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, η δαπάνη και
έγινε η διάθεση της πίστωσης και β) οι επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού
διαγωνισμού .
Την αριθμ.383/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση
της επιτροπής διαγωνισμού.
Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145A): «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της
προμήθειας.
Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το CPV των προς προμήθεια ειδών είναι 5113400-3 με τίτλο «Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας»
2. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού αντικείμενου (όποιο επέλθει πρώτο).
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Τμήμα Πρωτοκόλλου Έως την 22/01/2018 & Αίθουσα πολλαπλών
Δήμου Διονύσου (1ος
ώρα 15:00μμ.
χρήσεων
κεντρικού
όροφος)
δημαρχείου,
Δήμου
ος
Διονύσου (1 όροφος)

23/01/2018 και ώρα
10:00πμ με 10:30πμ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισμοί που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου
και που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
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3. Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την κρίση της
επιτροπής συμφώνως άρθρου 117, παράγραφος 4, Ν.4412/16.
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Διονύσου
Οδός: Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου , Άγιος Στέφανος
Ταχ.Κωδ.:14565
Τηλ.:21320306665,600
Telefax:2132030630
e-mail:triantafyllidou@dionysos.gr
Κωδικός NUTS : EL305 (Ανατολική Αττική)
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε :
α. Διαδικασίες Διαγωνισμού :Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2132030665 (13:00-15:00) ή εναλλακτικά
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, e-mail: triantafyllidou@dionysos.gr .
β. Τεχνικές προδιαγραφές : Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, τηλ. – 2108004830
(12:00-14:00) ή εναλλακτικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, e-mail: papadopoulos@dionysos.gr .
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
γ) η υπ’αρθ. 46/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου.
δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
2. Tο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.dionysos.gr και έχει
καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Τα προς προμήθεια είδη ατομικής προστασίας θα είναι απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της ΚΥΑ 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503, Β’, 11.10.2006) και των τροποποιήσεων
αυτής (Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007, ΦΕΚ 1323/Β/30.7.2007 και Κ.Υ.Α οικ 31119/2008, ΦΕΚ
990/Β/28.5.2008), οι οποίες θεωρούνται ως οι ελάχιστες απαιτητές..
3.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.Γάντια Δερματοπάνινα
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους
(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα,
οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25 cm, πάχος 1 − 1,2 mm. To εμπρός μέρος γαντιού και τα
δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση),
2 (διάτρηση).
Σήμανση:
 CE
 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2
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2. Γάντια Δερματοπάνινα με Ενίσχυση
Ως άνω, ενισχυμένα, για να έχουν μεγαλύτερο επίπεδο μηχανικής αντοχής, παρά το ότι θα είναι
πιο δύσχρηστα, με εσωτερική επένδυση.
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 4 (διάσχιση),
4 (διάτρηση).
3. Γάντια από PVC
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται για προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς
κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, στην καθαριότητα, σε οικοδομικές εργασίες,
σε κήπους, μηχανοτεχνίτες, σε οδηγούς απορριμματοφόρων κάδων και σε νεκροταφεία.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30 cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική
επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει:

3 (τριβή)

1 (κοπή με λεπίδα)

2 (διάσχιση)

1 (διάτρηση)
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374
Σήμανση:

CE

Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1

Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

4. Γάντια από νιτρίλιο
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς
για εργαζομένους στην καθαριότητα (οδοκαθαριστές), στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων και σε ψεκασμούς στους κήπους.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική
επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1, που σημαίνει: • 3
(τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 1 (διάτρηση).
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374
Σήμανση:
• CE
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες
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5. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος
της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία
συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 − 25cm.
Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από
ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3,1,2,2.

3 (τριβή)

1 (κοπή με λεπίδα)

2 (διάσχιση)

2 (διάτρηση)
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420
Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2

6. Γάντια ελαστικά μιας Χρήσης- Κουτί των 100
Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια.
Πρότυπα: ΕΝ 374
Σήμανση:

CE

Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

7. Γάντια μονωτικά
Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση.
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Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.
Πρότυπα: ΕΝ 60903
Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς

00 (Προστασία μέχρι 500V)

RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Έτος και μήνας κατασκευής

Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC).

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν
τα γάντια.
8. Κράνη
Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές
εργασίες.
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα
ήταν προτιμότερο:
 Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό
πλαστικό.
 Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει
φορεθεί.
 Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα η οποία να
αντικαθίσταται και να πλένεται.
 Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.
Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα)
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση,
συντήρηση και αποθήκευση.
9. Γυαλιά Μάσκα τύπου (goggles)
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και
από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α).
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου, με ιμάντα
στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.
Η θέση των οπών να μην επιτρέπει την εύκολη είσοδο σταγονιδιών στο εσωτερικό της μάσκας.
Το υλικό στήριξης γύρω από το φακό είναι επιθυμητό να είναι σιλικονούχο για καλύτερη εφαρμογή
και λιγότερη εφίδρωση.
Πρότυπα: ΕΝ 166
Σήμανση:
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Στο πλαίσιο:
CE
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής
 Β Μηχανική αντοχή
 Επιθυμητή η ανώτερη μηχανική αντοχή ΒΤ
 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες
 4 προστασία από σκόνη.
Στον οπτικό δίσκο:
 1 Οπτική κλάση
 Β Μηχανική αντοχή
 Κ Προστασία έναντι τριβής
 Ν Αντιθαμβωτική επένδυση
 9 Προστασία από λειωμένα μέταλλα
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένας τύπος με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είτε
δύο: ο ένας για προστασία από χημικές ουσίες (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 9 και Β) και άλλος
για μηχανικούς κινδύνους (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 στο πλαίσιο).
10. Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική
αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη
προσαρμογή.
Πρότυπα: ΕΝ 166, 169
Σήμανση:
Στους βραχίονες:
 CE
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής
 F Μηχανική αντοχή
 Επιθυμητή η ανώτερη μηχανική αντοχή FΤ
Στον οπτικό δίσκο:
 1 Οπτική κλάση
 6-2 ή 6−2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας,
συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος.
 F Μηχανική αντοχή
 Κ Προστασία έναντι τριβής
Επίσης, χαμηλό βάρος γυαλιού για να μην κουράζεται ο χρήστης και να έχει τη δυνατότητα
προσαρμογής των βραχιόνων σε κάθε τύπο προσώπου.
11. Κράνος με Ενσωματωμένο Ασπίδιο Προστασίας από Ηλεκτρικό Τόξο
Πεδίο χρήσης: Στους ηλεκτρολόγους
Χαρακτηριστικά: Η διάταξη θα αποτελείται από:
 Κράνος προστασίας
 Ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το
οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη
 Διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά
την κρίση του
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Η διάταξη θα φέρει τη σήμανση CE, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ379 (κράνος) και ΕΝ 166,
167 και 168 (ασπίδιο) με τα εξής χαρακτηριστικά:
Κράνος
 Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ397
 Θα έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440 (VAC)
 Το κεφαλόδεμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες
μετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας.
 Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα.
 Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους.
 Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα.
 Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα υπάρχει διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση
του ασπιδίου
Ασπίδιο
Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής:
 Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 -1.2 ή 3 – 1.2
 Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2
 Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β)
 Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο
Ν)
Πρότυπα: ΕΝ379 (κράνος) και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο)
12.Κράνος με Ασπίδιο για Κλαδέματα
Πεδίο χρήσης: Κηπουροί, εργάτες πρασίνου
Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό αλλά ελαφρύ κράνος που επιτρέπει προσωπικές ρυθμίσεις, εξασφαλίζει
τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ιδανικό επίπεδο ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση και
διαθέτει προσαρμοσμένη ανακλινόμενη μάσκα και ωτοασπίδες. Προστατευτικό αυχένα. Κοντό
γείσο κράνους. Λουράκι για το σαγώνι.
Πρότυπα: Απαιτήσεις ασφαλείας του κράνους: ΕΝ 397 / ANSI Ζ89.1 – 2009, Κατηγορία C
Απαιτήσεις ασφαλείας ωτοασπίδων: ΕΝ 352-3 SNR = 26 dB(A)
Απαιτήσεις ασφαλείας μάσκας: ΕΝ 1731:2006
13. Φιλτρόμασκα Ρ1
Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη στους
απασχολούμενους με οικοδομικές εργασίες.
Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με
διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι.
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20 − 30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.
Πρότυπα: ΕΝ 149
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
 CE
 FFP1
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
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Αναδιπλούμενη (τρίπτυχη) για δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε τύπο προσώπου καλύπτοντας
άριστα μύτη, στόμα, πιγούνι.
14. Φιλτρόμασκα Α1Ρ2
Φιλτρόμασκα που προστατεύει μύτη, πηγούνι, στόμα, της οποίας το κυρίως σώμα είναι από
διηθητικό υλικό που προστατεύει από οργανικά αέρα και σωματίδια.
Σχεδιασμένη για αποτελεσματική και άνετη προστασία έναντι κινδύνων από αέρια, ατμούς και
σωματίδια.
Πρότυπα: EN 405
Σήμανση:
1. CE
2. Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
3. Κωδικός εργαστηρίου
4. Σύμβολο FF (filtering fecepiece,φιλτρόμασκα) Α1P2
5. Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο).
Η φιλτρόμασκα πρέπει να διατίθεται συσκευασμένη σε σακούλα που όταν δεν χρησιμοποιείται θα
φυλάσεται.
Να έχει χαμηλό προφίλ σχεδιασμού για καλύτερη περιμετρική ορατότητα και βαλβίδα εκπνοής
τοποθετημένη στο κέντρο για αποτελεσματική απομάκρυνση θερμότητας και υγρασίας κατά την
εκπνοή.
Ενσωματωμένα οργανικά φίλτρα Α1Ρ2 για μικρότερο όγκο και βάρος.
Υποαλλεργικό υλικό επαφής με το πρόσωπο.
15 (α-β). Μάσκα ημίσεως προσώπου Α1 Ρ3
Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.),
την ταφή−εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση
απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των
απορριμμάτων, στους οδηγούς απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση,
στην ασφαλτόστρωση και στα αφοδευτήρια.
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν
μύτη, στόμα και πηγούνι.
Η μάσκα θα έχει διπλά φίλτρα Α1Ρ3, για μεγαλύτερη άνεση, αποσπώμενα (χρώματος καφέ και
λευκού) ή ενσωματωμένα, που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς και σωματίδια.
Το κυρίως σώμα της μάσκας που σε έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο να είναι από σιλικονούχο
(υποαλλεργικό) υλικό για άνεση, τέλεια εφαρμογή και λιγότερη εφίδρωση.
Κούμπωμα μπαγιονέτ για μεγαλύτερη ασφάλεια στο κούμπωμα.
Πρότυπα: ΕΝ 140 (για τη μάσκα) ,ΕΝ 141 για φίλτρα
Σήμανση:
Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
 CE
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης)
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
16. Ανταλλακτικά Φίλτρα Α1Ρ3
Ανταλλακτικά φίλτρα Α1Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχουν προστασία από οργανικά
αέρια και ατμούς και σωματίδια, κατάλληλα για την ανωτέρω μάσκα με αποσπώμενα φίλτρα
(κούμπωμα μπαγιονέτ).
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17. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 Πλήρης
Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και
στην αποχέτευση.
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει
όλο το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.
Το φίλτρο θα είναι το ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει
προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων,
αμμωνία) και μικροοργανισμούς.
Στην παρούσα προμήθεια, η μελέτη προβλέπει μάσκα ολόκληρου προσώπου, με τέσσερις (4)
ιμάντες προσαρμογής, από ελαφρύ ελαστομερές υλικό, με αντοχή στα γδαρσίματα και χτυπήματα,
φακό polycarbonate, διάφραγμα ομιλίας και μικρό βάρος (μεταξύ 400 – 500 gr).
Δυνατότητα διάθεσης σε τρία μεγέθη (small, medium,large).
Θα διαθέτει δύο υποδοχές κουμπώματος φίλτρων, με το σύστημα Bayonet (κατά προτίμηση), για
μικρότερη αντίσταση εισπνοής, καλύτερη ισορροπία και ορατότητα.
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα.
Σήμανση:
Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
 CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο)
18. Ανταλλακτικά Φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3
Ανταλλακτικό φίλτρο ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει
προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων,
αμμωνία) και μικροοργανισμούς, κατάλληλο για την ανωτέρω μάσκα (κούμπωμα μπαγιονέτ).
19. Σετ Αναπνευστική Συσκευή – Προσωπίδα – Φιάλη
Πεδίο χρήσης: Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (επέμβαση σε πυρκαγιά).
Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη μάσκα ολόκληρου
προσώπου, το μειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύμονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και το σύστημα
ανάρτησης.
Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους και τροφοδοτώντας τον με
πεπιεσμένο αέρα που, μέσω του μειωτήρα και του αεροπνεύμονα, θα έχει μικρή πίεση ώστε να
καθίσταται αναπνεύσιμος.
Πλέον των ανωτέρω, αναλυτικότερα, το σετ θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και πληροί
τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
 πιστοποίηση αναπνευστικής συσκευής για πυροσβεστική χρήση κατά EN 137 2006 Type 2,
ελαφριά με βάρος έως 2.7 kg, ανθεκτική και εύκολη στη χρήση, με σύστημα ανάρτησης από
ανθρακόνημα, ελαφρύ, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες, κρούσεις και χημικά, ανατομικά
σχεδιασμένη με διαστάσεις, ενδεικτικά, 590 x 290 x 160 mm, με ενσωματωμένο αεροπνεύμονα
καθώς επίσης και ενσωματωμένο συναγερμό που να ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση
χαμηλής πίεσης της φιάλης,
 φιάλη χαλύβδινη 6 lt / 300 bar,
 μάσκα αναπνευστικής προστασίας, συμβατή και πιστοποιημένη για πυροσβεστική χρήση με
EN136 Class 3, με ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα 5 σημείων και διπλή γραμμή σφράγισης, με σώμα
κατασκευασμένο από υποαλλεργικό EPDM, με πανοραμική οματοθυρίδα με ευρύ οπτικό πεδίο
180°, ανθεκτική σε χημικά, θερμότητα και μηχανικές καταπονήσεις, με φωνητικό διάφραγμα
υψηλής ποιότητας και να μπορεί να ενσωματώσει σύστημα ενδοεπικοινωνίας, διαθέσιμη σε
διάφορα μεγέθη (Small-Medium-Large) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεγέθους
Σελίδα 10 από 105

κατάλληλο για τον εκάστοτε χειριστή, και με δυνατότητα χρήσης και με φίλτρο, με τη χρήση
ειδικού προσαρμογέα.
Πρότυπο: ΕΝ 137
Σήμανση:

CE

Κωδικός προϊόντος

Κωδικός εργαστηρίου τυποποίησης

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθμός παρτίδας
Ειδικά η φιάλη πεπιεσμένου αέρα θα φέρει τη σήμανση που απαιτεί η νομοθεσία.
20. Ανακλαστικά γιλέκα
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαρότητα
ηλεκτροφωτισμός, εργασίες πρασίνου κλπ), στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και
αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών,
στην αποχέτευση και στην ύδρευση και στους εργάτες κήπων.
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό
αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και
πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.
Στην πλάτη θα φέρει τυπωμένη τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
Πρότυπα: ΕΝ 340, 471
Σήμανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2

21. Στολές προστασίας από χημικά
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς στους κήπους και στις απολυμάνσεις, βαφές (ελαιοχρωματιστές,
κάγκελα, κτιρίων κ.λ.π.).
Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από
πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
Πρότυπα: ΕΝ 340, 463
Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής

Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών
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Κωδικοί 3 (για πολλαπλή χρήση – προστασία από υγρά ψεκασμού υπό πίεση (jet spray)), 4
προστασία από αερολύματα (spray), 5 προστασία από σκόνες και 6 προστασία από πιτσιλίσματα
υγρών ουσιών.
Επιθυμητό να διαθέτει ελαστικές μανσέτες στους καρπούς ώστε να καθίσταται αδύνατη η
προσχώρηση ξένων σωμάτων ή υγρών.
Επιθυμητό επίσης να κλείνει κατά προτίμηση με φερμουάρ δύο δρόμων.
22. Στολές προστασίας από χημικά
Ως άνω, αλλά με κωδικούς: 4 προστασία από αερολύματα (spray), 5 προστασία από σκόνες και 6
προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.
23. Πυρίμαχη στολή (Παντελόνι- Χιτώνιο)
Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης
Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματη στολή από πυρίμαχο υλικό
Πρότυπα: ΕΝ 340, 469
Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής

Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων
Πλέον των ανωτέρω, αναλυτικότερα, στολή θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.
Ο επενδυτής πυρκαγιάς να είναι κατασκευασμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 469:2005 «Προστατευτική Ενδυμασία Πυροσβεστών - Απαιτήσεις Απόδοσης για την
Προστατευτική Ενδυμασία της Πυρόσβεσης».
Όσον αφορά τη μετάδοση θερμότητας λόγω φλόγας (heat transfer-flame), τη μετάδοση θερμότητας
λόγω ακτινοβολίας (heat radiation), την αντίσταση στη διείσδυση νερού (resistance to water
penetration) και την αντίσταση τους υδρατμούς (water vapor resistance), θα πρέπει να καλύπτει τις
απαιτήσεις απόδοσης του επιπέδου 2 (level 2).
Τα χιτώνια και οι περισκελίδες θα είναι πολυστρωματικής κατασκευής αποτελούμενα από:
Πρώτο Στρώμα - Εξωτερικό Ύφασμα
1. 64% - 77% Μεταραμιδικές ίνες
2. 23%-38% Πυραμιδικές ίνες
3. 1%-2% Αντιστατικές ίνες
4. Βάρος : 210-230 gr/m2
5. Ph: 4-7.5
6. Ύφανση εξωτερικού υφάσματος: διαγώνιος (2\1)
Δεύτερο Στρώμα – Φράγμα Υγρασίας
 Αδιάβροχη και διαπνέουσα μεμβράνη από μικροπορώδες πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE)
ή πολυαιθυλένιο ή άλλο κατάλληλο υλικό το οποίο θα εξασφαλίζει στο ύφασμα τις επιθυμητές ιδιότητες.
Τρίτο Στρώμα - Φράγμα Υγρασίας
 Μη υφάνσιμο (non woven) υλικό στόχα, με σύστημα εγκλωβισμού αέρα που θα λειτουργεί
σαν θερμομονωτικό, από 100% αραμιδικές ίνες, το οποίο να έχει υποστεί υδροφοβική επεξεργασία.
 Το δεύτερο και τρίτο στρώμα θα πρέπει να είναι λαμιναρισμένα μεταξύ τους και μαζί θα θεωρούνται σαν ένα ύφασμα τύπου AIRLOCK ή ISOAIR ή αντίστοιχου συνολικού βάρους μέχρι
270 gr /m2. Το λαμαναρισμένο νέο ύφασμα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί με τέτοια
φορά ώστε η μεμβράνη να βρίσκεται προς της εξωτερική πλευρά και το θερμομονωτικό ύφασμα προς την εσωτερική πλευρά δηλαδή προς την εσωτερική φόδρα.
Τέταρτο Στρώμα - Εσωτερική Φόδρα –Innermost Lining
1. 92%-93% Μεταραμιδικές ίνες
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

5%-7% Πυραμιδικές ίνες
1%-2% Αντιστατικές ίνες
Βάρος :110gr/m2 (δεκτό και με απόκλιση μέχρι 10%)
Ph: 4-7.5
Κατασκευασμένο με νήματα ΝΜ 60/1
Ύφανση απλή 1/1

Ενίσχυση στους αγκώνες και τα γόνατα
Να υπάρχει ενίσχυση εσωτερικά της στολής από μη υφασμένη τσόχα παραμιδικών ινών και
σύμφωνα με το ISO 9073-1 και 2 αντίστοιχα, η οποία καλύπτεται από το εξωτερικό ύφασμα της
στολής.
Η ενίσχυση των γονάτων αποτελείται εσωτερικά από τη μη υφασμένη τσόχα που προαναφέρθηκε,
ενώ εξωτερικά φέρει ύφασμα που καλύπτει τη μη υφασμένη τσόχα, το οποίο είναι ανθεκτικό στη
θερμοκρασία και τη φλόγα, σύνθεσης 100% παραμίδιο, επικαλυμένο με κατάλληλο πολυμερές.
Το συνολικό βάρος των επιμέρους σαρωμάτων που αποτελούν τη στολή να μην υπερβαίνει τα
630gr/m2.
Αντοχές Χρωματισμού
Η Βαφή να γίνεται στην ίνα.
Οι αντοχές χρωματισμού, σύμφωνα με το ISO 105 να είναι (τόσο για το εξωτερικό ύφασμα όσο και
για την εσωτερική φόδρα):
 Στο ηλιακό φως: min 5
 Στην πλύση (CO6:40ο): min 4-5
 Στο στεγνό καθάρισμα: min 4-5
 Στη ξηρή τριβή: min 4-5
 Στην υγρή τριβή: min 3-4
 Στο χλώριο: min 4
Οι προσκολητκοί σύνδεσμοι (Velcro) που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των στολών
αυτών να είναι χρώματος όμοιου με το ύφασμα της στολής ή μαύρου χρώματος.
Οι σύνδεσμοι αυτοί να είναι βραδύκαυστοι, ειδικοί για στολές προστασίας, οι οποίοι να ικανοποιούν
τις απαιτήσεις του προτύπου FAR 25853 b ή αντίστοιχου προτύπου.
Για τις ιδιότητες των συνδέσμων θα υποβληθεί με την τεχνική προσφορά και ανάλογο πιστοποιητικό
στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Όλες οι κλωστές ραφής να είναι 100% Metaramid, χρώματος όμοιου υφάσματος και να μη
ξεθωριάζουν.
Η στολή θα φέρει τουλάχιστον 1350 cm2 αντανακλαστικές και φωσφορίζουσες ταινίες οι οποίες
πρέπει να είναι βραδύκαυστες και να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 471. Επίσης σε κανονικές
συνθήκες βροχόπτωσης να κρατούν το 60% της αντανακλαστικότητάς τους.
ΧΙΤΩΝΙΟ
Να είναι σχεδιασμένο ώστε να μην περιορίζει τις κινήσεις του χρήστη και να είναι συμβατό με άλλα
μέσα ατομικής προστασίας, όπως μπότες, κράνος, γάντια και αναπνευστική συσκευή.
Να κουμπώνει με ένα υψηλής αντοχής συνθετικό φερμουάρ βαρέως τύπου, με μηχανισμό ταχείας
απασφάλισης στο πάνω μέρος.
Το φερμουάρ να καλύπτεται από δύο πατιλέτες που κλείνουν μεταξύ τους με προσκολλητικό
σύνδεσμο.
Η δεξιά πατιλέτα να φέρει τον σκληρό προσκολλητικό σύνδεσμο και η αριστερή το μαλακό.
Η δεξιά πατιλέτα κατά το κλείσιμό της να δημιουργεί αυλάκι πλάτους περίπου 1cm, ώστε να
εμποδίζεται η είσοδος του νερού.
Στην περιοχή του λαιμού να υπάρχει και δεύτερη λωρίδα προσκολλητικού συνδέσμου πλάι στην
πρώτη.
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Στο πάνω μέρος του φερμουάρ και πίσω από αυτό, να υπάρχει λωρίδα υφάσματος μήκους περίπου
10cm για την προστασία του λαιμού από το φερμουάρ.
Θα υπάρχει ειδική επιγραφή με φράση που θα δώσει η Υπηρεσία.
ΤΣΕΠΕΣ
Εξωτερικά του αριστερού φύλλου να υπάρχει τσέπη ασυρμάτου η οποία να κλείνει με
προσκολλητικό σύνδεσμο με καπάκι.
Στο εξωτερικό μπροστινό μέρος του χιτωνίου και στο κάτω μέρος να σχηματίζονται τσέπες
εσωτερικές με ύφασμα φόδρας.
Εσωτερικά του δεξιού φύλλου να υπάρχει τσέπη που να βρίσκεται στο κάτω μέρος του χιτωνίου.
Το χιτώνιο να φέρει δύο οριζόντιες φθορίζουσες αντανακλαστικές ταινίες εμπρός καθώς και δύο
οριζόντιες και δυο κάθετες στο πίσω μέρος.
Τα μανίκια να φέρουν από μία φθορίζουσα αντανακλαστική ταινία.
Τα μανίκια να φέρουν σύστημα αυξομείωσης του πλάτους του κάτου άκρου αυτών.
Το μανίκι εσωτερικά και σε συνέχεια της φόδρας να φέρει πλεκτή ελαστική μανσέτα σύνθεσης 100%
αραμιδικών ινών για την αποφυγή εισόδου νερού σε αυτό ακόμη και με υψωμένο το χέρι του
χρήστη.
Το κολάρο του χιτωνίου να είναι από το ίδιο ύφασμα με αυτό του χιτωνίου.
Να ληφθεί κατασκευαστική μέριμνα ώστε να στέκεται όρθιο σε περίπτωση κλεισίματος.
Τα χιτώνια να μπορούν να πλένονται σε θερμοκρασία 30 ο Κελσίου με κοινά απορρυπαντικά ή να
επιδέχονται στεγνό καθάρισμα.
Στο κάτω μέρος του χιτωνίου, περιμετρικά στην εσωτερική πλευρά καθώς και στην εσωτερική
πλευρά των μανσετών να υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση με λωρίδες αδιάβροχης και
αναπνεύσιμης μεμβράνης.
ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ
Να φέρει ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες οι οποίες κουμπώνουν εμπρός με πλαστική πόρπη.
Στην περιοχή της πλάτης να είναι περασμένες σε πλαστικό σύνδεσμο ο οποίος συγκρατεί τη μία
δίπλα στην άλλη.
Στο πίσω μέρος της ζώνης από το επάνω μέρος αυτής τοποθετείται εσωτερικά ελαστικό υλικό από
τη μία πλαϊνή ραφή ως την άλλη για την αυξομείωση της περιμέτρου της μέσης και την καλύτερη
εφαρμογή στον χάρτη.
Κάθε μπατζάκι να φέρει περιμετρικές οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες.
Να διαθέτει πλαϊνές τσέπες στρατιωτικού τύπου και να φέρει λωρίδα γρήγορου κλεισίματος.
Τα παντελόνια πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο σε θερμοκρασία 60 ο Κελσίου με κοινά
απορρυπαντικά ή να επιδέχονται στεγνό καθάρισμα.
Στα κάτω άκρα του παντελονιού, περιμετρικά στην εσωτερική πλευρά να υπάρχει κατάλληλη
διαμόρφωση με λωρίδες αδιάβροχης αναπνεύσιμης μεμβράνης.
24. Επιγονατίδες
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Πεδίο εφαρμογής: Στους υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης−αποχέτευσης.
Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής: Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την
αναπνοή του δέρματος. Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές
ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο. Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με
ταινίες velcro.
25. Καπέλα
Πεδίο εφαρμογής: Στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς και στους απασχολούμενους στη ρήψη
ασφάλτου.
Τύπου τζόκεϋ με γείσο, από βαμβακερό ύφασμα καλής ποιότητας
26. Νιτσεράδες με ανακλαστικές ταινίες
Πεδίο εφαρμογής: Στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς και στους απασχολούμενους στη ρήψη
ασφάλτου.
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του προτύπου EN 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές
αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση.
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:

Αδιαβροχοποίηση 3

Διαπνοή 3
Κλείσιμο με φερμουάρ ή και velkro, τσέπες εσωτερικές και εξωτερικές.
Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο
πίσω μέρος της νιτσεράδας.
Θα περιλαμβάνουν σακάκι και παντελόνι, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ως εξής:
Σακάκι
Γιακάς με κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο
πίσω μέρος της νιτσεράδας.
Επίσης:

διπλή μανσέτα με πρόσθετη λωρίδα ρύθμισης εξωτερικά στο μανίκι,

διπλή πατιλέτα με αυτοσύνδετη ταινία, τύπου velcro και φερμουάρ που κλείνει μέχρι επάνω,

τουλάχιστον μία (1) εξωτερική και δύο (2) εσωτερικές τσέπες.
Στην πλάτη θα φέρει τυπωμένη τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
Οι τσέπες να κλείνουν με φερμουάρ ή με «σκέπασμα» από ίδιο υλικό για να μην εισέρχεται νερό.
Παντελόνι
Παντελόνι με ζώνη μέσης, τσέπες εξωτερικές, πρόσθετη λωρίδα ρύθμισης εξωτερικά στο μπατζάκι.
Είναι επιθυμητό να φέρει αντανακλαστικές ταινίες.
Οι τσέπες να κλείνουν με φερμουάρ ή με «σκέπασμα» από ίδιο υλικό για να μην εισέρχεται νερό.
27. Γαλότσες
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά
δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.
Πρότυπα: ΕΝ 344, 345
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Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Το σύμβολο S5 που συμβολίζει
Προστασία δακτύλων
Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
Αντιστατικές ιδιότητες
28. Άρβυλα ασφαλείας
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες.
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα
δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.
Ειδικότερα:
Θα προστατεύουν το πόδι από εξωτερικές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν κακώσεις.
Ειδικά το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων θα είναι ενίσχυση με αντοχή σε κρούση τουλάχιστον
200 Joule, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα αυτές που αντιστοιχούν
στο βαθμό προστασίας S3.
Επειδή στην περίπτωση που το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων είναι μεταλλική ενίσχυση και η
προστασία της σόλας έναντι διάτρησης εξασφαλίζεται με χρήση (κατά μήκος του πέλματος) με
μεταλλικό ένθετο στη σόλα, η μεγαλύτερη ακαμψία της σόλας (λόγω του μεταλλικού ένθετου) και το
μεγαλύτερο βάρος των αρβύλων (λόγω τον μεταλλικών ενισχύσεών τους) προκαλεί περισσότερη
κούραση στο βάδισμά των δικαιούχων που τα χρησιμοποιούν, ζητείται τόσο το προστατευτικό
κάλυμμα δακτύλων όσο και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης να είναι από υλικά μη
μεταλλικά, ώστε τα άρβυλα να είναι ελαφρύτερα και με πιο εύκαμπτη σόλα από αυτά που φέρουν
τις αντίστοιχες μεταλλικές ενισχύσεις, αλλά με μηχανικές αντοχές σε κρούση και διάτρηση
τουλάχιστον ίσες με αυτές που αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3.
Θα είναι κατασκευασμένα από δέρμα, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε σχέση με άρβυλα
κατασκευασμένα από καουτσούκ, άλλο ελαστικό ή PVC, κατάλληλου πάχους για να προσφέρουν
άνεση, καλύπτοντας παράλληλα τις προδιαγραφές που αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3.
Θα είναι αδιάβροχα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα αυτές που
αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3.
Πιο συγκεκριμένα, τα άρβυλα θα φέρουν αδιαβροχοποιημένες ραφές στα σημεία ένωσης των
δερμάτων, οι οποίες θα αποτρέπουν την εισροή υδάτων και υγρασίας εντός του άρβυλου. Με αυτόν
τον τρόπο θα καλύπτουν τις ανάγκες των δικαιούχων που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους,
καθώς θα προστατεύουν τα πόδια τους από τη βροχή και γενικά από κάθε επαφή με υγρασία.
Η σόλα θα είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αντοχή σε λάδια,
πετρελαιοειδή, υδρογονάνθρακες, οξέα και άλλα χημικά, αντοχή στην υδρόλυση και τριβή και να
προσφέρει επαρκή προστασία από κραδασμούς.
Το εσωτερικό της σόλας θα είναι απορροφητικό, κατά της εφίδρωσης, με ανατομική μορφή.
Το πέλμα του ημιάρβυλου θα είναι αντιολισθητικό.
Η γλώσσα του ημιάρβυλου θα είναι κατασκευασμένη από φυσικό δέρμα πάχους 1 mm περίπου.
Η σύσφιξη του ημιάρβυλου στο πόδι θα γίνεται με κορδόνι.
Τα ημιάρβυλα θα είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές φορτίσεις
διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάφλεξης με
σπινθήρα.
Κάθε ζεύγος ημιάρβυλων θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί.
Πρότυπα : ΕΝ 344, 345
Σήμανση :
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Το σύμβολο του βαθμού προστασίας S3 που συμβολίζει:
Προστασία δακτύλων
Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
Αντιστατικές ιδιότητες
Στη σόλα oil resistant

29. Άρβυλα Ασφαλείας Ειδικά για Ηλεκτρολόγους
Πεδίο χρήσης: Για ηλεκτρολογικές εργασίες.
Χαρακτηριστικά: Ίδια με τα άρβυλα ασφαλείας, πλην των εξής διαφορών που αποσκοπούν στην
επαρκή μόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των δικαιούχων τους από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει στη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στη σόλα σε τουλάχιστον 5 kV.
Δε θα φέρουν οποιοδήποτε μεταλλικό ένθετο (π.χ. μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων).
Σημειώνεται επίσης ότι επιλέγονται άρβυλα ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 347 και το
βαθμό ασφαλείας Ο2, των οποίων οι προδιαγραφές είναι αντίστοιχες με εκείνες των σύμφωνων με
το πρότυπο ΕΝ 345 αρβύλων ασφαλείας, πλην της προστασίας έναντι διάτρησης, καθώς δόθηκε
προτεραιότητα στην ασφάλεια ηλεκτρολόγων από το ηλεκτρικό ρεύμα στο χώρο εργασίας τους και
ελήφθη υπόψη ο περιορισμένος κίνδυνος διάτρησης της σόλας στους χώρους και τις συνθήκες
εργασίας τους, συγκριτικά με αυτόν που απαιτούν οι άλλες εργασίες.
Παράλληλα, επιλέγονται δερμάτινα άρβυλα, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε σχέση με άρβυλα
από καουτσούκ, άλλο ελαστικό ή PVC.
Πρότυπα: ΕΝ 347
Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής

Το σύμβολο του βαθμού προστασίας Ο2 που συμβολίζει:
Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
Αντιστατικές ιδιότητες
Στη σόλα oil resistant.
30.Αντανακλαστικοί κώνοι σήμανσης
Πεδίο εφαρμογής: Σε απορριμματοφόρα οχήματα, οδοκαθαρισμό, συγκομιδή− αποκομιδή
απορριμμάτων, σήμανση οδών, ασφαλτόστρωση, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση και
ύδρευση, όπου οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να
διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και
κόκκινους δακτυλίους).
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Υλικό κατασκευής: καοτσούκ
Ύψος: 50 cm
Βάρος: 2,2 – 2,4 Kg
Μορφή: τετράγωνη βάση σχεδιασμένη με τρόπο που επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία. Θα είναι
δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην
υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για τη μεταφορά και την
εναπόθεσή τους.
Χρωματισμός: Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 με
τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων.
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Χρώμα

1
Χ

2
Ψ

Χ

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575

3
Ψ

Χ

Παρ/ντας
φωτειν/τας β

4
Ψ

Χ

Ψ

0,31 0,52 0,37
0,610 0,390
6
1
1

>0,11

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86).
Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο του ευρωπαϊκού
προτύπου CEN TC 226 N 143 E (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των παρ. 7.4, 7,5 και 7,6 του ανωτέρω
προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.
Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους – μέλους της Ε.Ε.
Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης.
31. Ωτοβύσματα μιας χρήσης (Ζεύγος)
Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους σε χώρους με θόρυβο. Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 85
dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 80 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του
εργαζομένου.
Χαρακτηριστικά: Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που φράζει τον
ακουστικό πόρο.
Είναι εύχρηστα, διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δε ζεσταίνουν.
Είναι τοποθετημένα σε δότη ανά 400 − 500 ζεύγη και ο εργαζόμενος τα φορά για όσο χρόνο είναι
εκτεθειμένος στο θόρυβο.
Πρότυπα: ΕΝ 352 − 2
Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

CE

Κωδικός προϊόντος

Κατασκευαστής, έτος κατασκευής
Πρέπει να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.
32. Ωτοβύσματα πολλαπλών Χρήσεων Τύπου Στέκας
Θα είναι προδιαμορφωμένα με πεπλατυσμένο το έξω άκρο ώστε να αποφεύγεται επαφή με το
χέρι.
Το τόξο του ωτοβύσματος να είναι εύκαμπτο για εύκολο και αποτελεσματικό χειρισμό χωρίς κίνδυνο
να σπάσει.
Είναι επιθυμητό τα ωτοβύσματα στην άκρη τους να έχουν στρογγυλό σχήμα για να παρέχουν
μειωμένη πίεση και άνετη μόνωση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στα ωτοβύσματα μίας χρήσης (σήμανση, διάγραμμα,
ΕΝ).
33-40. Εργαλεία μονωτικά
Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια στους ηλεκτρολόγους.
Χαρακτηριστικά: Ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα,
μυτοτσίμπιδα). Αναλυτικά οι τύποι των εργαλείων είναι οι εξής:




Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-200) VDE
Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολογικός 1000V τύπου KNIPEX (70-06-180) VDE
Μυτοτσιμπίδα ηλεκτρολογική κυρτή 1000V τύπου KNIPEX (26-16-200) VDE
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Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) VDE
Καταβίδια ηλεκτρολογική σειρά 10 τεμαχίων 1000V VDE
Λαβή ταυ κοντή 10 – 15 εκ. μονωμένη για κλειδί νο 10, 1000V VDE
Τσιμπίδα αφαίρεσης μαχαιρωτών ασφαλειών
Αμπεροτσιμπίδα 600V/600A/200Ω

Τα ηλεκτρολογικά εργαλεία πρέπει να εξασφαλίζουν, πέραν της ασφάλειας, υψηλή αντοχή και
ευκολία στη χρήση.
Πρότυπα: ΕΝ 60900
Σήμανση:
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς
• Έτος κατασκευής
• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

41-44. Μέσα προστασίας από πτώσεις
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα.
Χαρακτηριστικά: Αποτελούνται από:
 Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα
πόδια το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης.
 Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την
ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους).
 Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων, (σταθεροί, ελεύθεροι ή
επανατυλισσόμενοι). Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη
σταματούν.
Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου
αγκυρωμένου σε σταθερά και ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο
ανακόπτης.
Συγκεκριμένα, τα μέσα προσωπικής προστασίας που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα πρέπει να έχουν
τα εξής χαρακτηριστικά:
 Η ζώνη ασφαλείας εναερίτη θα πρέπει να είναι πέντε (5) σημείων, πλήρης, με σκοινί
μήκους 1,5 μ., με ιμάντα συγκράτησης και με δύο (2) μεταλλικούς κρίκους.
 Οι αποσβεστήρες ενέργειας θα πρέπει να είναι για 6 kN.
 Οι κρίκοι ασφαλείας θα πρέπει να είναι από κράμα αλουμινίου,με άνοιγμα 54 mm και
ελάχιστη αντοχή σε θραύση 22 kN.
 Το σκοινί προστασίας εναερίτη θα πρέπει να αποτελείται από 3 πλέξεις πολυαμιδίου και να
έχει διάμετρο Φ14 mm.
Πρότυπα: ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 363 για ανακόπτες.
Σήμανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
• Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας
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Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(μονάδα μέτρησης:
τεμάχιο)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ
433

1,5

649,5

2

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

524

2,7

1.414,8

3

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

423

1,7

719,1

4

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

238

0,9

214,2

5

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ
ΝΙΤΡΙΛΙΟ

138

0,9

124,2

6

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ - ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100

662

3,6

2.383,2

7

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

12

16

192

8

ΚΡΑΝΟΣ

ΟΜΑΔΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
8
9

72

9

ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (GOGGLES)

14

10

140

10

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

212

6,8

1.441,6

11

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

5

70

350

12

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ

5

100

500

13

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1

14

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ A1Ρ2

15
α

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ
Α1Ρ3

15
β

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ
Α1Ρ3

ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
1.000
1,4

1.400

11

25

275

162

24

3.888

6

42

252
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16

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
Α1Ρ3

12

10

120

17

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΑΒΕΚ2Ρ3

5

125

625

18

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΑΒΕΚ2 Ρ3

10

24

240

19

ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΦΙΑΛΗ

1

1.500

1.500

ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
20

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

290

9,5

2.755

21

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 4, 5, 6)

9

9

81

22

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 3,4, 5, 6)

9

25

225

23

ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

1

180

180

24

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

72

9

648

25

ΚΑΠΕΛΟ

242

3

726

26

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

128

45

5.760

ΟΜΑΔΑ 5 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
314

11,5

3.611

27

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

28

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

345

25

8.625

29

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

10

75

750

30

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΒΑΣΗ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)

274

12

3.288

31

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ)

2.200

0,16

352

32

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΚΑΣ

88

5

440

33

ΟΜΑΔΑ 7 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ
1000V ΤΥΠΟΥ KNIPEX (0306-200) VDE
5
22

110

34

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ

120

ΟΜΑΔΑ 6 ΔΙΑΦΟΡΑ

5

24
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 1000V
ΤΥΠΟΥ KNIPEX (70-06-180)
VDE

35

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΡΤΗ
1000V ΤΥΠΟΥ KNIPEX (2616-200) VDE

5

25

125

36

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1000V
ΤΥΠΟΥ KNIPEX (98-55-155)
VDE

5

27

135

37

ΚΑΤΑΒΙΔΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1000V VDE

5

25

125

38

ΛΑΒΗ ΤΑΥ ΚΟΝΤΗ 10 - 15
ΕΚ. ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙ
Νο 10, 1000V VDE

5

21

105

39

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

5

11

55

40

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ
600V/600A/200Ω

5

80

400

41

ΟΜΑΔΑ 8 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ
ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΤΗ
5
85

425

42

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

120

600

43

ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

10

16

160

44

ΣΚΟΙΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΤΗ

5

11

55

ΣΥΝΟΛΟ

46.356,6

ΦΠΑ 24%

11.125,6

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

57.482,20

Ολογράφως: Πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά
Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου1. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από το Δήμο Διονύσου και βαρύνει για το ποσό των 57.482,20 €, τους παρακάτω
Κ.Α.:

Κ.Α. 10.6061.0001

Παροχές Ένδυσης
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και
Ένστολου Προσωπικού)

1.300
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Κ.Α. 15.6061

Παροχές Ένδυσης
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και
Ένστολου Προσωπικού)

2.500

Κ.Α. 20.6061.0002

Παροχές Ένδυσης
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και
Ένστολου Προσωπικού)

43.182,2

Κ.Α. 25.6061.005

Παροχές Ένδυσης
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και
Ένστολου Προσωπικού)

7.000

Κ.Α. 45.6061.004

Παροχές Ένδυσης
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και
Ένστολου Προσωπικού)

500

Κ.Α. 70.6061

Παροχές Ένδυσης
(Ένδυση Εργατοτεχνικού και
Ένστολου Προσωπικού)

3.000

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένων των
κρατήσεων ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011 και της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος
Β).
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
4. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€),μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Μετά από
την έκδοση εντάλματος πληρωμής από το Τμήμα Λογιστηρίου μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του
Δήμου Διονύσου.
5. Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Διονύσου, προσκομίζοντας πρωτότυπο τιμολόγιο.
6. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλουν και
μετά από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την
επομένη της υποβολής του τιμολογίου στο πρωτόκολλο του Δήμου από τον ανάδοχο συνοδευμένο
από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά.
7. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, αποδεικτικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής κ.λ.π.).
8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση
αυτού.
β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα
του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών).
9. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ. Σε περίπτωση άρνησής του
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
10. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση
μεταβολής της νομοθεσίας
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας- τιμής, όπως αυτά προσδιορίζονται με την 46/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος
Καθαριότητας & Πρασίνου ήτοι
Κριτήρια βαθμολόγησης των προσφορών
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Η βαθμολόγηση (αξιολόγηση) των προσφορών θα γίνει με βάση τον Πίνακα 5 που ακολουθεί.
Πίνακας 5: Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών
(Άρθρο 86 του Ν. 4412/2016)

Α/Α

ΟΜΑΔΑ Α: Στοιχεία Τεχνικών Προδιαγραφών & Ποιότητας
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο, σΑ:70%)
ΕΥΡΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚ ΜΕΓΙΣΤ
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Η
Η
100%)

Ποιότητα Υλικών και Κατασκευής
με
βάση
τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές της Μελέτης
Τεχνική αξία, Αποδοτικότητα και
2
Εργονομία με βάση τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της Μελέτης
3
Λειτουργικά και Αισθητικά Χαρακτηριστικά του Είδους
4
Σχεδιασμός και Καινοτόμα
Χαρακτηριστικά
Άθροισμα Βαθμολογίας Κριτηρίων
(Βαθμολογία Ομάδας Α), ΒΑ
1

100

120

30

100

120

30

100

120

20

100

120

20

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ
ΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
βi (=
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α x ΣΥΝΤ.
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ)
π.χ. 115 x
30% =34,5

100%

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α = ΒΑ x 0.70
ΟΜΑΔΑ Β: Υποστήριξη και Κάλυψη εκ μέρους του Προμηθευτή
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο, σB: 30%)
ΕΥΡΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΣ
ΝΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Α/Α
βi
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(=
ΒΑΣΙΚ
ΜΕΓΙΣΤ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Η
Η
100%)
Α x ΣΥΝΤ.
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ)
Ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά
την πώληση και της τεχνικής
1
100
120
40
βοήθειας
εκ
μέρους
του
προμηθευτή (after sales support)
2
Χρόνος Παράδοσης
100
120
30
Παροχή
Εγγύησης
καλής
3
100
120
30
Λειτουργίας
Άθροισμα Βαθμολογίας Κριτηρίων
100%
(Βαθμολογία Ομάδας Β), ΒΒ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β = ΒΒ x 0.30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ =
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑΣ
Α
+
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

Σελίδα 24 από 105

Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το
στάδιο, σε κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία, έως το 120
(σύμφωνα με τον Ν. 4412/16).
Η χειρότερη επίδοση μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη
(βασική) βαθμολογία, δηλ. το 100, υπό τον όρο ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το
κριτήριο (στοιχείο) αυτό.
Οι ενδιάμεσες τιμές ή επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά.
Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται κάτω από την αντίστοιχη ελάχιστη
βαθμολογία του κριτηρίου (100), αποκλείεται στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
Η βαθμολογία βi κάθε κριτηρίου προκύπτει ως εξής:
Tο άθροισμα των σχετικών βαθμολογιών κάθε ενός από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής
αξιολόγησης, διαιρεμένο διά του αριθμού των μελών της. Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η
στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν
έχει τιμές, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9.
Ο άνω αριθμός (το άθροισμα των σχετικών βαθμολογιών διαιρεμένο διά του αριθμού των μελών
της επιτροπής) πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας εκάστου κριτηρίου, και το γινόμενο
αυτό ισούται με το βαθμό βi κάθε κριτηρίου.
Η Βαθμολογία κάθε Ομάδας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών βi
Ομάδας, ήτοι:
Βαθμολογία ΒΑ της Ομάδας Α,

ΒΑ =



Βαθμολογία ΒΒ της Ομάδας Β,

ΒΒ =



i

i

των κριτηρίων της

(ΤΥΠΟΣ 1)

(ΤΥΠΟΣ 2)

Ως σταθμισμένη βαθμολογία μιας Ομάδας, ορίζεται το γινόμενο της Βαθμολογίας Β της Ομάδας,
όπως αυτή έχει προκύψει από τον Τύπο 1 ή τον Τύπο 2 επί τον Συντελεστή Βαρύτητας της Ομάδας
όπως αυτός δίνεται στον Πίνακα 1 άνω, δηλαδή
Σταθμισμένη Βαθμολογία της Ομάδας Α = ΒΑ * 70%

(ΤΥΠΟΣ 3)

Σταθμισμένη Βαθμολογία της Ομάδας Β = ΒΒ * 30%

(ΤΥΠΟΣ 4)

Η Συνολική Βαθμολογία (ΣΒj) της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος είναι το άθροισμα των
Σταθμισμένων Βαθμολογιών των δύο Ομάδων Α και Β, δηλαδή:
Συνολική Βαθμολογία ΣΒj της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος
ΣΒj =

ΒΑ,j * 70% + ΒΒ,j * 30%

(ΤΥΠΟΣ 5)

όπου j = 1, 2 … ο αριθμός των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει μέχρι αυτό
το σημείο.
Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος
διενέργειας του διαγωνισμού
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η
…../12/201… ημέρα ……….. Ώρα έναρξης & λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται το χρονικό
διάστημα από 10:00πμ έως 10:30 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η
διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα,
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 3 τουλάχιστον
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εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της
σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
όπως συγκροτήθηκε με την αριθ ……/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:
Τακτικά Μέλη
α/α
1
2
3

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα
Πρόεδρος

Αναπληρωματικά Μέλη
α/α
1
2
3
Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα
αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής του
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη
για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του …………..1
για την «Τίτλος Προμήθειας»
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 9.
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
1

Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη,
τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών
αυτής.
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Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εφόσον κατατεθούν σε άλλη
γλώσσα πλην της Αγγλικής Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της)
και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού,
τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας.
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, στοιχεία και πληροφορίες από τα οποία να προκύπτουν τα
απαραίτητα προσόντα για συμμετοχή στο διαγωνισμό σύμφωνα με την 46/2017 μελέτη της Δ/νσης
Περιβάλλοντος.
4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της διακήρυξης.
Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ και για τις υπηρεσίες που αναφέρονται αναλυτικά
στην μελέτη και σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. Διευκρινίζεται ότι έκαστος
ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετέχει είτε για μία είτε για περισσότερες Ομάδες του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά σε καμία περίπτωση για μεμονωμένα είδη ομάδων. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της
αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
2. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική ολοκλήρωση της
σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε
αξίωση του αναδόχου πέραν αυτών, μέχρι την οριστική παραλαβή και την αποπληρωμή του
συνόλου της προσφοράς.
3. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την
τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
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4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
5. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90
παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
5. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και
ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και
την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο
όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη
των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό
πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
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συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα
ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και
ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα:
α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτερου
σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής
διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το
άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή
η, σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.
ε) Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 127 του
Ν.4412/2016, όπως τροποιηθηκε και ισχύει .Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα
σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή
της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή
της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
στ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει
εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων
των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις
σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή
να τα συμπληρώσει εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του
άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη
λήψη απόφασης. Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον, στην απόφαση
κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη
εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το
ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι
100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας
από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης
ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της
ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας
αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12, 13 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
του άρθρου 14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 10 ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπηρεσίας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
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πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των
παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
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κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους.
 γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ.
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν ο
αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), όταν
ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 1, 2 και 4.
6. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2γ και 4 {του αρθρου 73 του ν.4412/16] μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προ
κειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.
7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).
9. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προ κειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.
Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικού φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασής
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διακήρυξης.
Άρθρο 15: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως
εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
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πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της
παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο
(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Άρθρο 16: Δικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά μέσα)
1. Δικαιολογητικά
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα
12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (α)
και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (β) της παρούσας.
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών
που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7.
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει
επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου
7.
δ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά
2. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου
(ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής
κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από
την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της
χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36
παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
2
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προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά
είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό
φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της
διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
γ. για την παράγραφο 4 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή της οικείας χώρας, έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της
χώρας εγκατάστασής του.
δ. πιστοποιητικό οικείο επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης , όπου θα φαίνεται η εγγραφή
τους σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους (ειδικό επάγγελμα).
ε. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) (β) και (γ) τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
υπό 1,2 και του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 2 και 4 του
άρθρου 13 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
στ. για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών,
προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
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Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία,
πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.
2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
Άρθρο 19: Ενστάσεις Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος
11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Γ ια το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών
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υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.
Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας
1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά
και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα εφόσον έουν συνταχθεί σε άλλη γλώσα πλην της αγγλικής. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα 3, και
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης,
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει
την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την
παρουσία διερμηνέων.
Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω
νομοθετημάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), ’όπως τροποποιηθηκε και ισχύει.
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')
- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος
3

Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
4
Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
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που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν
μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της
Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ καθώς
επίσης και στην ιστοσελίδα www.dionysos.gr
Η περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα, τοιχοκολλείται στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» .
Τα έξοδα δημοσίευση βαρύνουν τον ανάδοχό.
Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Η υπ’ αριθ. 46/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου.
Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 18/01/2017
Άρθρο 25: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, υποχρεώσεις
αναδόχου.
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη
γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις
συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών.
Άρθρο 26: Διάρκεια εκτέλεσης
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης σύμβασης καθορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την
υπογραφή της, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού, όποιο από τα δύο συμβεί
πρώτο.
Επίσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή
τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Άρθρο 27 : Διάφορες ρυθμίσεις
Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης,
αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 383/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
O Δήμαρχος
Μ.Ε.Δ.
Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 46 / 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να γίνει προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για
το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:


του Ν.3850/ΦΕΚ84Α /2.6.2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια
των Εργαζομένων», άρθρο 38 «Μέτρα προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε
παράγοντες», εδάφιο 2 «Ο Εργοδότης, για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της
παραγράφου 1, υποχρεούται να παίρνει κατά σειρά τα πιο κάτω μέτρα: … δ) να παρέχει
μέτρα και μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζομένους, όταν δεν είναι πρακτικά δυνατό
να αποφευχθεί η επιβλαβής έκθεση τους με τους τρόπους που αναφέρονται στην
παράγραφο αυτή. …»,



της ΚΥΑ 53361/2.10.2006 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ
και μέτρα προληπτικής ιατρικής»,



των τροποποιήσεων
31119/19.5.2008 και



του Ν. 4483/ΦΕΚ 107Α/31.7.2010 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το
προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και
άλλες διατάξεις», άρθρο 97 σύμφωνα με το οποίο «Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας
ορισμένου χρόνου , καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού
και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται
στην με αριθμό 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1503), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή υπουργική
απόφαση».

της

ΚΥΑ

53361/2.10.2006

ΤΤ36586/10.7.2007

και

οικ.

Τα προς προμήθεια είδη (π.χ. γαλότσες, μάσκες, γάντια, κλπ.) και οι ποσότητές τους στην
παρούσα μελέτη είναι ανάλογα με την ειδικότητα και το πλήθος των δικαιούχων στις καθημερινές
εργατοτεχνικές εργασίες που εκτελούνται στο Δήμο.
Κατά την περίοδο σύνταξης της παρούσας μελέτης στο Δήμο απασχολείται εργατοτεχνικό
προσωπικό ως κατωτέρω:
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Πίνακας 1: Μόνιμο προσωπικό, ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Επόπτες Καθαριότητας

2

Εργάτες Καθαριότητας Υ.Ε. 16

94

Εργάτες Πρασίνου Υ.Ε. 16

1

Τεχνίτες Υδραυλικοί Δ.Ε. 30

7

Εργάτες Ύδρευσης Υ.Ε. 16

12

Ηλεκτρολόγοι Δ.Ε. 24

5

Οδηγοί Δ.Ε. 29

32

Εργάτες Δασοπυρόσβεσης

1

Χειριστές Μηχανημάτων Δ.Ε. 28

7

Εργάτες Νεκροταφείου Υ.Ε. 16

1

Καθαρίστριες

4

Επίσης, στο Δήμο εργάζονται επωφελούμενοι προγράμματος ΟΑΕΔ ως κατωτέρω.
Πίνακας 2: Ωφελούμενοι Ο.Α.Ε.Δ.
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργάτες Καθαριότητας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
20

Χειριστές Μηχανημάτων

1

Υδραυλικοί

5

Ελαιοχρωματιστές

2

Οδηγοί

11

Εργάτες Πρασίνου

4

Οικοδομικές Εργασίες

1

Εργασίες Ασφαλτοστρώσεως

1

Επειδή σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία είναι υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει μέσα
ατομικής προστασίας ανάλογα με τη θέση των εργαζομένων, αλλά οι προς προμήθεια ποσότητες των
ειδών από το Δήμο δεν περιορίζονται από τον αριθμό των εργαζομένων, αυτές καθορίζονται με
κριτήριο ώστε η αποθήκη του Δήμου να διαθέτει πάντοτε ικανό απόθεμα μέσων ατομικής προστασίας
προκειμένου να τα χορηγεί άμεσα σε κάθε δικαιούχο όποτε υπάρχει σχετική ανάγκη (π.χ. πρόσληψη
νέου μόνιμου ή 8μήνου ή 2μηνου συμβασιούχου υπαλλήλου, απασχόληση επωφελούμενου
προγράμματος εργασίας πχ. από ΟΑΕΔ κλπ., καταστροφή κάποιου είδους που είχε ήδη χορηγηθεί σε
κάποιον δικαιούχο) ώστε κάθε εργαζόμενος (με ειδικότητα και θέση για την οποία προβλέπεται η
χορήγηση Μ.Α.Π.) να τα έχει άμεσα διαθέσιμα.
Στον παρακάτω Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι ενδεικτικές ποσότητες των προς προμήθεια ειδών στους
δικαιούχους των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ανά ειδικότητα και αριθμό εργαζομένων) που εκτιμάται
ότι θα χρειαστούν στη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους.
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
(ΔΕ24)
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
(ΔΕ30)
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΕ16)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΕ28)
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΕ29)
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
(ΔΕ29)
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΕ2)
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΥΕ16)
ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑ4
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1
1
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1

2

7

5
5
2
1

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

2
1

1
10
0

41

1

2
2

2
1

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ

2
50
2
1

1

ΚΑΠΕΛΑ

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΒΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΤ

1

ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 3,4,5,6)

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ-ΦΙΑΛΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3

Ρ3ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3

Α1Ρ3ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠ. ΦΙΛΤΡΑ

Α1Ρ3ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜ. ΦΙΛΤΡΑ

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ2

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES

ΚΡΑΝΗ

5
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΤΟΜΑ
Πίνακας 3: Ποσότητες Μ.Α.Π. ανά εργαζόμενο και ειδικότητα
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2

2

ΟΑΕΔ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤ
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

3
4
3
2

6
5
1

1

1
2
1
1

1

42
2
2

ΚΑΠΕΛΑ

2
ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

1

2
2
2

2
2
1
1
2

2
1
2

1
1

50

50
2

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ

1
2

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

2

2

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

2

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

1

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΒΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)

2

1
2

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΤ

1

1
2

ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

2

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

1

ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

2

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 3,4,5,6)

1

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ

1

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

2

ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ- ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ-ΦΙΑΛΗ

1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3

ΑΤΟ
ΜΑ
1

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛ. ΠΡΟΣ. ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2Ρ3

1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3

2

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠ. ΦΙΛ.Α1Ρ3

1
2

Α1Ρ3ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜ. ΦΙΛΤΡΑ

2

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ2

2

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1

3

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ

4

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

3

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

1

ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES

3

ΚΡΑΝΗ

4

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

3

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100

1

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC

20
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

ΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ16)
ΕΡΓΑΤΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
(ΥΕ16)
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΥΕ16)
ΕΡΓΑΤΗΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
2
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ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΛΙΚΟΥ
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Σημειώνεται ότι τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον
ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος.
Η εν λόγω προμήθεια υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των:
- Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114Α/8.6.2006,
- Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87 Α’,
 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86) και
 ΚΥΑ 53361 (ΦΕΚ 1503Β/11.10.2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέσα προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε από
την Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30.7.2007) «Τροποποίηση της υπ.αριθμ.
53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και προληπτικής ιατρικής» και από
την Κ.Υ.Α οικ. 31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β/28.5.2008) «Τροποποίηση υπ. αριθμ.
53361/2.10.2006/ΦΕΚ 1503/Β΄/11.10.2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά
με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και
προληπτικής ιατρικής».
Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα (κατευθυντήρια οδηγία 22, απόφαση 44/09.6.2017 με αρ.
πρωτ. 3802/14.6.17 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας της
σύμβασης που θα συναφθεί, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και για την
προμήθεια ομοειδών με τη παρούσα μελέτη ειδών, με οικονομική αύξηση του
αντικειμένου έως πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης.
Η σκοπιμότητα υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας έχει εγκριθεί με την 122/2017
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η δαπάνη της προμήθειας των ειδών της μελέτης προϋπολογίζεται στο ποσό των
57.482,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του Δήμου.
Το CPV των ειδών της προμήθειας είναι 35113400-3 «Ρούχα Προστασίας και
Ασφαλείας».

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Σπύρος Μαντόπουλος
ΔΕ Χειριστών Η/Υ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Απόστολος Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προμήθεια είδη ατομικής προστασίας θα είναι απολύτως σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503, Β’, 11.10.2006) και
των τροποποιήσεων αυτής (Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007, ΦΕΚ 1323/Β/30.7.2007 και Κ.Υ.Α
οικ 31119/2008, ΦΕΚ 990/Β/28.5.2008), οι οποίες θεωρούνται ως οι ελάχιστες
απαιτητές.
Συμπληρωματικά, ύστερα από υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου
(έγγραφο προς το Τμήμα Προμηθειών με αρ. πρωτ. 37576/15.11.2017) έχουν γίνει
συγκεκριμένες βελτιωτικές προσαρμογές – τροποποιήσεις επί των απαιτήσεων της
προαναφερθείσας ΚΥΑ, αφού έχει ληφθεί υπόψη η θέση εργασίας των υπαλλήλων
που θα τα χρησιμοποιήσουν ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που
επικρατούν στους χώρους εργασίας και να είναι χρηστικά, όπως εξάλλου
προβλέπεται από την ΚΥΑ 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503Β’/11.10.2006), σελίδα
20107, όπου αναφέρεται ότι «Πριν από την επιλογή του εξοπλισμού ατομικής
προστασίας ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του την έγγραφη γνώμη
του τεχνικού ασφαλείας ή/ και του γιατρού εργασίας. Τα ανωτέρω μέσα ατομικής
προστασίας μπορούν να προσαρμόζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού
ασφαλείας ή του γιατρού εργασίας ανάλογα με τη θέση εργασίας του υπαλλήλου. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους
χώρους εργασίας. Να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις
ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Να έχουν υποστεί τις απαραίτητες
προσαρμογές ώστε να είναι χρηστικά».).
Συγκεκριμένα:
 το ψάθινο καπέλο που προβλέπεται στις προδιαγραφές της ΚΥΑ για τους
θερινούς μήνες έχει αντικατασταθεί, για πρακτικούς λόγους, με βαμβακερό
καπέλο (τύπου jockey), δεδομένου ότι και οι εργαζόμενοι το προτιμούν ως
περισσότερο χρηστικό,
 για όλους τους εργαζομένους έχουν προβλεφθεί και ενισχυμένα
δερματοπάνινα γάντια, δεδομένου ότι προσφέρουν καλύτερη συμπεριφορά
στη χρήση στην οποία υποβάλλονται,
 για τους εργάτες δασοπυρόσβεσης έχει προβλεφθεί η προμήθεια πυρίμαχης
στολής, προδιαγραφών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
και σετ
αναπνευστικής συσκευής – προσωπίδας – φιάλης σύγχρονων
προδιαγραφών, υψηλής ποιότητας, με σύγχρονα χαρακτηριστικά άνεσης και
αντοχής,
 συμπληρωματικά της φιλτρόμασκας Ρ1 έχει προβλεφθεί και φιλτρόμασκα
Α1Ρ2 για μεγαλύτερο βαθμό προστασίας, και
 για τους εργάτες πρασίνου που απασχολούνται στην κοπή χόρτων έχει
προβλεφθεί κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο, το οποίο προβλέπεται στην
ΚΥΑ 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503Β’/11.10.2006), εναλλακτικά του ασπιδίου με
διάταξη προσαρμογής στο κράνος.

45

Αναλυτικά:
1.Γάντια Δερματοπάνινα
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς
κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25 cm, πάχος 1 − 1,2 mm. To εμπρός μέρος
γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα
με ελαστική ταινία σύσφιξης.
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 2 (τριβή), 1 (κοπή με
λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση).
Σήμανση:
 CE
 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2

2. Γάντια Δερματοπάνινα με Ενίσχυση
Ως άνω, ενισχυμένα, για να έχουν μεγαλύτερο επίπεδο μηχανικής αντοχής, παρά το
ότι θα είναι πιο δύσχρηστα, με εσωτερική επένδυση.
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 4 (τριβή), 2 (κοπή με
λεπίδα), 4 (διάσχιση), 4 (διάτρηση).
3. Γάντια από PVC
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται για προστασία από χημικούς, μηχανικούς και
βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, στην καθαριότητα,
σε οικοδομικές εργασίες, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες, σε οδηγούς
απορριμματοφόρων κάδων και σε νεκροταφεία.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30 cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει:

3 (τριβή)

1 (κοπή με λεπίδα)

2 (διάσχιση)

1 (διάτρηση)
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374
Σήμανση:

CE

Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
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Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1
Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

4. Γάντια από νιτρίλιο
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται για προστασία από ισχυρά χημικά ή
μικροοργανισμούς για εργαζομένους στην καθαριότητα (οδοκαθαριστές), στους
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων και σε ψεκασμούς στους
κήπους.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών
3,1,0,1, που σημαίνει: • 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 1 (διάτρηση).
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374
Σήμανση:
• CE
• Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες

5. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί
σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό
περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 − 25cm.
Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ
το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3,1,2,2.

3 (τριβή)

1 (κοπή με λεπίδα)

2 (διάσχιση)

2 (διάτρηση)
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420
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Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2,
2

6. Γάντια ελαστικά μιας Χρήσης- Κουτί των 100
Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης
και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100
τεμάχια.
Πρότυπα: ΕΝ 374
Σήμανση:

CE

Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

7. Γάντια μονωτικά
Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση.
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.
Πρότυπα: ΕΝ 60903
Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς

00 (Προστασία μέχρι 500V)

RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Έτος και μήνας κατασκευής

Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC).
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Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα
γάντια.
8. Κράνη
Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε
ηλεκτρολογικές εργασίες.
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο
εργονομικό θα ήταν προτιμότερο:
 Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι
από σκληρό πλαστικό.
 Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης για να
ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.
 Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα η οποία
να αντικαθίσταται και να πλένεται.
 Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.
Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα)
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την
ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.
9. Γυαλιά Μάσκα τύπου (goggles)
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή
σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α).
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την
ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης
του οπτικού δίσκου, με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές
έμμεσου αερισμού.
Η θέση των οπών να μην επιτρέπει την εύκολη είσοδο σταγονιδιών στο εσωτερικό της
μάσκας.
Το υλικό στήριξης γύρω από το φακό είναι επιθυμητό να είναι σιλικονούχο για
καλύτερη εφαρμογή και λιγότερη εφίδρωση.
Πρότυπα: ΕΝ 166
Σήμανση:
Στο πλαίσιο:
CE
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής
 Β Μηχανική αντοχή
 Επιθυμητή η ανώτερη μηχανική αντοχή ΒΤ
 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες
 4 προστασία από σκόνη.
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Στον οπτικό δίσκο:
 1 Οπτική κλάση
 Β Μηχανική αντοχή
 Κ Προστασία έναντι τριβής
 Ν Αντιθαμβωτική επένδυση
 9 Προστασία από λειωμένα μέταλλα
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένας τύπος με τα προαναφερθέντα
χαρακτηριστικά είτε δύο: ο ένας για προστασία από χημικές ουσίες (δεν είναι
απαραίτητοι οι κωδικοί 9 και Β) και άλλος για μηχανικούς κινδύνους (δεν είναι
απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 στο πλαίσιο).
10. Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή
μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου
μήκους για καλύτερη προσαρμογή.
Πρότυπα: ΕΝ 166, 169
Σήμανση:
Στους βραχίονες:
 CE
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής
 F Μηχανική αντοχή
 Επιθυμητή η ανώτερη μηχανική αντοχή FΤ
Στον οπτικό δίσκο:
 1 Οπτική κλάση
 6-2 ή 6−2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής
ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος.
 F Μηχανική αντοχή
 Κ Προστασία έναντι τριβής
Επίσης, χαμηλό βάρος γυαλιού για να μην κουράζεται ο χρήστης και να έχει τη
δυνατότητα προσαρμογής των βραχιόνων σε κάθε τύπο προσώπου.
11. Κράνος με Ενσωματωμένο Ασπίδιο Προστασίας από Ηλεκτρικό Τόξο
Πεδίο χρήσης: Στους ηλεκτρολόγους
Χαρακτηριστικά: Η διάταξη θα αποτελείται από:
 Κράνος προστασίας
 Ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του
κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο
του χρήστη
 Διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το
ασπίδιο κατά την κρίση του
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Η διάταξη θα φέρει τη σήμανση CE, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ379
(κράνος) και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο) με τα εξής χαρακτηριστικά:
Κράνος
 Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ397
 Θα έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440 (VAC)
 Το κεφαλόδεμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες
ενώ οι ιμάντες μετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας.
 Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης
που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα.
 Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους.
 Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα.
 Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα υπάρχει διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου
Ασπίδιο
Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής:
 Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 -1.2 ή 3 – 1.2
 Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2
 Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β)
 Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι
θάμβωσης (σύμβολο Ν)
Πρότυπα: ΕΝ379 (κράνος) και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο)
12.Κράνος με Ασπίδιο για Κλαδέματα
Πεδίο χρήσης: Κηπουροί, εργάτες πρασίνου
Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό αλλά ελαφρύ κράνος που επιτρέπει προσωπικές
ρυθμίσεις, εξασφαλίζει τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ιδανικό επίπεδο ακόμη και
μετά από πολύωρη χρήση και διαθέτει προσαρμοσμένη ανακλινόμενη μάσκα και
ωτοασπίδες. Προστατευτικό αυχένα. Κοντό γείσο κράνους. Λουράκι για το σαγώνι.
Πρότυπα: Απαιτήσεις ασφαλείας του κράνους: ΕΝ 397 / ANSI Ζ89.1 – 2009,
Κατηγορία C
Απαιτήσεις ασφαλείας ωτοασπίδων: ΕΝ 352-3 SNR = 26 dB(A)
Απαιτήσεις ασφαλείας μάσκας: ΕΝ 1731:2006
13. Φιλτρόμασκα Ρ1
Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη στους
απασχολούμενους με οικοδομικές εργασίες.
Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από
συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και
πηγούνι.
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20 − 30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η
αναπνοή του.
Πρότυπα: ΕΝ 149
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Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
 CE
 FFP1
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
Αναδιπλούμενη (τρίπτυχη) για δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε τύπο προσώπου
καλύπτοντας άριστα μύτη, στόμα, πιγούνι.
14. Φιλτρόμασκα Α1Ρ2
Φιλτρόμασκα που προστατεύει μύτη, πηγούνι, στόμα, της οποίας το κυρίως σώμα
είναι από διηθητικό υλικό που προστατεύει από οργανικά αέρα και σωματίδια.
Σχεδιασμένη για αποτελεσματική και άνετη προστασία έναντι κινδύνων από αέρια,
ατμούς και σωματίδια.
Πρότυπα: EN 405
Σήμανση:
6. CE
7. Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
8. Κωδικός εργαστηρίου
9. Σύμβολο FF (filtering fecepiece,φιλτρόμασκα) Α1P2
10. Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο).
Η φιλτρόμασκα πρέπει να διατίθεται συσκευασμένη σε σακούλα που όταν δεν
χρησιμοποιείται θα φυλάσεται.
Να έχει χαμηλό προφίλ σχεδιασμού για καλύτερη περιμετρική ορατότητα και βαλβίδα
εκπνοής τοποθετημένη στο κέντρο για αποτελεσματική απομάκρυνση θερμότητας και
υγρασίας κατά την εκπνοή.
Ενσωματωμένα οργανικά φίλτρα Α1Ρ2 για μικρότερο όγκο και βάρος.
Υποαλλεργικό υλικό επαφής με το πρόσωπο.
15 (α-β). Μάσκα ημίσεως προσώπου Α1 Ρ3
Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα,
ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.), την ταφή−εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους
κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη
διαλογή, επεξεργασία, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των
απορριμμάτων, στους οδηγούς απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην
αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα αφοδευτήρια.
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που
θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι.
Η μάσκα θα έχει διπλά φίλτρα Α1Ρ3, για μεγαλύτερη άνεση, αποσπώμενα (χρώματος
καφέ και λευκού) ή ενσωματωμένα, που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια,
ατμούς και σωματίδια.
Το κυρίως σώμα της μάσκας που σε έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο να είναι από
σιλικονούχο (υποαλλεργικό) υλικό για άνεση, τέλεια εφαρμογή και λιγότερη
εφίδρωση.
Κούμπωμα μπαγιονέτ για μεγαλύτερη ασφάλεια στο κούμπωμα.
Πρότυπα: ΕΝ 140 (για τη μάσκα) ,ΕΝ 141 για φίλτρα
Σήμανση:
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Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
 CE
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης)
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
16. Ανταλλακτικά Φίλτρα Α1Ρ3
Ανταλλακτικά φίλτρα Α1Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχουν προστασία
από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια, κατάλληλα για την ανωτέρω μάσκα με
αποσπώμενα φίλτρα (κούμπωμα μπαγιονέτ).
17. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 Πλήρης
Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις
απολυμάνσεις και στην αποχέτευση.
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που
θα καλύπτει όλο το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.
Το φίλτρο θα είναι το ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και
λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή
(οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς.
Στην παρούσα προμήθεια, η μελέτη προβλέπει μάσκα ολόκληρου προσώπου, με
τέσσερις (4) ιμάντες προσαρμογής, από ελαφρύ ελαστομερές υλικό, με αντοχή στα
γδαρσίματα και χτυπήματα, φακό polycarbonate, διάφραγμα ομιλίας και μικρό βάρος
(μεταξύ 400 – 500 gr).
Δυνατότητα διάθεσης σε τρία μεγέθη (small, medium,large).
Θα διαθέτει δύο υποδοχές κουμπώματος φίλτρων, με το σύστημα Bayonet (κατά
προτίμηση), για μικρότερη αντίσταση εισπνοής, καλύτερη ισορροπία και ορατότητα.
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα.
Σήμανση:
Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
 CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο
και άσπρο)
18. Ανταλλακτικά Φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3
Ανταλλακτικό φίλτρο ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και
λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή
(οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς, κατάλληλο για
την ανωτέρω μάσκα (κούμπωμα μπαγιονέτ).
19. Σετ Αναπνευστική Συσκευή – Προσωπίδα – Φιάλη
Πεδίο χρήσης: Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (επέμβαση σε πυρκαγιά).
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Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη μάσκα
ολόκληρου προσώπου, το μειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύμονα, τις προειδοποιητικές
διατάξεις και το σύστημα ανάρτησης.
Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους και
τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που, μέσω του μειωτήρα και του
αεροπνεύμονα, θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος.
Πλέον των ανωτέρω, αναλυτικότερα, το σετ θα έχει τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά και πληροί τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
 πιστοποίηση αναπνευστικής συσκευής για πυροσβεστική χρήση κατά EN 137
2006 Type 2, ελαφριά με βάρος έως 2.7 kg, ανθεκτική και εύκολη στη χρήση, με
σύστημα ανάρτησης από ανθρακόνημα, ελαφρύ, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες,
κρούσεις και χημικά, ανατομικά σχεδιασμένη με διαστάσεις, ενδεικτικά, 590 x 290
x 160 mm, με ενσωματωμένο αεροπνεύμονα καθώς επίσης και ενσωματωμένο
συναγερμό που να ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση χαμηλής πίεσης της
φιάλης,
 φιάλη χαλύβδινη 6 lt / 300 bar,
 μάσκα αναπνευστικής προστασίας, συμβατή και πιστοποιημένη για πυροσβεστική
χρήση με EN136 Class 3, με ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα 5 σημείων και διπλή
γραμμή σφράγισης, με σώμα κατασκευασμένο από υποαλλεργικό EPDM, με
πανοραμική οματοθυρίδα με ευρύ οπτικό πεδίο 180°, ανθεκτική σε χημικά,
θερμότητα και μηχανικές καταπονήσεις, με φωνητικό διάφραγμα υψηλής
ποιότητας και να μπορεί να ενσωματώσει σύστημα ενδοεπικοινωνίας, διαθέσιμη
σε διάφορα μεγέθη (Small-Medium-Large) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής μεγέθους κατάλληλο για τον εκάστοτε χειριστή, και με δυνατότητα
χρήσης και με φίλτρο, με τη χρήση ειδικού προσαρμογέα.
Πρότυπο: ΕΝ 137
Σήμανση:

CE

Κωδικός προϊόντος

Κωδικός εργαστηρίου τυποποίησης

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθμός παρτίδας
Ειδικά η φιάλη πεπιεσμένου αέρα θα φέρει τη σήμανση που απαιτεί η νομοθεσία.
20. Ανακλαστικά γιλέκα
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα,
καθαρότητα ηλεκτροφωτισμός, εργασίες πρασίνου κλπ), στους οδοκαθαριστές, στους
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις
ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην αποχέτευση και στην ύδρευση και στους
εργάτες κήπων.
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες
από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο
βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και
μηχανικών αντοχών.
Στην πλάτη θα φέρει τυπωμένη τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
Πρότυπα: ΕΝ 340, 471
Σήμανση:
• CE
54

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2

21. Στολές προστασίας από χημικά
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς στους κήπους και στις απολυμάνσεις, βαφές
(ελαιοχρωματιστές, κάγκελα, κτιρίων κ.λ.π.).
Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που
προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα
επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
Πρότυπα: ΕΝ 340, 463
Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής

Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών

Κωδικοί 3 (για πολλαπλή χρήση – προστασία από υγρά ψεκασμού υπό πίεση (jet
spray)), 4 προστασία από αερολύματα (spray), 5 προστασία από σκόνες και 6
προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.
Επιθυμητό να διαθέτει ελαστικές μανσέτες στους καρπούς ώστε να καθίσταται
αδύνατη η προσχώρηση ξένων σωμάτων ή υγρών.
Επιθυμητό επίσης να κλείνει κατά προτίμηση με φερμουάρ δύο δρόμων.
22. Στολές προστασίας από χημικά
Ως άνω, αλλά με κωδικούς: 4 προστασία από αερολύματα (spray), 5 προστασία από
σκόνες και 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.
23. Πυρίμαχη στολή (Παντελόνι- Χιτώνιο)
Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης
Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματη στολή από πυρίμαχο υλικό
Πρότυπα: ΕΝ 340, 469
Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής

Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων
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Πλέον των ανωτέρω, αναλυτικότερα, στολή θα έχει τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά.
Ο επενδυτής πυρκαγιάς να είναι κατασκευασμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 469:2005 «Προστατευτική Ενδυμασία Πυροσβεστών Απαιτήσεις Απόδοσης για την Προστατευτική Ενδυμασία της Πυρόσβεσης».
Όσον αφορά τη μετάδοση θερμότητας λόγω φλόγας (heat transfer-flame), τη
μετάδοση θερμότητας λόγω ακτινοβολίας (heat radiation), την αντίσταση στη
διείσδυση νερού (resistance to water penetration) και την αντίσταση τους υδρατμούς
(water vapor resistance), θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις απόδοσης του
επιπέδου 2 (level 2).
Τα χιτώνια και οι περισκελίδες θα είναι πολυστρωματικής κατασκευής αποτελούμενα
από:
Πρώτο Στρώμα - Εξωτερικό Ύφασμα
7. 64% - 77% Μεταραμιδικές ίνες
8. 23%-38% Πυραμιδικές ίνες
9. 1%-2% Αντιστατικές ίνες
10. Βάρος : 210-230 gr/m2
11. Ph: 4-7.5
12. Ύφανση εξωτερικού υφάσματος: διαγώνιος (2\1)
Δεύτερο Στρώμα – Φράγμα Υγρασίας
 Αδιάβροχη και διαπνέουσα μεμβράνη από μικροπορώδες πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) ή πολυαιθυλένιο ή άλλο κατάλληλο υλικό το οποίο θα εξασφαλίζει στο ύφασμα τις επιθυμητές ιδιότητες.
Τρίτο Στρώμα - Φράγμα Υγρασίας
 Μη υφάνσιμο (non woven) υλικό στόχα, με σύστημα εγκλωβισμού αέρα που
θα λειτουργεί σαν θερμομονωτικό, από 100% αραμιδικές ίνες, το οποίο να έχει
υποστεί υδροφοβική επεξεργασία.
 Το δεύτερο και τρίτο στρώμα θα πρέπει να είναι λαμιναρισμένα μεταξύ τους και
μαζί θα θεωρούνται σαν ένα ύφασμα τύπου AIRLOCK ή ISOAIR ή αντίστοιχου
συνολικού βάρους μέχρι 270 gr /m2. Το λαμαναρισμένο νέο ύφασμα πρέπει
οπωσδήποτε να τοποθετηθεί με τέτοια φορά ώστε η μεμβράνη να βρίσκεται
προς της εξωτερική πλευρά και το θερμομονωτικό ύφασμα προς την εσωτερική πλευρά δηλαδή προς την εσωτερική φόδρα.
Τέταρτο Στρώμα - Εσωτερική Φόδρα –Innermost Lining
8. 92%-93% Μεταραμιδικές ίνες
9. 5%-7% Πυραμιδικές ίνες
10. 1%-2% Αντιστατικές ίνες
11. Βάρος :110gr/m2 (δεκτό και με απόκλιση μέχρι 10%)
12. Ph: 4-7.5
13. Κατασκευασμένο με νήματα ΝΜ 60/1
14. Ύφανση απλή 1/1
Ενίσχυση στους αγκώνες και τα γόνατα
Να υπάρχει ενίσχυση εσωτερικά της στολής από μη υφασμένη τσόχα παραμιδικών
ινών και σύμφωνα με το ISO 9073-1 και 2 αντίστοιχα, η οποία καλύπτεται από το
εξωτερικό ύφασμα της στολής.
Η ενίσχυση των γονάτων αποτελείται εσωτερικά από τη μη υφασμένη τσόχα που
προαναφέρθηκε, ενώ εξωτερικά φέρει ύφασμα που καλύπτει τη μη υφασμένη τσόχα,
το οποίο είναι ανθεκτικό στη θερμοκρασία και τη φλόγα, σύνθεσης 100% παραμίδιο,
επικαλυμένο με κατάλληλο πολυμερές.
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Το συνολικό βάρος των επιμέρους σαρωμάτων που αποτελούν τη στολή να μην
υπερβαίνει τα 630gr/m2.
Αντοχές Χρωματισμού
Η Βαφή να γίνεται στην ίνα.
Οι αντοχές χρωματισμού, σύμφωνα με το ISO 105 να είναι (τόσο για το εξωτερικό
ύφασμα όσο και για την εσωτερική φόδρα):
 Στο ηλιακό φως: min 5
 Στην πλύση (CO6:40ο): min 4-5
 Στο στεγνό καθάρισμα: min 4-5
 Στη ξηρή τριβή: min 4-5
 Στην υγρή τριβή: min 3-4
 Στο χλώριο: min 4
Οι προσκολητκοί σύνδεσμοι (Velcro) που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των
στολών αυτών να είναι χρώματος όμοιου με το ύφασμα της στολής ή μαύρου
χρώματος.
Οι σύνδεσμοι αυτοί να είναι βραδύκαυστοι, ειδικοί για στολές προστασίας, οι οποίοι να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου FAR 25853 b ή αντίστοιχου προτύπου.
Για τις ιδιότητες των συνδέσμων θα υποβληθεί με την τεχνική προσφορά και ανάλογο
πιστοποιητικό στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Όλες οι κλωστές ραφής να είναι 100% Metaramid, χρώματος όμοιου υφάσματος και
να μη ξεθωριάζουν.
Η στολή θα φέρει τουλάχιστον 1350 cm2 αντανακλαστικές και φωσφορίζουσες ταινίες
οι οποίες πρέπει να είναι βραδύκαυστες και να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 471.
Επίσης σε κανονικές συνθήκες βροχόπτωσης να κρατούν το 60% της
αντανακλαστικότητάς τους.
ΧΙΤΩΝΙΟ
Να είναι σχεδιασμένο ώστε να μην περιορίζει τις κινήσεις του χρήστη και να είναι
συμβατό με άλλα μέσα ατομικής προστασίας, όπως μπότες, κράνος, γάντια και
αναπνευστική συσκευή.
Να κουμπώνει με ένα υψηλής αντοχής συνθετικό φερμουάρ βαρέως τύπου, με
μηχανισμό ταχείας απασφάλισης στο πάνω μέρος.
Το φερμουάρ να καλύπτεται από δύο πατιλέτες που κλείνουν μεταξύ τους με
προσκολλητικό σύνδεσμο.
Η δεξιά πατιλέτα να φέρει τον σκληρό προσκολλητικό σύνδεσμο και η αριστερή το
μαλακό.
Η δεξιά πατιλέτα κατά το κλείσιμό της να δημιουργεί αυλάκι πλάτους περίπου 1cm,
ώστε να εμποδίζεται η είσοδος του νερού.
Στην περιοχή του λαιμού να υπάρχει και δεύτερη λωρίδα προσκολλητικού συνδέσμου
πλάι στην πρώτη.
Στο πάνω μέρος του φερμουάρ και πίσω από αυτό, να υπάρχει λωρίδα υφάσματος
μήκους περίπου 10cm για την προστασία του λαιμού από το φερμουάρ.
Θα υπάρχει ειδική επιγραφή με φράση που θα δώσει η Υπηρεσία.
ΤΣΕΠΕΣ
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Εξωτερικά του αριστερού φύλλου να υπάρχει τσέπη ασυρμάτου η οποία να κλείνει με
προσκολλητικό σύνδεσμο με καπάκι.
Στο εξωτερικό μπροστινό μέρος του χιτωνίου και στο κάτω μέρος να σχηματίζονται
τσέπες εσωτερικές με ύφασμα φόδρας.
Εσωτερικά του δεξιού φύλλου να υπάρχει τσέπη που να βρίσκεται στο κάτω μέρος
του χιτωνίου.
Το χιτώνιο να φέρει δύο οριζόντιες φθορίζουσες αντανακλαστικές ταινίες εμπρός
καθώς και δύο οριζόντιες και δυο κάθετες στο πίσω μέρος.
Τα μανίκια να φέρουν από μία φθορίζουσα αντανακλαστική ταινία.
Τα μανίκια να φέρουν σύστημα αυξομείωσης του πλάτους του κάτου άκρου αυτών.
Το μανίκι εσωτερικά και σε συνέχεια της φόδρας να φέρει πλεκτή ελαστική μανσέτα
σύνθεσης 100% αραμιδικών ινών για την αποφυγή εισόδου νερού σε αυτό ακόμη και
με υψωμένο το χέρι του χρήστη.
Το κολάρο του χιτωνίου να είναι από το ίδιο ύφασμα με αυτό του χιτωνίου.
Να ληφθεί κατασκευαστική μέριμνα ώστε να στέκεται όρθιο σε περίπτωση
κλεισίματος.
Τα χιτώνια να μπορούν να πλένονται σε θερμοκρασία 30 ο Κελσίου με κοινά
απορρυπαντικά ή να επιδέχονται στεγνό καθάρισμα.
Στο κάτω μέρος του χιτωνίου, περιμετρικά στην εσωτερική πλευρά καθώς και στην
εσωτερική πλευρά των μανσετών να υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση με λωρίδες
αδιάβροχης και αναπνεύσιμης μεμβράνης.
ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ
Να φέρει ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες οι οποίες κουμπώνουν εμπρός με πλαστική
πόρπη.
Στην περιοχή της πλάτης να είναι περασμένες σε πλαστικό σύνδεσμο ο οποίος
συγκρατεί τη μία δίπλα στην άλλη.
Στο πίσω μέρος της ζώνης από το επάνω μέρος αυτής τοποθετείται εσωτερικά
ελαστικό υλικό από τη μία πλαϊνή ραφή ως την άλλη για την αυξομείωση της
περιμέτρου της μέσης και την καλύτερη εφαρμογή στον χάρτη.
Κάθε μπατζάκι να φέρει περιμετρικές οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες.
Να διαθέτει πλαϊνές τσέπες στρατιωτικού τύπου και να φέρει λωρίδα γρήγορου
κλεισίματος.
Τα παντελόνια πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο σε θερμοκρασία 60ο Κελσίου με
κοινά απορρυπαντικά ή να επιδέχονται στεγνό καθάρισμα.
Στα κάτω άκρα του παντελονιού, περιμετρικά στην εσωτερική πλευρά να υπάρχει
κατάλληλη διαμόρφωση με λωρίδες αδιάβροχης αναπνεύσιμης μεμβράνης.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά, το ανάλογο πιστοποιητικό εκδοθέν με
φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, από διαπιστευμένο φορέα βάση
εργαστηριακών δοκιμών διαπιστευμένου εργαστηρίου, καθώς και η μετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα.
Να κατατεθεί αντίγραφο των εργαστηριακών δοκιμών.
Το εργοστάσιο κατασκευής του υφάσματος να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001.
Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού.
Η κατασκευή του υπό προμήθεια είδους να περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες για
τις οποίες αυτό έχει εκδοθεί.
Οι προμηθευτές υποχρεούται να καταθέσουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας με
σειρά σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Η τιμή της στολής θα είναι ενιαία ανεξάρτητα του μεγέθους.
Τα ακριβή μεγέθη και τα χρώματα θα δοθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο με την
υπογραφή της σύμβασης.
24. Επιγονατίδες
Πεδίο εφαρμογής: Στους υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης−αποχέτευσης.
Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής: Εσωτερικά, από υλικό που θα
επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό
στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο. Θα συνδέονται με δύο
ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro.
25. Καπέλα
Πεδίο εφαρμογής: Στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς και στους
απασχολούμενους στη ρήψη ασφάλτου.
Τύπου τζόκεϋ με γείσο, από βαμβακερό ύφασμα καλής ποιότητας
26. Νιτσεράδες με ανακλαστικές ταινίες
Πεδίο εφαρμογής: Στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς και στους
απασχολούμενους στη ρήψη ασφάλτου.
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του προτύπου EN 343 σε ότι αφορά τις
μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση.
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:

Αδιαβροχοποίηση 3

Διαπνοή 3
Κλείσιμο με φερμουάρ ή και velkro, τσέπες εσωτερικές και εξωτερικές.
Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που
θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας.
Θα περιλαμβάνουν σακάκι και παντελόνι, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ως
εξής:
Σακάκι
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Γιακάς με κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που
θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας.
Επίσης:

διπλή μανσέτα με πρόσθετη λωρίδα ρύθμισης εξωτερικά στο μανίκι,

διπλή πατιλέτα με αυτοσύνδετη ταινία, τύπου velcro και φερμουάρ που κλείνει
μέχρι επάνω,

τουλάχιστον μία (1) εξωτερική και δύο (2) εσωτερικές τσέπες.
Στην πλάτη θα φέρει τυπωμένη τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
Οι τσέπες να κλείνουν με φερμουάρ ή με «σκέπασμα» από ίδιο υλικό για να μην
εισέρχεται νερό.
Παντελόνι
Παντελόνι με ζώνη μέσης, τσέπες εξωτερικές, πρόσθετη λωρίδα ρύθμισης εξωτερικά
στο μπατζάκι.
Είναι επιθυμητό να φέρει αντανακλαστικές ταινίες.
Οι τσέπες να κλείνουν με φερμουάρ ή με «σκέπασμα» από ίδιο υλικό για να μην
εισέρχεται νερό.
27. Γαλότσες
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα
προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.
Πρότυπα: ΕΝ 344, 345
Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Το σύμβολο S5 που συμβολίζει
Προστασία δακτύλων
Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
Αντιστατικές ιδιότητες
28. Άρβυλα ασφαλείας
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες.
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με
προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.
Ειδικότερα:
Θα προστατεύουν το πόδι από εξωτερικές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν
κακώσεις.
Ειδικά το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων θα είναι ενίσχυση με αντοχή σε κρούση
τουλάχιστον 200 Joule, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και
ειδικότερα αυτές που αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3.
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Επειδή στην περίπτωση που το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων είναι μεταλλική
ενίσχυση και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης εξασφαλίζεται με χρήση (κατά
μήκος του πέλματος) με μεταλλικό ένθετο στη σόλα, η μεγαλύτερη ακαμψία της σόλας
(λόγω του μεταλλικού ένθετου) και το μεγαλύτερο βάρος των αρβύλων (λόγω τον
μεταλλικών ενισχύσεών τους) προκαλεί περισσότερη κούραση στο βάδισμά των
δικαιούχων που τα χρησιμοποιούν, ζητείται τόσο το προστατευτικό κάλυμμα
δακτύλων όσο και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης να είναι από υλικά μη
μεταλλικά, ώστε τα άρβυλα να είναι ελαφρύτερα και με πιο εύκαμπτη σόλα από αυτά
που φέρουν τις αντίστοιχες μεταλλικές ενισχύσεις, αλλά με μηχανικές αντοχές σε
κρούση και διάτρηση τουλάχιστον ίσες με αυτές που αντιστοιχούν στο βαθμό
προστασίας S3.
Θα είναι κατασκευασμένα από δέρμα, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε σχέση με
άρβυλα κατασκευασμένα από καουτσούκ, άλλο ελαστικό ή PVC, κατάλληλου πάχους
για να προσφέρουν άνεση, καλύπτοντας παράλληλα τις προδιαγραφές που
αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3.
Θα είναι αδιάβροχα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα
αυτές που αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3.
Πιο συγκεκριμένα, τα άρβυλα θα φέρουν αδιαβροχοποιημένες ραφές στα σημεία
ένωσης των δερμάτων, οι οποίες θα αποτρέπουν την εισροή υδάτων και υγρασίας
εντός του άρβυλου. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτουν τις ανάγκες των δικαιούχων
που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς θα προστατεύουν τα πόδια τους από
τη βροχή και γενικά από κάθε επαφή με υγρασία.
Η σόλα θα είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αντοχή σε
λάδια, πετρελαιοειδή, υδρογονάνθρακες, οξέα και άλλα χημικά, αντοχή στην
υδρόλυση και τριβή και να προσφέρει επαρκή προστασία από κραδασμούς.
Το εσωτερικό της σόλας θα είναι απορροφητικό, κατά της εφίδρωσης, με ανατομική
μορφή.
Το πέλμα του ημιάρβυλου θα είναι αντιολισθητικό.
Η γλώσσα του ημιάρβυλου θα είναι κατασκευασμένη από φυσικό δέρμα πάχους 1
mm περίπου.
Η σύσφιξη του ημιάρβυλου στο πόδι θα γίνεται με κορδόνι.
Τα ημιάρβυλα θα είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές
φορτίσεις διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο
ανάφλεξης με σπινθήρα.
Κάθε ζεύγος ημιάρβυλων θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί.
Πρότυπα : ΕΝ 344, 345
Σήμανση :

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής

Το σύμβολο του βαθμού προστασίας S3 που συμβολίζει:
Προστασία δακτύλων
Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
Αντιστατικές ιδιότητες
Στη σόλα oil resistant
29. Άρβυλα Ασφαλείας Ειδικά για Ηλεκτρολόγους
Πεδίο χρήσης: Για ηλεκτρολογικές εργασίες.
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Χαρακτηριστικά: Ίδια με τα άρβυλα ασφαλείας, πλην των εξής διαφορών που
αποσκοπούν στην επαρκή μόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των δικαιούχων
τους από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει στη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στη σόλα σε
τουλάχιστον 5 kV.
Δε θα φέρουν οποιοδήποτε μεταλλικό ένθετο (π.χ. μεταλλικό κάλυμμα προστασίας
δακτύλων).
Σημειώνεται επίσης ότι επιλέγονται άρβυλα ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
347 και το βαθμό ασφαλείας Ο2, των οποίων οι προδιαγραφές είναι αντίστοιχες με
εκείνες των σύμφωνων με το πρότυπο ΕΝ 345 αρβύλων ασφαλείας, πλην της
προστασίας έναντι διάτρησης, καθώς δόθηκε προτεραιότητα στην ασφάλεια
ηλεκτρολόγων από το ηλεκτρικό ρεύμα στο χώρο εργασίας τους και ελήφθη υπόψη ο
περιορισμένος κίνδυνος διάτρησης της σόλας στους χώρους και τις συνθήκες
εργασίας τους, συγκριτικά με αυτόν που απαιτούν οι άλλες εργασίες.
Παράλληλα, επιλέγονται δερμάτινα άρβυλα, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε
σχέση με άρβυλα από καουτσούκ, άλλο ελαστικό ή PVC.
Πρότυπα: ΕΝ 347
Σήμανση:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής

Το σύμβολο του βαθμού προστασίας Ο2 που συμβολίζει:
Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
Αντιστατικές ιδιότητες
Στη σόλα oil resistant.
30.Αντανακλαστικοί κώνοι σήμανσης
Πεδίο εφαρμογής: Σε απορριμματοφόρα οχήματα, οδοκαθαρισμό, συγκομιδή−
αποκομιδή απορριμμάτων, σήμανση οδών, ασφαλτόστρωση, στους
απασχολούμενους στην αποχέτευση και ύδρευση, όπου οι κώνοι θα
χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η
κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και
κόκκινους δακτυλίους).
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Υλικό κατασκευής: καοτσούκ
Ύψος: 50 cm
Βάρος: 2,2 – 2,4 Kg
Μορφή: τετράγωνη βάση σχεδιασμένη με τρόπο που επιτρέπει την απόλυτη
ισορροπία. Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο με τρόπο που
το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω μέρος θα
υπάρχει οπή για τη μεταφορά και την εναπόθεσή τους.
Χρωματισμός: Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο
φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων.
Χρώμα

1

2

3
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4

Παρ/ντας
φωτειν/τας β

Χ

Ψ

Χ

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575

Ψ

Χ

Ψ

Χ

Ψ

0,31 0,52 0,37
0,610 0,390
6
1
1

>0,11

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ
954/86).
Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο του
ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 N 143 E (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των παρ. 7.4, 7,5 και 7,6 του
ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.
Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους – μέλους της Ε.Ε.
Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης.
31. Ωτοβύσματα μιας χρήσης (Ζεύγος)
Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους σε χώρους με θόρυβο. Όπου ο θόρυβος
υπερβαίνει τα 85 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 80 dB(A), για
οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.
Χαρακτηριστικά: Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα
που φράζει τον ακουστικό πόρο.
Είναι εύχρηστα, διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δε ζεσταίνουν.
Είναι τοποθετημένα σε δότη ανά 400 − 500 ζεύγη και ο εργαζόμενος τα φορά για όσο
χρόνο είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο.
Πρότυπα: ΕΝ 352 − 2
Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα
τυπωμένα τα εξής:

CE

Κωδικός προϊόντος

Κατασκευαστής, έτος κατασκευής
Πρέπει να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.
32. Ωτοβύσματα πολλαπλών Χρήσεων Τύπου Στέκας
Θα είναι προδιαμορφωμένα με πεπλατυσμένο το έξω άκρο ώστε να αποφεύγεται
επαφή με το χέρι.
Το τόξο του ωτοβύσματος να είναι εύκαμπτο για εύκολο και αποτελεσματικό χειρισμό
χωρίς κίνδυνο να σπάσει.
Είναι επιθυμητό τα ωτοβύσματα στην άκρη τους να έχουν στρογγυλό σχήμα για να
παρέχουν μειωμένη πίεση και άνετη μόνωση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στα ωτοβύσματα μίας χρήσης (σήμανση,
διάγραμμα, ΕΝ).
33-40. Εργαλεία μονωτικά
Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια στους
ηλεκτρολόγους.
Χαρακτηριστικά: Ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια,
σταυροκατσάβιδα, μυτοτσίμπιδα). Αναλυτικά οι τύποι των εργαλείων είναι οι εξής:
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Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-200) VDE
Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολογικός 1000V τύπου KNIPEX (70-06-180) VDE
Μυτοτσιμπίδα ηλεκτρολογική κυρτή 1000V τύπου KNIPEX (26-16-200) VDE
Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) VDE
Καταβίδια ηλεκτρολογική σειρά 10 τεμαχίων 1000V VDE
Λαβή ταυ κοντή 10 – 15 εκ. μονωμένη για κλειδί νο 10, 1000V VDE
Τσιμπίδα αφαίρεσης μαχαιρωτών ασφαλειών
Αμπεροτσιμπίδα 600V/600A/200Ω

Τα ηλεκτρολογικά εργαλεία πρέπει να εξασφαλίζουν, πέραν της ασφάλειας, υψηλή
αντοχή και ευκολία στη χρήση.
Πρότυπα: ΕΝ 60900
Σήμανση:
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς
• Έτος κατασκευής
• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

41-44. Μέσα προστασίας από πτώσεις
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν
ικριώματα.
Χαρακτηριστικά: Αποτελούνται από:
 Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που
περικλείουν τα πόδια το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους
σύνδεσης.
 Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που
αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (συνήθως με το
ξήλωμα τμήματος τους).
 Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων, (σταθεροί, ελεύθεροι ή
επανατυλισσόμενοι). Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την
πτώση και τη σταματούν.
Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω
συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα
διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης.
Συγκεκριμένα, τα μέσα προσωπικής προστασίας που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα
πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
 Η ζώνη ασφαλείας εναερίτη θα πρέπει να είναι πέντε (5) σημείων, πλήρης, με
σκοινί μήκους 1,5 μ., με ιμάντα συγκράτησης και με δύο (2) μεταλλικούς
κρίκους.
 Οι αποσβεστήρες ενέργειας θα πρέπει να είναι για 6 kN.
 Οι κρίκοι ασφαλείας θα πρέπει να είναι από κράμα αλουμινίου,με άνοιγμα 54
mm και ελάχιστη αντοχή σε θραύση 22 kN.
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Το σκοινί προστασίας εναερίτη θα πρέπει να αποτελείται από 3 πλέξεις
πολυαμιδίου και να έχει διάμετρο Φ14 mm.

Πρότυπα: ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 363 για ανακόπτες.
Σήμανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
• Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Σπύρος Μαντόπουλος
ΔΕ Χειριστών Η/Υ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Απόστολος Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Επειδή τα προς προμήθεια είδη είναι διαιρετά, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
αποτελείται από Ομάδες ομοειδών ειδών π.χ. προστασία αναπνοής, υποδήματα,
κτλ.
Έκαστος ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετέχει είτε για μία είτε για περισσότερες
Ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά σε καμία περίπτωση για
μεμονωμένα είδη των ομάδων.
Ο Δήμος δύναται να υλοποιεί τμηματικές παραγγελίες ειδών και ποσοτήτων και να
μην παραγγείλει το σύνολο των ειδών ή των ποσοτήτων που αναφέρονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό, εφόσον αυτά δεν χρειάζονται.
Πίνακας 4: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
(μονάδα
μέτρησης:
τεμάχιο)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ 1
ΓΑΝΤΙΑ
1

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

433

1,5

649,5

2

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

524

2,7

1.414,8

3

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

423

1,7

719,1

4

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

238

0,9

214,2

5

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ
ΝΙΤΡΙΛΙΟ

138

0,9

124,2

6

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ - ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100

662

3,6

2.383,2

7

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

12

16

192

8

9

72

ΟΜΑΔΑ 2
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
8

ΚΡΑΝΟΣ
66

9

ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (GOGGLES)

14

10

140

10

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

212

6,8

1.441,6

11

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

5

70

350

12

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ

5

100

500

1.000

1,4

1.400

11

25

275

162

24

3.888

ΟΜΑΔΑ 3
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
13

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1

14

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ A1Ρ2

15
α

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ
Α1Ρ3

15
β

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ
Α1Ρ3

6

42

252

16

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
Α1Ρ3

12

10

120

17

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΑΒΕΚ2Ρ3

5

125

625

18

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΑΒΕΚ2 Ρ3

10

24

240

19

ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΦΙΑΛΗ

1

1.500

1.500

290

9,5

2.755

9

9

81

ΟΜΑΔΑ 4
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
20

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

21

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 4, 5, 6)
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22

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΧΗΜΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 3,4, 5, 6)

9

25

225

23

ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

1

180

180

24

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

72

9

648

25

ΚΑΠΕΛΟ

242

3

726

26

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

128

45

5.760

ΟΜΑΔΑ 5
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
27

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

314

11,5

3.611

28

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

345

25

8.625

29

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

10

75

750

274

12

3.288

2.200

0,16

352

88

5

440

33

ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ
1000V ΤΥΠΟΥ KNIPEX (0306-200) VDE

5

22

110

34

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 1000V
ΤΥΠΟΥ KNIPEX (70-06-180)
VDE

5

24

120

35

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΡΤΗ
1000V ΤΥΠΟΥ KNIPEX (2616-200) VDE

5

25

125

ΟΜΑΔΑ 6
ΔΙΑΦΟΡΑ
30

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΒΑΣΗ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)

31

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ)

32

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΚΑΣ
ΟΜΑΔΑ 7
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

68

36

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1000V
ΤΥΠΟΥ KNIPEX (98-55-155)
VDE

5

27

135

37

ΚΑΤΑΒΙΔΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1000V VDE

5

25

125

38

ΛΑΒΗ ΤΑΥ ΚΟΝΤΗ 10 - 15
ΕΚ. ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙ
Νο 10, 1000V VDE

5

21

105

39

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

5

11

55

40

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ
600V/600A/200Ω

5

80

400

ΟΜΑΔΑ 8
ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΠΤΩΣΗ
41

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΤΗ

5

85

425

42

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

120

600

43

ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

10

16

160

44

ΣΚΟΙΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΤΗ

5

11

55

ΣΥΝΟΛΟ

46.356,6

ΦΠΑ 24%

11.125,6

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

57.482,2

Ολογράφως: Πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Σπύρος Μαντόπουλος
ΔΕ Χειριστών Η/Υ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Απόστολος Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Γενικά
Τα προς προμήθεια είδη κατηγοριοποιούνται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό σε
οκτώ (8) Ομάδες ανάλογα με τη συνάφειά τους π.χ. προστασία αναπνοής,
προστασία κεφαλής, υποδήματα, κτλ.
Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για μια ή
περισσότερες Ομάδες, όπως αυτές φαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
Υπηρεσίας.
Έκαστος συμμετέχων στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να
προσκομίσει στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του, τεχνικά φυλλάδια με την
πλήρη περιγραφή, τις προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις που ζητείται να φέρει κάθε
είδος για το οποίο συμμετέχει, καθώς επίσης να υποβάλλει και δείγματα των προς
προμήθεια προϊόντων.
Τα δείγματα που θα προσκομισθούν από τον συμμετέχοντα που θα αναδειχθεί
ανάδοχος θα επιστραφούν μετά την παράδοση των όμοιων ειδών στην αποθήκη του
Δήμου, ενώ τα δείγματα των υπολοίπων συμμετεχόντων θα επιστραφούν μετά την
ανάδειξη αναδόχου.
Δεν ζητείται προσκόμιση δειγμάτων παρά μόνο υποβολή τεχνικών φυλλαδίων ή/και
καταλόγων από τα οποία θα υποδεικνύονται και θα περιγράφονται με σαφήνεια τα
παρακάτω είδη:

σετ αναπνευστική συσκευή – προσωπίδα – φιάλη,

πυρίμαχη στολή (παντελόνι – χιτώνιο) και

ηλεκτρολογικά εργαλεία.
Για όποια είδη απαιτείται να έχουν λογότυπα του Δήμου, τα δείγματα τα οποία θα
υποβληθούν δεν απαιτείται να φέρουν κεντήματα ή μεταξοτυπία με αυτά.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά,
να προσκομίσουν για όλα τα υπό προμήθεια μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
πιστοποιητικό ISO 9001 της εταιρίας κατασκευής τους και δήλωση συμμόρφωσης
CE του κατασκευαστή για έκαστο είδος.
Προσφορές για είδη τα οποία διαφέρουν σε κύρια χαρακτηριστικά τους από την
τεχνική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών θα απορρίπτονται.
Kαμία προσφορά δεν αποκλείεται, γενικά, για λόγους παρουσίασης και πληρότητας,
αρκεί, τα παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του
προσφερθέντος είδους.
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Mε ποινή αποκλεισμού της παραπέρα διαδικασίας, τα προαναφερθέντα στοιχεία
πρέπει να προκύπτουν από επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή.
Tα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός
αν αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίμηση, ή επιθυμία της υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει:
 πιστοποιητικό εγγραφής σε εμπορικό / βιομηχανικό επιμελητήριο ή άλλο
σχετικό δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ασκεί εμπορία ειδών
σχετική με την παρούσα προμήθεια και
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της
παρούσης και τους αποδέχεται.
Άρθρο 2: Ισχύουσες Διατάξεις
1. Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ.
114Α/8.6.2006,
2. Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87 Α’,
3. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86) και
4. ΚΥΑ 53361 (ΦΕΚ 1503Β/11.10.2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέσα προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε
από την Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30.7.2007) «Τροποποίηση της
υπ.αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την
παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και προληπτικής
ιατρικής» και από την Κ.Υ.Α οικ. 31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β/28.5.2008)
«Τροποποίηση υπ. αριθμ. 53361/2.10.2006/ΦΕΚ 1503/Β΄/11.10.2006 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των ΟΤΑ και προληπτικής ιατρικής».
Άρθρο 3: Συμβατικά Στοιχεία
1) Τεχνική Έκθεση
2) Τεχνικές Προδιαγραφές
3) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 4: Προσφορά
Έκαστος ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετέχει είτε για μία είτε για περισσότερες
Ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά σε καμία περίπτωση για
μεμονωμένα είδη ομάδων.
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Άρθρο 5: Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί στην πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά περιλαμβάνει τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας- τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο
Άρθρο 7 και φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 5 που ακολουθεί.
Άρθρο 6: Εκπαίδευση-Ενημέρωση προσωπικού
Έκαστος ανάδοχος ειδών της παρούσας μελέτης υποχρεούται να εκπαιδεύσει, εάν
αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία, το προσωπικό του Δήμου στη σωστή χρήση,
εφαρμογή και συντήρηση των μέσων ατομικής προστασίας που θα προμηθεύσει.
Έκαστο είδος πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
Άρθρο 7: Κριτήρια βαθμολόγησης των προσφορών
Η βαθμολόγηση (αξιολόγηση) των προσφορών θα γίνει με βάση τον Πίνακα 5 που
ακολουθεί.
Πίνακας 5: Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών
(Άρθρο 86 του Ν. 4412/2016)

Α/Α

ΟΜΑΔΑ Α: Στοιχεία Τεχνικών Προδιαγραφών & Ποιότητας
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο, σΑ:70%)
ΕΥΡΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚ ΜΕΓΙΣΤ
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Η
Η
100%)

Ποιότητα Υλικών και Κατασκευής
με
βάση
τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές της Μελέτης
Τεχνική αξία, Αποδοτικότητα και
2
Εργονομία με βάση τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της Μελέτης
3
Λειτουργικά και Αισθητικά Χαρακτηριστικά του Είδους
4
Σχεδιασμός και Καινοτόμα
Χαρακτηριστικά
Άθροισμα Βαθμολογίας Κριτηρίων
(Βαθμολογία Ομάδας Α), ΒΑ
1

100

120

30

100

120

30

100

120

20

100

120

20
100%

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α = ΒΑ x 0.70
ΟΜΑΔΑ Β: Υποστήριξη και Κάλυψη εκ μέρους του Προμηθευτή
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο, σB: 30%)
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ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ
ΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
βi (=
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α x ΣΥΝΤ.
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ)
π.χ. 115 x
30% =34,5

ΕΥΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΚ
Η

ΜΕΓΙΣΤ
Η

(ΑΘΡΟΙΣΜΑ
100%)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ
ΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
βi
(=
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α x ΣΥΝΤ.
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ)

Ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά
την πώληση και της τεχνικής
1
100
120
40
βοήθειας
εκ
μέρους
του
προμηθευτή (after sales support)
2
Χρόνος Παράδοσης
100
120
30
Παροχή
Εγγύησης
καλής
3
100
120
30
Λειτουργίας
Άθροισμα Βαθμολογίας Κριτηρίων
100%
(Βαθμολογία Ομάδας Β), ΒΒ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β = ΒΒ x 0.30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ =
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑΣ
Α
+
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β
Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε
αυτό το στάδιο, σε κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη
βαθμολογία, έως το 120 (σύμφωνα με τον Ν. 4412/16).
Η χειρότερη επίδοση μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την
μικρότερη (βασική) βαθμολογία, δηλ. το 100, υπό τον όρο ότι καλύπτονται οι
απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό.
Οι ενδιάμεσες τιμές ή επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά.
Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται κάτω από την αντίστοιχη
ελάχιστη βαθμολογία του κριτηρίου (100), αποκλείεται στο στάδιο αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών.
Η βαθμολογία βi κάθε κριτηρίου προκύπτει ως εξής:
Tο άθροισμα των σχετικών βαθμολογιών κάθε ενός από τα μέλη της αρμόδιας
επιτροπής αξιολόγησης, διαιρεμένο διά του αριθμού των μελών της. Σε όλους τους
ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το
τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς
τα άνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9.
Ο άνω αριθμός (το άθροισμα των σχετικών βαθμολογιών διαιρεμένο διά του αριθμού
των μελών της επιτροπής) πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας εκάστου
κριτηρίου, και το γινόμενο αυτό ισούται με το βαθμό βi κάθε κριτηρίου.
Η Βαθμολογία κάθε Ομάδας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών βi
κριτηρίων της Ομάδας, ήτοι:
Βαθμολογία ΒΑ της Ομάδας Α,

ΒΑ =
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i

(ΤΥΠΟΣ 1)

των

Βαθμολογία ΒΒ της Ομάδας Β,

ΒΒ =



i

(ΤΥΠΟΣ 2)

Ως σταθμισμένη βαθμολογία μιας Ομάδας, ορίζεται το γινόμενο της Βαθμολογίας Β
της Ομάδας, όπως αυτή έχει προκύψει από τον Τύπο 1 ή τον Τύπο 2 επί τον
Συντελεστή Βαρύτητας της Ομάδας όπως αυτός δίνεται στον Πίνακα 1 άνω, δηλαδή
Σταθμισμένη Βαθμολογία της Ομάδας Α = ΒΑ * 70%

(ΤΥΠΟΣ 3)

Σταθμισμένη Βαθμολογία της Ομάδας Β = ΒΒ * 30%

(ΤΥΠΟΣ 4)

Η Συνολική Βαθμολογία (ΣΒj) της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος είναι το
άθροισμα των Σταθμισμένων Βαθμολογιών των δύο Ομάδων Α και Β, δηλαδή:
Συνολική Βαθμολογία ΣΒj της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος
ΣΒj =

ΒΑ,j * 70% + ΒΒ,j * 30%

(ΤΥΠΟΣ 5)

όπου j = 1, 2 … ο αριθμός των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν
φθάσει μέχρι αυτό το σημείο.
Άρθρο 8: Ποιότητα-Χρόνος Εγγύησης Υλικών
Όλα τα είδη θα είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα, σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας
και ασφαλείας, κατάλληλα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται και θα συνοδεύονται
με εγγύηση επιστροφής και αντικατάστασης σε περίπτωσης κακής ή ελαττωματικής
κατασκευής η οποία θα διαπιστώνεται με έλεγχο κατά την παράδοση έκαστου είδους
στην αποθήκη του Δήμου είτε κατά τη χρήση του εντός διαστήματος το οποίο καλείται
να δηλώσει έκαστος συμμετέχων.
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των
αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.
Ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας των ειδών της προμήθειας ορίζεται σε ένα
(1) έτος και αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης τους στις αποθήκες του Δήμου.
Άρθρο 9: Μεταφορά-Παραλαβή
Ο Δήμος δύναται να υλοποιεί τμηματικές παραγγελίες ειδών και ποσοτήτων και να
μην παραγγείλει το σύνολο των ειδών ή των ποσοτήτων που αναφέρονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό, εφόσον αυτά δεν χρειάζονται.
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται στις 30 ημέρες από την ανάθεση ή/ και από
την ημερομηνία της κάθε παραγγελίας.
O προμηθευτής ή οι προμηθευτές θα πρέπει πριν παραδώσουν τα είδη τους να
πάρουν, όπου απαιτείται, τα ακριβή μέτρα των δικαιούχων στα γραφεία των
υπηρεσιών του Δήμου ή με όποιο άλλο τρόπο συμφωνηθεί προς αποφυγή
υπηρεσιακών ανωμαλιών.
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Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη
συσκευασία, μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών.
Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από
υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά τη μεταφορά των ειδών στους
χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη
συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την διακήρυξη, σύμφωνα
με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.
Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: μακροσκοπική εξέταση και
πρακτική δοκιμασία.
Άρθρο 10: Φόροι και Κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους,
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο
οποίος βαρύνει τον Δήμο.
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Σπύρος Μαντόπουλος
ΔΕ Χειριστών Η/Υ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Απόστολος Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
…../…….
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος

Α/Α

Άγιος Στέφανος, ……/

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(μονάδα
μέτρησης:
τεμάχιο)

ΕΙΔΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1
ΓΑΝΤΙΑ
1

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

433

2

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΜΕ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

524

3

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

423

4

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

238

5

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

138

6

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100

662

7

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

12

ΟΜΑΔΑ 2
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
8

ΚΡΑΝΟΣ

8

9

ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (GOGGLES)

14

10

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

212

11

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ

5
76

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ
12

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ

5

ΟΜΑΔΑ 3
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
13

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1

1.000

14

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ A1Ρ2

15α

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3

162

15β

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3

6

16

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3

12

17

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2Ρ3

5

18

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3

10

19

ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ - ΦΙΑΛΗ

1

11

ΟΜΑΔΑ 4
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
20

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

290

21

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
(ΤΥΠΟΣ 4, 5, 6)

9

22

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
(ΤΥΠΟΣ 3,4, 5, 6)

9

23

ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

1

24

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

72

25

ΚΑΠΕΛΟ

242

26

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΤΑΙΝΙΕΣ

128

ΟΜΑΔΑ 5
77

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
27

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

314

28

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

345

29

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

10

ΟΜΑΔΑ 6
ΔΙΑΦΟΡΑ
30

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΒΑΣΗ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)

31

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ΖΕΥΓΟΣ)

32

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΚΑΣ

274
2.200
88

ΟΜΑΔΑ 7
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
33

ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 1000V
ΤΥΠΟΥ KNIPEX (03-06-200) VDE

5

34

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 1000V ΤΥΠΟΥ
KNIPEX (70-06-180) VDE

5

35

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΥΡΤΗ 1000V ΤΥΠΟΥ KNIPEX (2616-200) VDE

5

36

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1000V ΤΥΠΟΥ
KNIPEX (98-55-155) VDE

5

37

ΚΑΤΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1000V VDE

5

38

ΛΑΒΗ ΤΑΥ ΚΟΝΤΗ 10 - 15 ΕΚ.
ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙ Νο 10,
1000V VDE

5

39

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

5

40

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ
600V/600A/200Ω

5

ΟΜΑΔΑ 8
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ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ
41

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΤΗ

5

42

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

43

ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

10

44

ΣΚΟΙΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΤΗ

5
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

Ολογράφως: ………………………………………………………………………. συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ /ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III TEYΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και
τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6075
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΩΦ. ΛΙΜΗΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 &
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1 / ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14568
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ[……]
- Τηλέφωνο:213-2030665
- Ηλ. ταχυδρομείο: triantafyllidou@dionysos.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.dionysos.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού
Προσωπικού». Το CPV των προς προμήθεια ειδών είναι 35113400-3 με τίτλο «Ρούχα
Προστασίας και Ασφάλειας»),
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Μέρος II:
Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,

Απάντηση:
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μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
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[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού
φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα
έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων /
υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
 δωροδοκίαx,xi·
 απάτηxii·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίαςxiv·


παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού
που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:
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[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
αναφερθούν
ασφάλισης που οφείλει
λεπτομερείς
λεπτομερείς
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
πληροφορίες
των δεδουλευμένων τόκων ή των
[……]
[……]
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
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[] Ναι [] Όχι
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
[] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα φορέας:
εγκατάστασής του
[ …] [] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον
[…]νόμισμα
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή […]νόμισμα
στα έγγραφα της σύμβασης :
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
και/ή,
[…]νόμισμα
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:
[……],[……][…]νόμισμα
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα στον
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον τομέα και
για τον αριθμό ετών που απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

(προσδιορισμός της απαιτούμενης
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η
αντίστοιχη αξία)

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
έργων:
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
xxxviii
αναφοράς
, ο οικονομικός φορέας έχει
σύμβασης που αναφέρονται στην
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
διακήρυξη):
που έχει προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
υπηρεσιών:
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
σύμβασης που αναφέρονται στην
xxxix
αναφοράς , ο οικονομικός φορέας έχει
διακήρυξη):
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
[…...........]
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
Περιγρα ποσά
ημερομ
παραλήπτ
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
φή
ηνίες
ες
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
[……..........................]
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
[……]
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
[……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
[....……]
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση,
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει
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να ανταποκρίνονται σε κάποιον
ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για
την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
:
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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[] Ναι [] Όχι

[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και
χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση,
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά
[] Ναι [] Όχιxlv
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι,
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης
για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό,
αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

xxx

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

