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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισµό
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7

Πόλη

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

72100

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL 432 (Λασίθι, Κρήτη)

Τηλέφωνο

+30 28410 89923

Φαξ

+30 28410 89939

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

zampagkalou@dimosagn.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γραφείο Προμηθειών: Ζαμβία Παγκάλου

Ταχυδρομική διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών Ρ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τ.Κ.
και δειγμάτων
72100
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.dimosagn.gr/

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ

6195

Είδος Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση/ Υποτομέας ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό είναι οι Γενικές
δημόσιες υπηρεσίες

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας :
Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός, βάσει των άρθρων 116, 117 Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης:
Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της,
40.650,30 ευρώ (σαράντα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά) (καθαρή αξία
32.782,50 πλέον ΦΠΑ 24% 7.867,80) βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου
Θα καλυφθεί από ίδια έσοδα έτους 2017, από εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α. 02.10.6063.02,
02.15.6063.02, 02.20.6063.02, 02.25.6063.02, 02.30.6063.02, 02.35.6063.02, 02.50.6061.01
συνολικού ύψους 50.250,00 ευρώ. Αναλυτικά, έχουν εκδοθεί οι εξής ΑΑΥ ανά κωδικό:
Κ.Α.

Αριθμός ΑΑΥ

Ποσό (ευρώ)

02.10.6063.02

637/11348/10-07-2017

88,04

02.15.6063.02

638/11349/10-07-2017

396,18

02.20.6063.02

639/11351/10-07-2017

27.479,64

02.25.6063.02

640/11352/10-07-2017

1.001,92

02.30.6063.02

641/11354/10-07-2017

6.765,44
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Κ.Α.

Αριθμός ΑΑΥ

Ποσό (ευρώ)

02.35.6063.02

642/11355/10-07-2017

3.276,08

02.50.6061.01

649/11756/17-07-2017

1.700,00

ΣΥΝΟΛΟ

40.707,30

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
σύµβασης
1.3.1 Αντικείµενο της σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών για την προστασία του εργατοτεχνικού
προσωπικού που δικαιούται την παροχή και την προμήθεια στολών για την Δημοτική Αστυνομία
του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑΣ

CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

02.10.6063.02

500,00

71,00

02.15.6063.02

800,00

319,50

02.20.6063.02

30.000,00

22.161,00

02.25.6063.02

1.250,00

808,00

02.30.6063.02

10.000,00

5.456,00

02.35.6063.02

6.000,00

2.642,00

35113400-3
Α. Μέσα Ατομικής
Προστασίας
Εργαζομένων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

31.457,50

ΦΠΑ 24%

7.549,80

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
35811200-4

02.50.6061.01

Β. Στολές

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

Δημοτικής

ΦΠΑ 24%

48.550,00

39.007,30

1.700,00

1.325,00
1.325,00
318,00

Αστυνομίας
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

1.700,00

1.643,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

32.782,50

ΦΠΑ 24%

7.867,80
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑΣ

CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

50.250,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

40.650,30

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες
ενός ή περισσοτέρων ειδών, τα οποία περιγράφονται και προδιαγράφονται αναλυτικά στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που δεν
καλύπτουν το σύνολο της ποσότητας των ειδών που επιλέγει ο προσφέρων.
Όπου ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές με αρ. 61/10352/22-06-2017, οι προσφέροντες
είναι απαραίτητο να προσκομίσουν δείγματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.5 της
παρούσας.
Το σύνολο της προμήθειας θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους 2017, με δυνατότητα
παράτασης της σύμβασης έως και τέσσερις (4) μήνες πέραν της λήξης της (έως και 30-04-2018),
υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση των ποσοτήτων και η παράταση της σύμβασης δεν θα
επιφέρουν υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού.
Εφόσον ο Δήμος ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, ο προμηθευτής υποχρεούται να το
αποδεχθεί και να εκτελέσει την προμήθεια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς
της αρχικής σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του Δήμου δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο της
συμβατικής ποσότητας. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων
για κάθε προμηθευόμενο είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της
Υπηρεσίας.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στις
συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές με αριθμό 61/10352/22-06-2017.
1.3.2 Ορισµοί
• Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέας (υλοποίησης της προμήθειας): Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με
τον οποίο θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση από κάθε Ανάδοχο.
• Αρχή Διενέργειας διαγωνισμού: Ο Δήμος Αγίου Νικολάου
• Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
• Ενδιαφερόμενος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη
διαδικασία.
• Οικονομικός φορέας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών
των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων
επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά τα υπό προμήθεια είδη.
• Υποψήφιος/ Προσφέρων: Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλλει προσφορά.
• Εκπρόσωπος/ Αντιπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά- στην περίπτωση που αυτή
δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα. Μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος
του προσφέροντα ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο
εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα
τα μέλη της ένωσης.
• Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται
τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός
τηλεφώνου, φαξ κλπ) ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της
Αναθέτουσας Αρχής με τον προσφέροντα.
• Προσωρινός ανάδοχος: O προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
• Ανάδοχος/ Προμηθευτής: Ο προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η προμήθεια και με τον
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•

•

•

οποίο θα υπογραφεί σύμβαση από κάθε αναθέτουσα αρχή χωριστά, μετά τη
νομιμοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου
Νικολάου.
Επιτροπή Διαγωνισμού: H Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης και
αξιολόγησης των προσφορών, η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, την γνωμοδότηση για κάθε σχετικό ζήτημα, την αξιολόγηση των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών, καθώς και την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της
Αρχής Διενέργειας του διαγωνισμού για την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση
των αποτελεσμάτων του.
Επιτροπή Ενστάσεων: Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εξέταση των
προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Αρχής
Διενέργειας του διαγωνισμού, τα μέλη της οποίας είναι διαφορετικά από εκείνα της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων: Στις καταστάσεις που αναφέρονται αναλυτικά
στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 τα εμπλεκόμενα πρόσωπα οφείλουν να απέχουν από
κάθε ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης και να γνωστοποιήσουν
εγγράφως στην αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό τυχόν τέτοια περίπτωση.

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως των:
1.

Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2.

άρθρο 39 Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/13-09-2017 τ Α ΄).

3.

Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

4.

Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»

5.

Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη κλπ»

6.

Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

7.

Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

8.

παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,

9.

Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

10. Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
11. 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»,
12. Άρθρου 23 «Διαδικασία με διαπραγμάτευση η απευθείας ανάθεση-πρόχειρος
διαγωνισμός» και ειδικά της παρ. 5 αυτού περί δημοσιότητας, της απόφασης με αριθμ.
11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών(ΕΚΠΟΤΑ)
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13. Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,
14. Απόφ. Υπ. Επικρ 13289/07.08.2015 (ΦΕΚ 1716/17.08.2015 τεύχος Β’) Καθορισμός
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την
δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.
15. Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
16. Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
17. Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,
18. Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία»,
19. Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος
Β' «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης».
20. Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ A' 188/1984) «Κύρωση σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση
επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων».
21. άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση» όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 221 παρ. 11ε του
Ν.4412/2016.
22. Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
23. Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας
σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και την Κ.Υ.Α. 31119/19-052008 (ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008)
24. Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία
τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» και
25. Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία
σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ».
26. Άρθρο 19 του Ν.4325/2015 περί επανασύστασης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, όπου
ορίζεται ότι το ένστολο προσωπικό στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του,
υποχρεούται να φέρει ειδική στολή (κατά το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης
55572/2005 του Υπουργείου Εσωτερικών, την Υπουργικής Απόφαση 15945/2006 και το
άρθρο 15 του Ν. 3731/2008)
27. Υ.Α. υπ΄ αριθμ. οικ.55572/26-10-2005 (ΦΕΚ 1648/Β/29-11-2005) «Καθορισμός της στολής
του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» όπως συμπληρώθηκε με
την Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 15945/28-03-2006 (ΦΕΚ 426/Β/07-04-2006).
28. Υ.Α. υπ΄ αριθμ. οικ.30755/09-06-2004 (ΦΕΚ 867/Β/11-06-2004) «Καθορισμός του
διακριτικού σήματος και του τύπου της ειδικής ταυτότητας του ειδικού ένστολου
προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»
29. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων πρόσθετων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που
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διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
30. Τις τεχνικές προδιαγραφές αρ. 61/10352/22-06-2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος του
Δήμου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ», κατόπιν του εγγράφου με αρ. πρωτ. 9533/09-06-2017 του
Τεχνικού Ασφαλείας.
31. Της με αρ. 331/12-07-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίσθηκε
η επιτροπή παραλαβής της.
32. Της με αρ. 10/17-01-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου «Συγκρότηση
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν. 4412/2016».
33. Της με αρ. 11/17-01-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου «Συγκρότηση
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών για το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν 4412/2016».
34. Της με αρ. 206/05-07-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου «Έγκριση
Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης».
35. Της με αρ. 334/02.-11-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την
έγκριση των προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό,
ορίζεται η 04-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή
οδο Αγίου Νικολάου- Ελούντας, περιοχή Ξηροκάμπου, ΤΚ 72100. Εφόσον οι υπηρεσίες
του Δήμου μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της
προμήθειας/υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους
ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Στην συνοπτική διαδικασία συμβάσεων, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών
ανέρχεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης
της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), (άρθρο 121
παρ. 1γ Ν. 4412/2016).

1.6 ∆ηµοσιότητα
α) Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
β) Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) αναρτάται:

-

στο ΚΗΜΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

-

Ακόμη, θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαιδαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας
του νομού (άρθρο 23 παρ. 5 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ 11389/1993, άρθρο 377 Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 Ν. 4469/2017) (εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ).

στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
στην
ιστοσελίδα
της
αναθέτουσας
αρχής,
στη
διεύθυνση
(URL)
:
http://www.dimosagn.gr/ στον πίνακα «προκηρύξεις- διαγωνισμοί» στην διαδρομή :
http://www.dimosagn.gr/municipal-update/proclamation.

Έξοδα δημοσιεύσεων
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία (Εγκ.
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11/27754/28-06-2010 ΥΠ.ΕΣ.. & Η.Δ. και Ν.Σ.Κ. 204/2010). Επειδή δίδεται η δυνατότητα στους
διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε ένα ή περισσότερα είδη του διαγωνισμού, οι
δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα με την αξία του αρχικού
προϋπολογισμού του τμήματος του διαγωνισμού που κατακυρώθηκε σε κάθε προμηθευτή
ξεχωριστά. Σημειώνεται ότι την υποχρέωση της δαπάνης για δημοσίευση, κατά την αναλογία των
ειδών του διαγωνισμού όπου δεν θα υπάρξει ανάθεση, θα την έχει ο Δήμος.

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο με το οποίο οι οικονομικοί φορείς
δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων
του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά ή
πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.
δ) κατά την συμμετοχή τους έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, των συνθηκών εκτέλεσης
της προμήθειας και των σχετικών με αυτά διατάξεων και ότι τους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•
•
•
•
•
•
•

Το συμφωνητικό
Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές αρ. 61/10352/22-06-2017
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
διατίθενται στα γραφεία της αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό, στην Περιφερειακή οδό Αγίου
Νικολάου- Ελούντας, περιοχή Ξηροκάμπου, ΤΚ 72100 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό,
τη δαπάνη ταχυδρομικής αποστολής τους, εφόσον η αποστολή δεν γίνει σε χρέωση παραλήπτη.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής περιλαμβάνονται στο άρθρο 1.1 του παρόντος. Η αρχή που
διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί, αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, χωρίς να φέρει ευθύνη για την
έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.
Οι παραλήπτες των τευχών του διαγωνισμού υποχρεούνται άμεσα να τα ελέγξουν από άποψη
πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στο
Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου τευχών του
Διαγωνισμού, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Εφόσον έχουν ζητηθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 1.5
της παρούσας διακήρυξης για την παραλαβή των προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα παροχής
διευκρινίσεων υποβάλλονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, επί αποδείξει (όπως τηλεμοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Η αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο την ημερομηνία που ορίζεται στο πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,
και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
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 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Η μετάφραση υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο και μόνο αυτά, μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό, 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.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων (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.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
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Οι εγγυήσεις αυτές 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 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 και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι τα γραμμάτια παρακαταθήκης, με το οποία παρέχονται εγγυήσεις συμμετοχής
ή καλής εκτέλεσης σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, διαφέρουν από τις εγγυητικές
επιστολές των τραπεζών, διότι στις μεν δεύτερες ο εγγυητής (Τράπεζα) εγγυάται υπέρ του
οφειλέτη, δυνάμενος να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη, ενώ στην εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και για την εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος
το χρηματικό ποσό για δικό του λογαριασμό. Για το λόγο αυτό, οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο έκδοτης παραιτείται από την ένσταση της διζήσεως, ότι το
ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως, κ.λ.π., δεν αφορούν τις
εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. Συνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι όροι υπό τους οποίους
παρέχεται η εγγύηση, ως μη συνάδοντες με τη φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν
απαιτείται να αναγράφονται στα σχετικά γραμμάτια εγγυοδοτικών παρακαταθηκών (σχετ.
Έγγραφο Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 70991/27.05.2013).
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
προσάρτημα της παρούσας διακήρυξης.

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3,4 του άρθρου 19 Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Απαιτείται όμως να
λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή, τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία), εφόσον τους ανατεθεί σύμβαση (άρθρο
19 παρ. 3 Ν. 4412/16).
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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4. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
Δεν απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, αλλά μόνο Καλής Εκτέλεσης
από τους αναδόχους με τους οποίους θα υπογραφεί σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 4.1 της παρούσας.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. α) 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 όταν η αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό 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 οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
β) Επίσης εάν η αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό 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.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου
73 Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016,
(β) εάν 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. Η αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,
(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περ. β και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .
2.2.3.7. 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.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό ή αντίστοιχο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το σχετικό
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]»
το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 και τις
υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται στην παρ. 2.4.3 της παρούσας διακήρυξης.
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από ΚΑΘΕ φυσικό- ά πρόσωπο –α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού, εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτομα που
αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016. Για τις εταιρικές
μορφές της ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ αφορά όλους τους διαχειριστές. Για τις ΑΕ αφορά τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Ελ. Συν. Απόφ. 1434/2017 Τμ. VI
(Β΄ΔΙΑΚ.), ΕΑΑΔΗΣΥ απάντηση αρ. 38, ΑΕΠΠ Απόφαση 65/2017). Σε περίπτωση που περισσότερα
πρόσωπα σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο
μέρος VI τελικές δηλώσεις ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα).
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Το ΤΕΥΔ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο
υποχρέων προς υπογραφή του. Ανακριβείς ή ψευδείς όμως δηλώσεις επιφέρουν τις έννομες
συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους
προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας (άρθρο 79 παρ. 5 Ν. 4412/2016).
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο
έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
2.2.5.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο 2.2.5.2 ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής,
υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατόπιν
πρόσκλησης που αποστέλλει η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό, στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 της παρούσας διακήρυξης.
Επισημαίνεται όμως ότι το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και
κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
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βρ ίσκο ν τ α ι σε ισχ ύ κα τ ά τ ο χ ρό ν ο υπο βο λή ς τ η ς πρ ο σφ ορ ά ς, α λλά ν α
ε ίν α ι
ε πικα ιρ ο πο ι η μ έ ν α
κα ι
κα τ ά
το
χρόνο
υπο βο λή ς
των
δικα ιο λο γ η τ ικώ ν κα τ α κύρ ω ση ς (ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις τυχόν μεταβολών
που έχουν επέλθει μετά την υποβολή προσφορών ή συμπλήρωση με νεώτερα δικαιολογητικά
όσων τυχόν έληξαν μετά το χρόνο υποβολής των προσφορών). Στην περίπτωση έκδοσης
νεώτερων δικαιολογητικών για οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να προσκομίζεται και το αντίστοιχο
δικαιολογητικό που βρισκόταν σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.

Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν αναγράφουν ημερομηνία λήξης, θα πρέπει
να είναι πρόσφατα και να έχουν εκδοθεί τουλάχιστον έξι μήνες προ της υποβολής της
προσφοράς, με εξαίρεση το ποινικό μητρώο, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί
τουλάχιστον τρεις μήνες προ της υποβολής προσφοράς.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν.
4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν
να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο,
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον υποβάλλεται από τον προσωρινό
ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Τα ζητούμενα πιστοποιητικά υποβάλλονται για το σύνολο των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Ακόμη, για την παράγραφο 2.2.3.2 (σχετ. περ. γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/ 2017,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 Ν. 4488/2017) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) (σχετ. έγγραφο ΣΕΠΕ αρ. πρωτ. ΕΞ-274804-2017/10031 της 24-102017 με ΑΔΑ 7ΞΧΘ465Θ1Ω-Ζ2Ξ), από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής
του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.
4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας), προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο πρέπει να είναι συναφές
με τα προσφερόμενα είδη. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
αντίστοιχο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
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Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης,
α) Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
β) Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
νόμιμα δημοσιευμένα (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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 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.
γ) Πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στον
διαγωνισμό για την ανάληψη της προμήθειας, όπου θα ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο
οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα και μόνον εφόσον αυτό
προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου).
δ) Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχει συνεταιρισμός απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης
αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα και αντίγραφο του κταστατικού,
όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου.
Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η
προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την υποβολή
προς καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα στοιχεία
αυτά.
Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθεί και πρόσφατη
(τελευταίου τριμήνου) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής
(Γ.Ε.ΜΗ.), για Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.,Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή δικαστικής αρχής (ειρηνοδικείο), για
συνεταιρισμούς, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει
στο νομικό πρόσωπο για Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και συνεταιρισμούς και τα όργανα
διοίκησης για Α.Ε.. Σε περίπτωση που η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. καλύπτει μέρος του χρόνου
ζωής του νομικού προσώπου, να προσκομιστεί και η βεβαίωση της πρώην αρμόδιας κατά
περίπτωση διοικητικής αρχής ή δικαστικής αρχής για τον υπόλοιπο χρόνο.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια
του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Β.6. 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:
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 (Ν4194/2013). 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 ευκρινή αντίγραφα
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
5. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.
6. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υποχρεούται να ασκήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των απλών
φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Και τούτο επειδή η υποβολή απλών
φωτοαντιγράφων στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, υπέχει θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των
υποβαλλομένων φωτοαντιγράφων. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης
παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων, όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν.
1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη
πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς κατ΄είδος, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα τη
χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος, εφόσον τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν με τις τεχνικές
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προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που
υπερβαίνουν την τιμή του ενδεικτικού προυοπλογισμού για το προσφερόμενο είδος.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται αναλυτικά στις τεχνικές
προδιαγραφές με αρ. 61/10352/22-06-2017 και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του παρόντος, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας
της προμήθειας ανά ομάδα ειδών.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες
του συνόλου ενός ή περισσότερων ειδών των τεχνικών προδιαγραφών.
Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο της ποσότητας των ειδών που
επιλέγει ο προσφέρων.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών.
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.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ.
1.5 του παρόντος, είτε (α) με κατάθεσή τους απευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα
και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, στο κτίριο δημοτικών υπηρεσιών επί της Περιφερειακής
Οδού Αγίου Νικολάου- Ελούντας, στην περιοχή Ξηροκάμπου, 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 ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως
ορίζεται στην παρ. 1.5 του παρόντος. Οι φάκελοι αποστέλλονται στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου
του Δήμου, στην οδό Ρ. Καπετανάκη 7, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ημερομηνία υποβολής της παρ. 1.5 του παρόντος, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, ο
αντιπρόσωπος θα πρέπει να φέρει μαζί του και να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή (ΕΚΤΟΣ
ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε δημόσια
αρχή.
Οι προσφορές πρέπει να είναι ευδιάκριτες χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
Δεν απαιτείται η υποβολή αντιγράφων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των προσφορών ή
των πιστοποιητικών.
Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, τουλάχιστον τα ακόλουθα:
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-

Προσφορά του ………….. (επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας προσφέροντα)

-

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ή/και αριθμό διακήρυξης

-

με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

-

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών….... (όπως αυτή αναφέρεται στην
παρ. 1.5 του παρόντος)

Ενδεικτικά παρατίθεται σχετικό υπόδειγμα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αρχή Διενέργειας Διαγωνισμού: Δήμος Αγίου Νικολάου
Διακήρυξη No: ………/…………. (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου ή
άλλο διακριτικό γνώρισμα αναφοράς της διακήρυξης)
Τίτλος της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»
Καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών): ....................
Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος):
• επωνυμία,
• διεύθυνση,
• αριθμός τηλεφώνου,
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

2.4.2.2. 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.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους μέσα στον ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο που περιγράφεται στην παρ. 2.4.2.1 ανωτέρω, τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στο φάκελο, προς
διευκόλυνση της επιτροπής, θα περιλαμβάνεται διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 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. Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της. Εφόσον εκ παραδρομής ο προσφέρων υποβάλλει κοινό φάκελο
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«Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» αυτό δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από
την διαδικασία.
γ) ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο επί ποινή αποκλεισμού, με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις της παρ. 2.4.2.1
του παρόντος.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
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.
δ) Οι προσφέροντες είναι απαραίτητομ επί ποινή αποκλεισμούμ να προσκομίσουν δείγματα
για όσα από τα είδη απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές αρ. 61/10352/22-06-2017. Η
υποβολή των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.5 της παρούσας
διακήρυξης.

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»- «Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α)Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής ότι δεν 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 (σχετ. παρ. 2.2.3.2 περ. β της παρούσας διακήρυξης).
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό, σύμφωνα με το περιεχόμενο που
ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές με αρ. 61/10352/22-06-2017 που αποτελούν αναπόσπαστο
στοιχείο του παρόντος, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές.

Σελίδα 22 από 130

Ο συμμετέχων επί ποινή αποκλεισμού, θα συνυποβάλλει έγγραφο τεχνικής προσφοράς,
αναλυτικά ανά προσφερόμενο είδος, σύμφωνα με το περιεχόμενο που ορίζεται στις τεχνικές
προδιαγραφές με αρ. 61/10352/22-06-2017. Η αναλυτική τεχνική προσφορά θα είναι
σφραγισμένη και υπογεγραμμένη. Θα αναφέρει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων ειδών για τις ομάδες που συμμετέχει ο προσφέρων.
Με την τεχνική τους προσφορά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνυποβάλλουν:
α) Υπεύθυνη/ες δήλωση/εις του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται:
1. Η χώρα προέλευσης των προσφερομένων προϊόντων.
2. Εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης-συσκευασίας του προϊόντος
πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο (επωνυμία, Α.Φ.Μ., ταχ. Διεύθυνση κτλ.) στο οποίο
γίνεται η επεξεργασία ή η κατασκευάστρια επιχείρηση, η διαδικασία τυποποίησης συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης του εργοστασίου ή της κατασκευάστριας
επιχείρησης.
3. Η συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που
επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η
διακήρυξη του διαγωνισμού.
4. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε νόμιμη απόφαση του οργάνου
Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του
διαγωνισμού.
5. Τα είδη των τεχνικών προδιαγραφών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά και την ομάδα
των τεχνικών προδιαγραφών που αυτά ανήκουν (Α ή Β).
6. Ότι τα υπό προμήθεια είδη θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ
1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δήλωση αυτή αφορά τα
παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη
σύσταση τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά
την παραγωγή τους. Στις ανωτέρω χημικές ουσίες συμπεριλαμβάνονται και τα
αζωχρώματα. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου
και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να
διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
β) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου
κατασκευής ή του εισαγωγέα του προσφερόμενου είδους, όταν ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος
και κατασκευαστής, στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
γ) Για όλα τα μέσα Ατομικής Προστασίας, εκτός από το είδος της Τ.Π. 33 «ταινίες σήμανσης
απομόνωσης χώρων», απαιτείται CE. Για τα είδη αυτά οι προσφέροντες θα πρέπει να
υποβάλλουν, πλέον των αναφερομένων ανωτέρω και τα εξής:
1. Ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας ΜΑΠ στην οποία αυτά εντάσσονται (Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ
σύμφωνα με την ΚΥΑ 4373/1205/1993 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει), τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά, δηλώσεις και εκθέσεις, δηλαδή 1) Δήλωση συμμόρφωσης
του κατασκευαστή (αρθ. 8 παρ. 4α, 12 ΚΥΑ Οικ. Β 4373/1205) 2) Εξέταση τύπου ΕΟΚ
(αρθ. 10 ΚΥΑ Οικ. Β 4373/1205) 3) Πιστοποίηση είτε συστήματος εξασφάλισης της
ποιότητας ΕΟΚ του τελικού προϊόντος, είτε συστήματος ασφαλείας ποιότητας ΕΟΚ της
παραγωγής (αρθ. 11 ΚΥΑ Οικ. Β 4373/1205). Προς διευκόλυνση επισυνάπτεται στα
παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης σχετικός πίνακας.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ποιοτικής αστοχίας ή όποτε
κρίνει σκόπιμο να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για την επιβεβαίωση της τήρησης των
ποιοτικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η παλαιότητά τους δεν θα είναι μεγαλύτερη των τριών ετών από
τον χρόνο παράδοσης και ότι έχουν αποθηκευτεί κατάλληλα, ώστε να μην επηρεάζονται
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τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Εφόσον από τις τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισμού ορίζεται μικρότερος χρόνος κατασκευής, τότε στην υπεύθυνη δήλωση θα
αναφέρεται για τα είδη αυτά ο προβλεπόμενος χρόνος (ενδεικτικά αναφέρουμε τα
κράνη της ΤΠ 9 και τα γάντια της ΤΠ 7 όπου προβλέπεται κατασκευή εντός του 2017).
Γενικότερα ισχύουν και τα οριζόμενα στην παρ. 2.4 του παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Οικ. Β
4373/1205, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Όσοι υποβάλλουν προσφορά για τις γαλότσες ειδικά για ηλεκτρολόγους (ΤΠ 28) και τα
ασφαλείας ειδικά για ηλεκτρολόγους (ΤΠ 30), υποχρεούνται να προσκομίσουν έγγραφο
από πιστοποιημένο εργαστήριο, από το οποίο να προκύπτει ότι τα άρβυλα των
ηλεκτρολόγων έχουν δοκιμαστεί στην διηλεκτρική αντοχή σε 5KV και έχουν ανταπεξέλθει
με επιτυχία σε αυτήν.
δ) Ειδικά για τις στολές της δημοτικής αστυνομίας Υπεύθυνη δήλωση ότι:
1. Τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης ποιότητας και απολύτως σύμφωνα με τους όρους
των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, την προσφορά του αναδόχου και το δείγμα.
2. Επίσης ότι θα είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα, σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές
ποιότητας και ασφαλείας, κατάλληλα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται.
3. Ότι 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 υπηρεσία του Δήμου είτε κατά τη χρήση του.
4. Ο συμμετέχων θα πρέπει να διευκρινίσει στην υπεύθυνη δήλωση το διάστημα στο
οποίο γίνεται δεκτή η επιστροφή και αντικατάσταση του είδους κατά την χρήση του.
ε) Για όλα τα είδη των ομάδων του διαγωνισμού, τα λοιπά απαραίτητα πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις, εκθέσεις ελέγχου ή δηλώσεις συμμόρφωσης κατά περίπτωση, σε όσα είδη
υπάρχει απαίτηση από τις τεχνικές προδιαγραφές, με το περιεχόμενο που ορίζεται. Επάνω σε
κάθε έγγραφο θα έχει τεθεί σημείωση για τον α/α της τεχνικής περιγραφής και την ομάδα που
αφορά (πχ ΤΠ1 Α, ΤΠ2 Α κοκ) με βάση την μελέτη, προς διευκόλυνση της Επιτροπής του
διαγωνισμού.
στ) Εφόσον υπάρχει προηγούμενη υλοποίηση συναφούς αντικειμένου συμβάσεων (παράδοση
όμοιων ειδών), εντός των τριών (3) τελευταίων ετών (2015 — 2016 — 2017) και εφόσον ο
αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, είναι επιθυμητή η υποβολή απλών αντιγράφων συμβάσεων με
τον αριθμό ανάρτησής τους στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα παραπάνω γίνονται δεκτά και σε απλή εκτύπωσή
τους από το ΚΗΜΔΗΣ. Εφόσον ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, προσκομίζονται απλά
αντίγραφα από επίσημα παραστατικά πώλησης (Δελτίο Αποστολής — Τιμολόγιο), ή βεβαίωση
αγοραστή εφόσον υπάρχει. Τα έγγραφα αυτά ζητούνται προς διευκόλυνση της επιτροπής και δεν
αποτελούν λόγο αποκλεισμού για τους προσφέροντες που δεν τα διαθέτουν.
ζ) Αντίγραφο του Δελτίου Αποστολής ή του συνοδευτικού εγγράφου των προσκομιζόμενων
δειγμάτων, όπως ορίζεται στην παρ. 6.5 του παρόντος.
η) Θα πρέπει να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) για όλα τα προσφερόμενα είδη.
Επάνω σε κάθε φυλλάδιο θα έχει τεθεί σημείωση για τον α/α της τεχνικής περιγραφής και την
ομάδα που αφορά (πχ ΤΠ1 Α, ΤΠ2 Α κοκ) με βάση την μελέτη, προς διευκόλυνση της Επιτροπής
του διαγωνισμού και επίσπευση της διαδικασίας. Τα παραπάνω ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην Αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
θ) Τα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από
τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται
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με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας.
Εφόσον τα προσκομιζόμενα με την προσφορά έγγραφα δεν είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική
γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επάνω σε κάθε έγγραφο θα έχει τεθεί
σημείωση για τον α/α της τεχνικής περιγραφής και την ομάδα που αφορά (πχ ΤΠ1 Α, ΤΠ2 Α
κοκ) με βάση την μελέτη, προς διευκόλυνση της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Όλες οι αναφερόμενες δηλώσεις θα είναι οι προβλεπόμενες του Ν. 1599/86. Επί ποινή
αποκλεισμού θα είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους από αρμόδια
αρχή. Θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών Θα πρέπει να έχουν
σφραγίδα της επιχείρησης (τουλάχιστον για τα νομικά πρόσωπα) και να υπογράφονται
από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή όταν πρόκειται για
εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις χρειάζεται
οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος, ώστε να είναι ορθές και
πλήρεις σε στοιχεία, βάσει των οριζομένων στο Ν. 1599/1986.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της
τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται αναλυτικότερα κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο επισυναπτόμενη στο παρόν Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς:
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και
συγκεκριμένα η συνολικά χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος, εφόσον τα προσφερόμενα είδη
συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές δίδονται ανά μονάδα, είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό των με αρ.
61/10352/22-06-2017 τεχνικών προδιαγραφών.
Εφόσον στο διαγωνισμό συμμετέχει ένας μόνο υποψήφιος προμηθευτής για ένα ή περισσότερα
από τα υπό προμήθεια είδη, επιτρέπεται ο ανάδοχος να προβεί εκουσίως σε αύξηση των
ποσοστών έκπτωσης για ένα ή περισσότερα από τα είδη για τα οποία υπέβαλε την μοναδική
προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, όπως αυτό
διαμορφώθηκε μετά την πρόσθετη προσφερόμενη έκπτωση (Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 406/2017).
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρχή
που διενεργεί το διαγωνισμό, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο
με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αρχή που διενεργεί το
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διαγωνισμό κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αρχή που διενεργεί το
διαγωνισμό σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι
προσφορές, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αποσύρει όλες τις προσφορές, εκτός από μία με την
οποία θα συμμετέχει στον διαγωνισμό.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
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 της παραγράφου 1.5 του παρόντος.
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. 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.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 2.4.2 του παρόντος 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.
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για
λόγους ανωτέρας βίας (πχ απεργία των υπαλλήλων κλπ), η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια
ώρα, τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία,
ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην
περίπτωση αυτή, η αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό ενημερώνει όλους τους διαγωνιζόμενους
για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης με φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosagn.gr. Σε περίπτωση που το
κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται.
3.1.2 Αξιολόγηση 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 φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν 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.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή
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ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση
αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.
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. Επισημαίνεται όμως, ότι εφόσον
αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές, στην περίπτωση που κριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή ότι υπάρχει πλημμέλεια αναγόμενη στο στάδιο του παραδεκτού της συμμετοχής των
διαγωνιζομένων ή της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την
διακριτική ευχέρεια να επανέλθει στο προηγούμενο στάδιο. Στην περίπτωση αυτή, μόνη
δυνατότητα είναι αυτή της ματαίωσης του διαγωνισμού και της επαναπροκήρυξής του,
προκειμένου να μην καταστεί άνευ ουσίας η γενική αρχή της μυστικότητας των υποβαλλόμενων
οικονομικών προσφορών που διέπει εν γένει τους δημόσιους διαγωνισμούς (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ
Πράξη 133/2017).
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Κατά της ανωτέρω Απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 Ν.
4412/2016 και τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 της παρούσας διακήρυξης.
ε) 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.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόμενο στάδιο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να
διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το
άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό αποστέλλει σχετική
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής 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 που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου, οδός Ρ. Καπετανάκη 7, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100, Ισόγειο. Θα
συνοδεύονται από διαβιβαστικό, προς διευκόλυνση της επιτροπής, όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
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Εφόσον υπηρεσίες του Δήμου μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή
εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία
στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Ενδεικτικά, ο σφραγισμένος φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Αρχή Διενέργειας Διαγωνισμού: Δήμος Αγίου Νικολάου
Διακήρυξη No: ………/…………. (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου ή
άλλο διακριτικό γνώρισμα αναφοράς της διακήρυξης)
Τίτλος της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ».
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης: ....................
Στοιχεία Αποστολέα (Προσωρινού αναδόχου):
• επωνυμία,
• διεύθυνση,
• αριθμός τηλεφώνου,
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Αν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο
να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης. Η αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λάβουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
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, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και
2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς
μεταβολές), δεν κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
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ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας από την
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105, 106 Ν. 4412/2016.
Η αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό δύναται για τα αποτελέσματα του σταδίου της αξιολόγησης
της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου, λαμβάνοντας υπόψη τεκμηριωμένη εισήγηση της επιτροπής του
διαγωνισμού να εκδώσει μία και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Η κοινοποίηση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο,
επί αποδείξει (όπως τηλεμοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4 της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων.
β) ο ανάδοχος υποβάλει εκ νέου επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2.
Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, Η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας επτά
(7) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις [Συµβάσεις κάτω των ορίων]
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών που ορίζεται
στην παρ. 1.5 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται
και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει
κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατόπιν εισήγησης της
αρμόδιας υπηρεσίας. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω
προθεσμίας, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται στους ενιστάμενους. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό
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(ενδεικτικά αναφέρεται η ελλιπής γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του
ενιστάμενου), οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της Απόφασης με δική τους φροντίδα.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
H αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της
αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221
του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης,
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 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, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αξίας των
προσφερομένων ειδών. Σχετικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται με φαξ, με το ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών ή με
συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 22,
376 Ν 4412/2016).
Οι ενστάσεις, επί ποινή αποκλεισμού, κοινοποιούνται από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο
αρμόδιο όργανο του Δήμου.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη
υποβληθείσες.

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του
Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
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 ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα
που επισυνάπτεται και είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Επειδή τα υλικά είναι διαιρετά και η
παράδοση γίνεται τμηματικά, δίδεται η δυνατότητα κατόπιν αιτήματος του αναδόχου αυτή να
αποδεσμευθεί τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος
των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή της εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή
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κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα
της παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων στον
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του
Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του ιδίου άρθρου.
Ο κάθε φορέας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει παράταση σύμβασης προμήθειας έως και τρεις
μήνες πέραν της λήξης της, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση αυτή δεν θα επιφέρει
υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού.
Εφόσον ο φορέας ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, ο προμηθευτής υποχρεούται να το
αποδεχθεί και να εκτελέσει την προμήθεια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς
της αρχικής σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών δεν είναι
δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και εξαρτώνται από τις ανάγκες των φορέων.
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο
μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της παρ. 11 του άρθρου 221 είναι αρμόδια να εισηγηθεί για
ζητήματα τροποποίησης της σύμβασης.

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
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αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου, λόγω των τμηματικών παραδόσεων, θα γίνεται τμηματικά, με
την εξόφληση του 100% της αξίας του μέρους των ειδών που παραλήφθηκαν οριστικά. Απαιτείται
η προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών με έκδοση Δελτίου Αποστολής, την έκδοση
του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, την πληρωμή
των εξόδων δημοσιεύσεων του διαγωνισμού και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από τις
υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αναθέτουσα
αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών (Ν.
4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'), εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κωλύματα. Με κάθε
πληρωμή, θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις (εκτός του ΦΠΑ)
καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
Σε περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει πέραν των προθεσμιών που ορίζει η παρ. Ζ του
άρθρου πρώτου του Ν 4152/13 και η παρούσα διακήρυξη, ο κάθε φορέας καθίσταται
υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών.
Επισημαίνεται ότι η έκδοση των τιμολογίων θα γίνεται χωριστά ανά κωδικό αριθμό (Κ.Α.) της
προμήθειας, κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα/αναθέτουσα αρχής,
διαφορετικά τα τιμολόγια δεν θα γίνονται δεκτά. Σε καμία περίπτωση δεν θα
συμπεριλαμβάνονται στα τιμολόγια ή στα δελτία αποστολής είδη από διαφορετικές ομάδες ή
υπηρεσίες ως αυτές έχουν καθορισθεί στις με αρ. 61/10352/22-06-2017 τεχνικές προδιαγραφές.
Σε περίπτωση εισαγωγής εκ της αλλοδαπής, ο ανάδοχος θα ενεργήσει έγκαιρα στις αρμόδιες
αρχές για την απαλλαγή του από τους δασμούς και λοιπούς φόρους. Ο εκτελωνισμός καθώς και
κάθε απαραίτητη διαδικασία μέχρι της παραδόσεως του είδους θα γίνει με ευθύνη, μέριμνα και
δαπάνη του αναδόχου.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Επίσης με κάθε πληρωμή θα
γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του
καθαρού ποσού. Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα
ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων,
τελών κλπ.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή
δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα
στην παρούσα διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές με αρ. 61/10352/22-06-2017 που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
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β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης , εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής της παρ. 11 του άρθρου 221.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
νόμου 4412/16, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης.
Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφεια ή στην περίπτωση που
όροι της διακήρυξης βρίσκονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 (σχετ. πάγια
νομολογία του ΣτΕ, εγκ. Υπ. Υποδ.& Μεταφ. & Δικτ. Αρ. 23/Δ17γ/10/200/ΦΝ458/6-12-2010).
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, οι όροι
της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, αυτές επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια.
Είναι αυτονόητο ότι η Αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
φιλική επίλυση των διαφορών, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
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6.
6.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Για την παράδοση των υλικών ισχύουν τα οριζόμενα στις με αρ. 61/10352/22-06-2017
τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Ο ανάδοχος οφείλει μετά την υπογραφή της σύμβασης, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα κάθε
υπηρεσίας που αφορά η προμήθεια, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης να καταγράψει τα
ακριβή μεγέθη και ποσότητες. Σε κάθε περίπτωση τα μεγέθη θα πρέπει να κυμαίνονται
τουλάχιστον ως εξής:

Άρβυλα από 36 έως 48
Γαλότσες από 36 έως 48
Αντανακλαστικά γιλέκα M έως XXXL
Νιτσεράδες από M έως XXXL
Γάντια μιας χρήσεως από S έως L.
Η παράδοση των ποσοτήτων ειδών θα γίνεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμούν οι
υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου και κατόπιν εντολής, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου,
στα μέτρα- μεγέθη που θα ζητηθούν και στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν από τις
υπηρεσίες του Δήμου, εντός των εδαφικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου, με ευθύνη,
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η
εντολή θα δίδεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία
παραδόσεως με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (προφορικά, με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου).
Παράδοση σε ώρες πέραν του ωραρίου θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του φορέα και μόνο εφόσον μπορεί η αρμόδια Επιτροπή να παραλάβει. Η μεταφορά
και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα
από αυτόν μεταφορικά μέσα.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
υπηρεσία υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Εφόσον έχει ορισθεί
μικρότερος χρόνος παράδοσης το διάστημα αυτό προσαρμόζεται ώστε να ανταποκριθεί εγκαίρως
η αρμόδια υπηρεσία.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην υπηρεσία υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της παραλαβής, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
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6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες,
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται
μακροσκοπικά. Ο κάθε φορέας διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε χημική ή μηχανική
εξέταση – πρακτική δοκιμασία εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Εφόσον απαιτηθούν και
εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας
αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια
υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι
εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Το
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύμβασης, ως προς την
ποιότητα ή τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
αντικαταστήσει άμεσα μέρος ή ολόκληρη την παραγγελία.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,
με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του
υλικού στην υπηρεσία υποδοχής και την υποβολή θεωρημένου από την υπηρεσία αποδεικτικού
από τον ανάδοχο (παρ. 6.1.3 παρόντος), θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου. Προς τούτο εκδίδεται σχετική απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή του προμηθευτή (άρθρο 209 παρ. 3 Ν. 4412/2016). Ανεξάρτητα από την, κατά τα
ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής
που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και
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συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης
δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3
Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εισάγει τα αγαθά από το εξωτερικό εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016.

6.4

Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.
6.4.4. Εφόσον από τη συνετή χρήση ακατάλληλων ειδών προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία όσων τα χρησιμοποίησαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα είδη, επιφυλασσομένης της
Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση
του αρμοδίου οργάνου του φορέα μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες
ή/και να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την
Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να πληρούνται οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αφορούν την πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων. Για
κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του Δήμου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που
προκαλείται από τον προμηθευτή, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών, κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Οι προσφέροντες είναι απαραίτητο, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα για
όσα από τα είδη απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές αρ. 61/10352/22-06-2017.
Όλα τα δείγματα μέσων προστασίας που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό, αλλά και τα
προϊόντα που θα παραδοθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να φέρουν πάνω τους
τη σήμανση CE, τους κωδικούς των προτύπων που ικανοποιούν και τα αντίστοιχα
εικονοκλαστικού του και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά.
Για τα λοιπά είδη της ομάδας Β ισχύει ότι προβλέπεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.
Σχετικά με τα δείγματα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016 (περ. 1β).
Τα δείγματα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία σε κλειστή συσκευασία, κατά την υποβολή του
φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής/ τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση που τα δείγματα
δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο των
δικαιολογητικών συμμετοχής/ τεχνικής προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
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ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Τα δείγματα θα συνοδεύονται από απλό φωτοαντίγραφο του δελτίου αποστολής ή άλλο
αποδεικτικό μεταφοράς προς το Δήμο Αγίου Νικολάου, στο οποίο θα αναγράφονται τουλάχιστον
τα προσκομιζόμενα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσκομιζόμενη ποσότητα
και η μονάδα μέτρησης, καθώς και η ένδειξη «για συμμετοχή στο διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»».
Σε κάθε δείγμα ο προσφέρων θα έχει αναγράψει την επωνυμία της επιχείρησής του, την ομάδα
ειδών και τον κωδικό τεχνικής περιγραφής του είδους, όπως αναφέρεται στη μελέτη, σε
αυτοκόλλητο ταμπελάκι, ή άλλο πρόσφορο μέσο. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή
επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος
στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας, συγχρόνως, τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους.
Το δείγμα θα αντιστοιχεί πλήρως στο προσφερόμενο προϊόν και θα πρέπει να είναι σύμφωνο σε
ποιότητα και μέγεθος με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στα δείγματα, θα πρέπει να υπάρχει η ειδική σήμανση, ετικέτα κλπ, όπως αυτά προβλέπονται
κατά περίπτωση για τα προσφερόμενα είδη από τις τεχνικές προδιαγραφές.
Δεν απαιτείται η υποβολή δείγματος εις διπλούν.
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, από την
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, με μακροσκοπικό έλεγχο. Επιπλέον, είναι
δυνατός ο εργαστηριακός έλεγχος, ή η πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών εφόσον κριθεί
σκόπιμο από την Επιτροπή.
Τα επίσημα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν
κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών,
εφόσον, λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.
Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν
κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη
διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης
της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό
αίτημά τους. β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν
καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής, μετά από σχετικό αίτημά τους και
εφόσον εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή του συνόλου των ειδών της σύμβασης.
Τα δείγματα που δεν έχουν παραληφθεί ένα μήνα μετά τις ως άνω προθεσμίες των περιπτώσεων
α και β θα διατεθούν προς χρήση στο προσωπικό που δικαιούται την παροχή, χωρίς ο ανάδοχος
να έχει καμία αξίωση κατά του Δήμου.
Εφόσον απαιτηθούν και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα
εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του
δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη
φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν
τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του
ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των
εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης. Το κόστος για τυχόν εργαστηριακές εξετάσεις
που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.

6.6

Εκχωρήσεις- Μεταβιβάσεις

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.
Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι
της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της
σύμβασης, σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς
καμία περαιτέρω επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή. Σχετικά με την εκχώρηση της ως άνω
απαίτησης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 455-470 του Αστικού Κώδικα.
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Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του προμηθευτή για μεταβίβαση ή εκχώρηση,
μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής
που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο προμηθευτής δεν
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη
εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές µε αρ. 61/10352/22-06-2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΤΕΥ∆

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ζητούµενες Πιστοποιήσεις ανά κατηγορία ΜΑΠ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές µε αρ. 61/10352/22-06-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
αρ. πρωτοκόλλου

: 10352/22-06-2017

αρ. μελέτης

: 61

Προϋπολογισμός

: 32.782,50 ευρώ

Φ.Π.Α. 24%

: 7.867,80 ευρώ

Δαπάνη

: 40.650,30 ευρώ

Πίστωση

: 50.250,00 ευρώ

Κ.Α.

: 02.10.6063.02,
02.20.6063.02,
02.30.6063.02,
02.50.6061.01

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

02.15.6063.02,
02.25.6063.02,
02.35.6063.02,

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άγιος Νικόλαος 21/06/2017
Η Προϊσταμένη Τμήματος ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης

Άγιος Νικόλαος 21/06/2017
Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Περιβάλλοντος

Μαρία Δεμέτζου

Αργυρώ – Ειρήνη Ζερβού

Χημικός

Αρχιτέκτων - Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

:

10352/22-06-2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

:

61

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛ.

:

40.650,30 ευρώ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΗΓΗ

:

ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΟΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά:
Α)Την προμήθεια ειδών για την προστασία του προσωπικού του Δήμου Αγίου
Νικολάου, όπως προβλέπεται από:
• την Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006 «Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-072007) και την Κ.Υ.Α. 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008)
• το Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας
και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους
κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» και
• το Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας
και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής
προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου
89/656/ΕΟΚ».
Για το σκοπό αυτό λήφθηκε υπόψη η έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας του
Δήμου με θέμα: «Υποδείξεις & συμβουλές Τεχνικού Ασφαλείας για θέματα Ασφάλειας
της Εργασίας. Τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας»
που έλαβε αριθμ. πρωτ. Δήμου 9533/09-06-2017.
Στους δικαιούχους της παροχής συμπεριλαμβάνεται το εργατοτεχνικό προσωπικό του
Δήμου, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας του κάθε εργαζόμενου, ανάλογα με την
ειδικότητα και το χώρο εργασίας του.
Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών για τα μέσα ατομικής προστασίας δεν είναι
δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και εξαρτώνται από τις ανάγκες του Δήμου.
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Έχουν υπολογιστεί κατά προσέγγιση, βάσει του απασχολούμενου προσωπικού που
δικαιούται την παροχή, των αναμενόμενων προσλήψεων και αποχωρήσεων λόγω λήξης
των συμβάσεων καθώς και των συνταξιοδοτήσεων, χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής
αριθμός αυτών. Επίσης λήφθηκε υπόψη η απογραφή των ειδών που υπήρχαν στην
αποθήκη του Δήμου, από προηγούμενη προμήθεια.
Από την προμέτρηση που έγινε με βάση τα παραπάνω, οι συνολικοί δικαιούχοι στο
προσωπικό του Δήμου Αγίου Νικολάου για το έτος 2017 ανέρχονται σε 66 μόνιμους, 12
ΙΔΑΧ και 64 συμβασιούχους.
Β)Την προμήθεια στολών για την Δημοτική Αστυνομία (1 Δημοτικός Αστυνομικός), όπως
προβλέπεται στην Υ.Α. υπ΄ αριθμ. οικ.55572/26-10-2005 (ΦΕΚ 1648/Β/29-11-2005)
«Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»
όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 15945/28-03-2006 (ΦΕΚ 426/Β/07-04-2006).
Σχετική είναι και η Υ.Α. υπ΄ αριθμ. οικ.30755/09-06-2004 (ΦΕΚ 867/Β/11-06-2004)
«Καθορισμός του διακριτικού σήματος και του τύπου της ειδικής ταυτότητας του ειδικού
ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»

Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα τις
διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) σε
συνδυασμό με το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», με σφραγισμένες προσφορές. Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης προέκυψαν από έρευνα αγοράς από το
ελεύθερο εμπόριο.
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού και με την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
προσκόμιση δειγμάτων για τα είδη που αναφέρεται ρητά στη μελέτη.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες
ποσότητες ενός ή περισσοτέρων ειδών, τα οποία περιγράφονται και προδιαγράφονται
αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Σελίδα 45 από 130

Το σύνολο της προμήθειας θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους 2017, με
δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως και τέσσερις (4) μήνες πέραν της λήξης της,
υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση των ποσοτήτων και η παράταση της σύμβασης δεν θα
επιφέρουν υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού.
Εφόσον ο Δήμος ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, ο προμηθευτής υποχρεούται να
το αποδεχθεί και να εκτελέσει την προμήθεια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με
αυτούς της αρχικής σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του Δήμου δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το
σύνολο της συμβατικής ποσότητας. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του
συνόλου των ποσοτήτων για κάθε προμηθευόμενο είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της,
ανέρχεται στο ποσό των 40.650,30ευρώ (καθαρή αξία 32.782,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%
7.867,80 ευρώ) το οποίο επιμερίζεται ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.

CPV
Μέσα 35113400-3

Ατομικής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

02.10.6063.02

500,00

71,00

02.15.6063.02

800,00

319,50

02.20.6063.02

30.000,00

22.161,00

02.25.6063.02

1.250,00

808,00

02.30.6063.02

10.000,00

5.456,00

02.35.6063.02

6.000,00

2.642,00

Προστασίας
Εργαζομένων

31.457,50

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

7.549,80

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Β.Στολές

35811200-4

02.50.6061.01

48.550,00

39.007,30

1.700,00

1.325,00

Δημοτικής
Αστυνομίας
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1.325,00
318,00

ΦΠΑ 24%
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1.700,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

1.643,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΥ
32.782,50

ΦΠΑ

7.867,80

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ

50.250,00

ΦΠΑ

40.650,30

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και θα αντιμετωπιστεί
από «ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ».
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άγ. Νικόλαος 21/06/2017
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης
Μαρία Δεμέτζου
Χημικός

Σελίδα 47 από 130

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

:

10352/22-06-2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

:

61

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛ.

:

40.650,30 ευρώ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΗΓΗ

:

ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΟΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ.
ΤΕΧΝ
.
ΠΡΟ
Δ.

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚ.
ΤΙΜΕΣ (€)

ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΑΞΙΑ ΠΡΟ
ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ 24%
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΠΡΟΥΠ.
ΜΕ ΦΠΑ
(€)

1

Γάντια
Δερματοπάνι
να Γενικής
Χρήσης

1

ζεύγος

378

3,50

1.323,00

317,52

1.640,52

2

Γάντια PVC

2

ζεύγος

64

3,00

192,00

46,08

238,08

3

Γάντια από
Νιτρίλιο

3

ζεύγος

116

3,00

348,00

83,52

431,52

4

Γάντια από
νιτρίλιο και
ύφασμα

4

ζεύγος

1.594

2,50

3.985,00

956,40

4.941,40

5

Γάντια
νιτριλίου
μιας χρήσης

5

συσκ. 100
τεμ.

281

7,00

1.967,00

472,08

2.439,08

6

Γάντια
ηλεκτροσυγκ
όλησης

6

ζεύγος

7

11,00

77,00

18,48

95,48

7

Γάντια
μονωτικά

7

ζεύγος

9

33,00

297,00

71,28

368,28

8

Γάντια για
χειριστές
αλυσοπρίονο
υ

8

ζεύγος

7

35,00

245,00

58,80

303,80

9

Κράνη
ασφαλείας

9

τμχ

20

16,00

320,00

76,80

396,80

10

Γυαλιά
ασφαλείας
κλειστού
τύπου

10

ζεύγος

56

15,00

840,00

201,60

1.041,60
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Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ.
ΤΕΧΝ
.
ΠΡΟ
Δ.

11

Γυαλιά
Προστασίας
από Ηλιακή
Ακτινοβολία

11

ζεύγος

134

15,00

2.010,00

482,40

2.492,40

12

Ασπίδιο
Προστασίας

12

τμχ

11

16,00

176,00

42,24

218,24

13

Μάσκα
οξυγονοκόλλ
ησης
(goggles)

13

τμχ

3

18,00

54,00

12,96

66,96

14

Φιλτρόμασκ
α
σωματιδιών
FFP2 με
βαλβίδα

14

τμχ

48

1,50

72,00

17,28

89,28

15

Φιλτρόμασκ
α
σωματιδιών
FFP1 με
βαλβίδα

15

τμχ

284

1,50

426,00

102,24

528,24

16

Φιλτρόμασκ
α
σωματιδιών/
σταγονιδίων
FFP3 με
βαλβίδα

16

τμχ

18

2,00

36,00

8,64

44,64

17

Φιλτρόμασκ
α
αναθυμιάσε
ων ενεργού
άνθρακα
FFP2

17

τμχ

73

2,50

182,50

43,80

226,30

18

Ανακλαστικά
γιλέκα

18

τμχ

46

15,00

690,00

165,60

855,60

19

Ολόσωμη
φόρμα

19

τμχ

42

20,00

840,00

201,60

1.041,60

20

Αδιάβροχες
ποδιές

20

τμχ

2

15,00

30,00

7,20

37,20

21

Ωτασπίδες

21

ζεύγος

11

15,00

165,00

39,60

204,60

22

ζεύγος

26

15,00

390,00

93,60

483,60

22

Επιγονατίδες

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚ.
ΤΙΜΕΣ (€)

ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΑΞΙΑ ΠΡΟ
ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ 24%
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΠΡΟΥΠ.
ΜΕ ΦΠΑ
(€)
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Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ.
ΤΕΧΝ
.
ΠΡΟ
Δ.

23

Ζώνες
ασφαλείας
για εργασίες
σε ύψος

23

τμχ

3

260,00

780,00

187,20

967,20

24

Καπέλα

24

τμχ

220

4,00

880,00

211,20

1.091,20

25

Νιτσεράδες

25

τμχ

50

40,00

2.000,00

480,00

2.480,00

26

Γαλότσες

26

ζεύγος

70

20,00

1.400,00

336,00

1.736,00

27

Γαλότσες
τύπου Ε
(σκάφανδρο)

27

ζεύγος

5

60,00

300,00

72,00

372,00

28

Γαλότσες
Ειδικά για
Ηλεκτρολόγο
υς

28

ζεύγος

2

85,00

170,00

40,80

210,80

29

Άρβυλα
ασφαλείας

29

ζεύγος

144

60,00

8.640,00

2.073,60

10.713,60

30

Άρβυλα
ασφαλείας
Ειδικά για
Ηλεκτρολόγο
υς

30

ζεύγος

9

80,00

720,00

172,80

892,80

31

Μπουφάν
ψύχους

31

τμχ

10

60,00

600,00

144,00

744,00

32

Κώνοι
προειδοποίη
σης κινδύνου
(σήμανσης
έργων,
ασφαλείας
κυκλοφορίας
)

32

τμχ

90

12,00

1.080,00

259,20

1.339,20

33

Ταινίες
σήμανσης
απομόνωσης
χώρων

33

τμχ

74

3,00

222,00

53,28

275,28

31.457,50

7.549,80

39.007,30

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α

ΕΝΔΕΙΚ.
ΤΙΜΕΣ (€)

ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΑΞΙΑ ΠΡΟ
ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ 24%
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΠΡΟΥΠ.
ΜΕ ΦΠΑ
(€)

3.907
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Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚ.
ΤΙΜΕΣ
(€)

ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΑΞΙΑ ΠΡΟ
ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ
24% (€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΠΡΟΥΠ.
ΜΕ ΦΠΑ
(€)

τεμ.

1

40,00

40,00

9,60

49,60

τεμ.

1

25,00

25,00

6,00

31,00

ΚΩΔ.
ΤΕΧΝ.
ΠΡΟΔ.

ΜΟΝΑΔΑ

1

Ένα (1) παντελόνι
μάλλινο
χρώματος
κυπαρισσί

1

2

Ένα (1)
πουκάμισο
μακρυμάνικο
χρώματος
γαλάζιου

2

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

Α) ΕΠΙΣΗΜΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
α) Στολή Ανδρική
Χειμερινή

β) Στολή Ανδρική
Θερινή

1

Ένα (1) παντελόνι
από καπαρντίνα
βαμβακερή
χρώματος
κυπαρισσί

3

τεμ.

1

40,00

40,00

9,60

49,60

2

Ένα (1)
πουκάμισο
κοντομάνικο
χρώματος
γαλάζιου

4

τεμ.

1

20,00

20,00

4,80

24,80

1

Δύο (2)
παντελόνια
μάλλινα
χρώματος
κυπαρισσί

5

τεμ.

2

40,00

80,00

19,20

99,20

2

Δύο (2)
πουκάμισα
μακρυμάνικα
χρώματος
γαλάζιου

6

τεμ.

2

25,00

50,00

12,00

62,00

Β) ΣΤΟΛΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
α) Στολή Ανδρική
Χειμερινή
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β) Στολή Ανδρική
Θερινή

1

Δύο (2)
παντελόνια από
καπαρντίνα
βαμβακερή
χρώματος
κυπαρισσί

7

τεμ.

2

40,00

80,00

19,20

99,20

2

Δύο (2)
πουκάμισα
κοντομάνικα
χρώματος
γαλάζιου

8

τεμ.

2

20,00

40,00

9,60

49,60

1

Ένα (1) παντελόνι
(με τσέπες) από
καπαρντίνα
βαμβακερή
χρώματος
κυπαρισσί

9

τεμ.

1

35,00

35,00

8,40

43,40

2

Δύο (2) φανέλες
κοντομάνικες
χρώματος
κυπαρισσί

10

τεμ.

2

15,00

30,00

7,20

37,20

3

Δύο (2) ζεύγη
μποτάκια
δερμάτινα
χρώματος
μαύρου

11

ζεύγος

2

60,00

120,00

28,80

148,80

4

Ένα (1)
δερμάτινο
μπουφάν
χρώματος
μαύρου

12

τεμ.

1

180,00

180,00

43,20

223,20

1

Ένα (1) παντελόνι
(με τσέπες) από
καπαρντίνα
βαμβακερή
χρώματος
κυπαρισσί

13

τεμ.

1

35,00

35,00

8,40

43,40

2

Δύο (2) μπλούζες
μακό χρώματος
γκρι - γαλάζιου

14

τεμ.

2

15,00

30,00

7,20

37,20

Γ) ΣΤΟΛΗ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α) Στολή Ανδρική
Χειμερινή

β) Στολή Ανδρική
Θερινή
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3

Ένα (1) ζεύγος
μποτάκια
δερμάτινα
χρώματος
μαύρου

15

ζεύγος

1

60,00

60,00

14,40

74,40

1

Δ) Ένα (1)
αδιάβροχο
νάϋλον

16

τεμ.

1

30,00

30,00

7,20

37,20

1

Ένα (1) μπουφάν
χρώματος
μαύρου

17

τεμ.

1

250,00

250,00

60,00

310,00

2

Ένα (1) κράνος
λευκό (με
ανακλαστικά)

18

τεμ.

1

180,00

180,00

43,20

223,20

1.325,00

318,00

1.643,00

ΦΠΑ 24% (€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΠΡΟΥΠ. ΜΕ
ΦΠΑ (€)

Ε) ΣΤΟΛΗ
ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Β

25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤ. ΑΞΙΑ
ΠΡΟ ΦΠΑ (€)

Α
Β

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

31.457,50

7.549,80

39.007,30

1.325,00

318,00

1.643,00

32.782,50

7.867,80

40.650,30

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άγιος Νικόλαος 21/06/2017

Άγιος Νικόλαος 21/06/2017

Η Προϊσταμένη Τμήματος ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης

Δ/νσης Περιβάλλοντος

Μαρία Δεμέτζου

Αργυρώ – Ειρήνη Ζερβού

Χημικός

Αρχιτέκτων - Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Η Προϊσταμένη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

:

10352/22-06-2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

:

61

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛ.

:

40.650,30 ευρώ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΗΓΗ

:

ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΟΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
για τα
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, δηλαδή
κάθε σύστημα ή μέσο το οποίο φοράει ή κρατάει ο εργαζόμενος ώστε να προστατεύεται
από έναν ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία του,
κατά τις ώρες της εργασίας του.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και απολύτως σύμφωνα
με τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, την προσφορά του αναδόχου
και το δείγμα.
Η παράδοση των ποσοτήτων ειδών θα γίνεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά
επιθυμούν οι υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου και κατόπιν εντολής, ανάλογα με τις
ανάγκες του Δήμου, στα μέτρα- μεγέθη που θα ζητηθούν και στις εγκαταστάσεις που θα
υποδειχθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η εντολή θα
δίδεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία παραδόσεως
με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (προφορικά, με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου).
Στην Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006 «Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και την
Κ.Υ.Α. 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008) γίνεται πλήρης αναφορά και
περιγραφή των μέσων ατομικής προστασίας.
Επισημαίνεται ότι λόγω:
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•

των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στους χώρους εργασίας των
υπηρεσιών

•

των εργονομικών και χρηστικών αναγκών ανά υπηρεσία

•

των αναγκών αυξημένης προστασίας, ιδιαίτερα ορισμένων ειδικοτήτων
εργαζομένων

•

την εμπειρία από τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας κατά τα
προηγούμενα έτη
ο Τεχνικός Ασφαλείας του Δήμου Αγίου Νικολάου κατέθεσε εισήγηση με θέμα:
«Υποδείξεις & συμβουλές Τεχνικού Ασφαλείας για θέματα Ασφάλειας της
Εργασίας.

Τεχνικές

προδιαγραφές

των

απαιτούμενων

μέσων

ατομικής

προστασίας» που έλαβε αριθμ. πρωτ. Δήμου 9533/09-06-2017. Στην εισήγηση
αυτή αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές που συμπεριλήφθηκαν στην
παρούσα μελέτη και επισημαίνεται ότι:
•

•

•

Για πρακτικούς λόγους το ψάθινο καπέλο που προβλέπεται στις προδιαγραφές της
ΚΥΑ για τους θερινούς µήνες, να αντικατασταθεί µε βαµβακερό καπέλο (τύπου
jockey), που εξυπηρετεί καλύτερα και είναι πιο εύχρηστο.
Για τους εργαζόµενους στη συντήρηση του πρασίνου και τους εργάτες που κάνουν
χρήση αλυσοπρίονου να προβλεφθούν γάντια για χειριστές αλυσοπρίονου µε
ελάχιστη προστασία ο=16m/s (ΕΝ 381)
Για τους εργάτες των απορριµµατοφόρων που εισέρχονται στα ψυγεία, όπου
συντηρούνται τα απορρίµµατα των µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων, να
προβλεφθούν µπουφάν ψύχους τα οποία θα αποτελούν εξοπλισµό των
απορριµµατοφόρων και θα χρησιµοποιούνται από τον εκάστοτε εργάτη που θα
εισέρχεται στο ψυγείο.

Όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) πρέπει να φέρουν πάνω τους τη
σήμανση

CE, τους κωδικούς των προτύπων που ικανοποιούν και τα αντίστοιχα

εικονοκλαστικού του και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα
Ελληνικά.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: (Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Π1/842/11-04-2013 έγγραφο του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Γενική Δ/νση
Κρατικών Προμηθειών)
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να
προσκομίσουν για όλα τα υπό προμήθεια Μέσα Ατομικής Προστασίας για τα οποία
απαιτείται CE:
•

Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή
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•

Εξέταση τύπου ΕΟΚ

•

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ποιοτικής αστοχίας
ή όποτε κρίνει σκόπιμο να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για την επιβεβαίωση
της τήρησης των ποιοτικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας.

Τα προσφερόμενα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω
τεχνικές προδιαγραφές:
1.Γάντια Δερματοπάνινα Γενικής Χρήσεως, για απασχολούμενους σε εργασίες στις οποίες
απαιτείται προστασία από μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) και ειδικότερα
εργαζόμενους

αποκομιδής

απορριμμάτων,

οδοκαθαριστές,

επόπτες

καθαριότητας,

ηλεκτροσυγκολλητές, ηλεκτρολόγους, εργάτες και τεχνίτες κήπων, εργάτες και τεχνίτες
μικροέργων (ελαιοχρωματιστές, ξυλουργοί, οικοδόμοι, σιδεράς). ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2
(διάσχιση), 2 (διάτρηση)
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm, πάχος 1 −1,2mm. Το εμπρός μέρος γαντιού και τα
δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία
σύσφιξης. Με καλή ευελιξία και εύχρηστα. Να επιτρέπουν στην παλάμη να κλίνει πλήρως.
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας
από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2.

2.Γάντια PVC, για απασχολούμενους σε εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από
χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, ειδικότερα για εργαζόμενους σε καύσιμα, σε
καθαρισμό κάδων και σε κοιμητήρια, οδηγοί και χειριστές μηχανημάτων, εργαζόμενοι στο
ΧΥΤΑ (ηλεκτρολόγοι και εργάτες).
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 cm, πάχος 1 mm.
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική
επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.
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Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Κωδικοί μηχανικών
αντοχών 3-1-2-1, Εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και
μικροοργανισμούς.

3.Γάντια από νιτρίλιο, για εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή
μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα, στο ΧΥΤΑ και σε ψεκασμούς.
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374
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)
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας
από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1, Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες
και μικροοργανισμούς.

.

4. Γάντια από νιτρίλιο και ύφασμα, για 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, σε εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, σε
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καθαρισμούς κάδων και πλύσιμο οχημάτων και σε επόπτες καθαριότητας. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm.Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο με ανώμαλη
επιφάνεια ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες, ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι
πιο εύχρηστο και ευέλικτο. . Να επιτρέπουν στην παλάμη να κλίνει πλήρως.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση),
2(διάτρηση)
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο για
προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2.

5. Γάντια ελαστικά μιας χρήσεως, για οδοκαθαριστές, εργάτες απορριμματοφόρων,
καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, επόπτες καθαριότητας απασχολούμενοι στην αποχέτευση
(προστασία έναντι χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών).
Πρότυπα: ΕΝ 374, 420.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm,
Υλικό κατασκευής από νιτρίλιο, χωρίς εσωτερική επίστρωση πούδρας, χρώματος μπλε. Δεν
έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές αφού είναι μίας χρήσεως. Συσκευασία σε κουτιά ανά 100
ή 200 τεμάχια.
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας
από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

6. Γάντια συγκολλητών, τα οποία παρέχουν προστασία σε εργασίες συγκολλήσεων από
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μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 407
Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική
επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητακαι
από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1.
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας
από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2,1, Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα.

7. Γάντια προστασίας από ηλεκτρικό ρεύμα (μονωτικά), για εργασίες ηλεκτρολόγων σε
χαμηλή τάση.
Πρότυπο: ΕΝ 60903
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. Κατασκευή
εντός του 2017
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).

8. Γάντια για χειριστές αλυσοπρίονου για τους απασχολούμενους με την συντήρηση του
πρασίνου.
Πρότυπο: ΕΝ 381-7, ΕΝ 388 – Κατηγορία ΙΙ
Χαρακτηριστικά: Κατασκευή από δέρμα και ύφασμα, προστασία από κοψίματα και στις δύο
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ράχες
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς, Προστασία min O=16m/s
Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Έτος και μήνας κατασκευής. Εικονόσημα προστασίας από
αλυσοπρίονο.

9. Κράνη ασφαλείας, για εργαζόμενους και επιβλέποντες σε εργοταξιακές δραστηριότητες,
ηλεκτρολογικές εργασίες και χώρους που εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα ή
υπάρχει κίνδυνος χτυπήματος της κεφαλής, όπως απασχολούμενοι με οικοδομικές εργασίες,
εργάτες απορριμματοφόρων, ηλεκτρολόγοι, απασχολούμενοι με βάψιμο, απασχολούμενοι με
αποχέτευση, εργαζόμενοι στο ΧΥΤΑ.
Πρότυπο: ΕΝ 397
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο
εργονομικά πρέπει:
• 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
• Κατασκευή εντός του 2017
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.
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10. Γυαλιά ασφαλείας κλειστού τύπου (goggles), για απασχολούμενους σε εργασίες που
απαιτείται προστασία από χημικούς ή/και μηχανικούς κινδύνους όπως εργάτες και τεχνίτες
κήπων (χρήση φυτοφαρμάκων, εκτινασσόμενα σωματίδια), εργάτες καθαριότητας σε WC
(χρήση χημικών), τεχνίτες οχημάτων (χρήση διαλυτών και καυσίμων, εκτινασσόμενα
σωματίδια), ηλεκτρολόγοι οχημάτων (χρήση υγρών μπαταριών, εκτινασσόμενα σωματίδια),
ξυλουργοί (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), σιδεράς (χρήση βαφών και
διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), ελαιοχρωματιστές (χρήση βαφών και διαλυτών,
εκτινασσόμενα σωματίδια), οικοδόμοι.
Πρότυπα: EN 166
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.
Σήμανση:

Στο πλαίσιο: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Β Μηχανική αντοχή, 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.

11. Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία, για εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς
μήνες.
Πρότυπα: ΕΝ166,169
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή
μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για
καλύτερη προσαρμογή.
Σήμανση: Στους βραχίονες: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή
Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, 6-2 ή 6−2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης
της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος, ή σήμανση 5-2ή
5-2,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα, FΤ Μηχανική αντοχή, Κ
προστασία έναντι τριβής.
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12.Ασπίδιο προστασίας, για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου.
Πρότυπα: ΕΝ 166
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).
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι
επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.
Σήμανση: Στο στήριγμα: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή
Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, F Μηχανική αντοχή.

13. Μάσκα Οξυγονοκόλλησης (goggles), σε συγκολλήσεις με αέρια.
Πρότυπο: ΕΝ 166,175
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να
ανασηκώνονται (τύπος flipup) όταν δεν γίνεται συγκόλληση.
Σήμανση : Στο πλαίσιο : CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή
Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, 4 έως 8 βαθμός σκίασης, FΤ Μηχανική αντοχή
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις
προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.

14. Φιλτρόμασκα σωματιδίων FFP2 με βαλβίδα. Για την προστασία αναπνοής για
απασχολούμενους σε οικοδομικές και γενικά εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από
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σωματίδια αδρανούς σκόνης.
Πρότυπα: EN 149 FFP2
Χαρακτηριστικά: Τριών τμημάτων, με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη,
στόμα και πηγούνι, με βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση), εσωτερικό
στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.

15. Φιλτρόμασκα σωματιδίων FFP1 με βαλβίδα. Για την προστασία αναπνοής για
απασχολούμενους

σε

εργασίες

αποκομιδής

απορριμμάτων

(εργάτες

και

οδηγοί),

οδοκαθαριστές, τεχνίτες και εργάτες κήπων, εργαζόμενοι καθαρισμού εσωτερικών χώρων, και
γενικά εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη και ενοχλητικές οσμές.
Πρότυπα: EN 149 FFP1
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι,
με βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση), επίστρωση ενεργού άνθρακα, εσωτερικό
στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.

16. Φιλτρόμασκα σωματιδίων/σταγονιδίων FFP3 με βαλβίδα. Για την προστασία αναπνοής
από υψηλής τοξικότητας, βλαβερά στερεά και υγρά αιωρήματα για ηλεκτρολόγους και εργάτες
που απασχολούνται στο ΧΥΤΑ.
Πρότυπα: EN 149 FFP3
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι,
με βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση), εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες στη
μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.

17. Φιλτρόμασκα αναθυμιάσεων ενεργού άνθρακα FFP2. Για την προστασία αναπνοής για
απασχολούμενους σε εργασίες συγκολλήσεων.
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Πρότυπα: EN 149 FFP2
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι,
με βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση), προστασία από αναθυμιάσεις κολλήσεων,
εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.

18. Ανακλαστικά γιλέκα, για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς
όπως

ασφαλτοστρώσεις,

τεχνικά

έργα

σε

οδούς,

εργασίες

κήπων,

υδραυλικούς,

οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο φθορίζον χρώμα ακόμα και σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό υψηλής
χρωματικής αντίθεσης. Το γιλέκο θα κλείνει με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro
Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%). Στην πλάτη θα φέρει τύπωμα:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χρώμα γραμμάτων: μαύρο, μέγεθος 3-4 cm)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια
ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανακλαστικές
ενδυμασίες .

19. Ολόσωμη φόρμα: Για τους εργαζόμενους στους κήπους, απασχολούμενοι με τους
ψεκασμούς κήπων και στις απολυμάνσεις, και εργαζόμενους μικροέργων απασχολούμενων με
τις βαφές, εργάτες κοιμητηριού καθώς και εργαζόμενους στο ΧΥΤΑ (ηλεκτρολόγοι και εργάτες).
Πρότυπα: ΕΝ 340, 463
Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν
από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του
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δέρματος.
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος
κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών.
Κωδικοί προστασίας: 4 προστασία από αερολύματα (spray), 5 προστασία από σκόνες, 6
προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.

20. Αδιάβροχες ποδιές, για τον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων,
αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων
Πρότυπα: ΕΝ 340, 467
Χαρακτηριστικά: Ποδιές μακριές από PVC με ύψος τουλάχιστον 110 cm που να καλύπτουν
από τα πόδια μέχρι και το στήθος, μπροστά και πίσω, και να έχουν ρυθμιζόμενο λουράκι στο
λαιμό. Αδιάβροχες, με αντοχή σε χημικές ουσίες, εύκολες στο πλύσιμο.
Σήμανση:CE,

Κατασκευαστής,

Κωδικός

προϊόντος,

Εργαστήριο

πιστοποίησης,

Έτος

κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες.

21. Ωτασπίδες, για εργαζόμενους που κάνουν χρήση μηχανημάτων με θόρυβο όπως
ηλεκτροσυγκολλητές και σιδεράς (χρήση τροχού), τεχνίτες κήπων (βενζινοπρίονα), ξυλουργούς
και οικοδόμους.
Πρότυπα: ΕΝ 352- 1
Χαρακτηριστικά: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα έχουν
ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω τους, για να
είναι πιο εύχρηστες.
Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE,
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Κωδικό

προϊόντος, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.

22. Επιγονατίδες. Για εργάτες και τεχνίτες τμήματος μικροέργων (π.χ. ελαιοχρωματιστές,
εργάτες σε οικοδομικές εργασίες) και απασχολούμενους με υδραυλικές εργασίες και
συντήρηση κήπων.
Χαρακτηριστικά: Να είναι κατασκευασμένες 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 (προτιμάται να περιέχει gel ή ανάλογο υλικό), να
συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες Velcro.

23. Ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος, για τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων
που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος (π.χ. καλαθοφόρο). ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
Πρότυπα: ΕΝ 361 - Ε358 EN 362: 2004/Β – EN354
Χαρακτηριστικά: ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων, με κρίκους ανάρτησης στην πλάτη, το
στήθος και την μέση. Η ζώνη θα διαθέτει μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης και
ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια. Θα διαθέτει ρυθμιζόμενο ιμάντα συγκράτησης στη μέση. Η
ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Η ζώνη θα συνοδεύεται από τους
αντίστοιχους κρίκους αλουμινίου διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαμίδιο Φ12 mm και
μήκους 2 m.
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος
κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες. Να παραδοθεί και η δήλωση
συμμόρφωσης του εξοπλισμού.

24.Καπέλα: στους οδοκαθαριστές, στους οδηγούς, στους επιβλέποντες, στους εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς και στους
απασχολούμενους στη ρήψη ασφάλτου.
Πρότυπα: EN812
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Χαρακτηριστικά: Βαμβακερό 100% από ύφασμα καλής ποιότητας (τύπου jockey) που παρέχει
προστασία από ήλιο. Εφαρμόζει με ειδικό κλιπ στο πίσω μέρος του καπέλου.
Σήμανση: CE, Κωδικός προϊόντος, Κατασκευαστής.

25. Νιτσεράδες. Για τους εργαζόμενους στην αποκομιδή απορριμμάτων και εργαζόμενους σε
εξωτερικούς χώρους άνευ καιρικών συνθηκών (πχ εργαζόμενοι κήπων, οδοκαθαριστές) καθώς
και τους επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.
Πρότυπα: ΕΝ 343
Χαρακτηριστικά: 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.
Θα περιλαμβάνουν σακάκι και παντελόνι.
Αναλυτική περιγραφή:
Σακάκι
Υλικό κατασκευής αδιάβροχο.
Γιακάς με κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα
είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας.
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 τσέπη και δύο (2) εσωτερικές τσέπες.
Στην πλάτη θα φέρει τύπωμα: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χρώμα γραμμάτων: μαύρο, μέγεθος
3-4 cm)
Παντελόνι
Παντελόνι με ζώνη μέσης, τσέπες εξωτερικές, πρόσθετη λωρίδα ρύθμισης εξωτερικά στο
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μπατζάκι.
Σήμανση: CE, Κωδικός προϊόντος, Κατασκευαστής.
Εικονόσημα μηχανικών αντοχών.

26. Γαλότσες, για εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες και τους επιβλέποντες
των εν λόγω εργασιών. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
Πρότυπο: ΕΝ ISO 20344, EN ISO 20345
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα,
προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.
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

27. Γαλότσες τύπου Ε (σκάφανδρο), για εργασίες καθαρισμού κάδων και απορριμματοφόρων
και στο ΒΙΟ.ΚΑ. του ΧΥΤΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

Πρότυπο: ΕΝ ISO 20344, EN ISO 20345
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα με αρκετό ύψος, που φτάνει μέχρι το στήθος (γαλότσα με
ενιαία αδιάβροχη φόρμα στήθους) με ελαστικές τιράντες για καλύτερη στήριξη.
Κατασκευασμένη από 100% PVC με εσωτερική επένδυση, μόνωση στο νερό και ανθεκτική στα
χημικά, με αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι
διάτρησης.
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
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Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: Προστασία δακτύλων, Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη
φτέρνα, Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης,
Αντιστατικές ιδιότητες.

28.Γαλότσες ειδικά για ηλεκτρολόγους, για εργασίες του συνεργείου ηλεκτρολόγων στην
ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.
Πρότυπο : ΕΝ 344, 345.
Χαρακτηριστικά : ίδια με τις κοινές γαλότσες της τεχνικής περιγραφής 26, αλλά θα πρέπει να
έχουν αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε όλη τη γαλότσα σε τουλάχιστον 5 kV.
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.

29.Άρβυλα ασφαλείας, για τους εργάτες κήπων, κηπουρούς, εργάτες και τεχνικούς τμήματος
μικροέργων, οδηγούς διοικητικού, οδηγούς απορριμματοφόρων και τους επιβλέποντες των
παραπάνω εργαζομένων. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
Χαρακτηριστικά : Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.
Πρότυπα : ΕΝ 344, 345
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.
• Στις περιπτώσεις που το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων είναι μεταλλική ενίσχυση και η
προστασία της σόλας έναντι διάτρησης εξασφαλίζεται με χρήση μεταλλικού ένθετου στη σόλα,
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κατά μήκος του πέλματος, η μεγαλύτερη ακαμψία στη σόλα λόγω του μεταλλικού ένθετου και
το μεγαλύτερο βάρος των αρβύλων λόγω τον μεταλλικών ενισχύσεών τους συνεπάγεται
περισσότερη κούραση στο βάδισμά των δικαιούχων που τα χρησιμοποιούν. Συνεπώς, τόσο το
προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων όσο και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης με
κατάλληλη ενίσχυση κατά μήκος του πέλματος πρέπει να είναι από υλικά αφενός μη
μεταλλικά, ώστε τα άρβυλα να είναι ελαφρύτερα και με πιο εύκαμπτη σόλα από αυτά που
φέρουν τις αντίστοιχες μεταλλικές ενισχύσεις, και αφετέρου 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 P. V. C., πάχους κατάλληλου ώστε
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 τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αντοχή σε
λάδια, πετρελαιοειδή, υδρογονάνθρακες, οξέα και άλλα χημικά, αντοχή στην υδρόλυση και την
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 χρειάζεται να 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.

Σελίδα 70 από 130

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.

30. Άρβυλα ασφαλείας ειδικά για ηλεκτρολόγους, για ηλεκτρολογικές εργασίες και τους
επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.
Χαρακτηριστικά : ίδια με τα άρβυλα ασφαλείας, πλην των εξής διαφορών που αποσκοπούν
στην επαρκή μόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των ίδιων των δικαιούχων από το
ηλεκτρικό ρεύμα.
• Θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει τη 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 του και ελήφθη υπόψη ο, συγκριτικά ιδίως, περιορισμένος κίνδυνος
διάτρησης της σόλας στους χώρους και τις συνθήκες εργασίας τους. Παράλληλα, επιλέγονται
δερμάτινα άρβυλα, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε σχέση με άρβυλα από καουτσούκ,
άλλο ελαστικό ή P. V. C.
Πρότυπα : ΕΝ 347.
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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.

31.Μπουφάν ψύχους, για τους εργάτες των απορριμματοφόρων που εισέρχονται στα ψυγεία,
όπου συντηρούνται τα απορρίμματα των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
Χαρακτηριστικά : Μπουφάν με εξωτερικό υλικό πολυέστερ, με θερμομονωτική επένδυση,
ισοθερμική μεμβράνη εσωτερικά, εσωτερική επένδυση φλις και κουκούλα. Στην πλάτη θα
φέρει τύπωμα: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χρώμα γραμμάτων: μαύρο, μέγεθος 3-4 cm)
Πρότυπα : ΕΝ 343.
Σήμανση :
• CE.
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής.

32. Κώνοι προειδοποίησης κινδύνου (σήμανσης έργων, ασφαλείας κυκλοφορίας): 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).
Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: καουτσούκ
Διαστάσεις: ύψος: 50 cm, βάρους 2,2 - 2,4 kg.
Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτη ισορροπία
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και θα έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης 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 ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D65, γεωμετρία 45/0
με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων:
Χρώµα

1
2
3
4
Παρ/νταςφωτειν/ταςβ
Χ
Ψ
Χ
Ψ
Χ
Ψ
Χ
Ψ
Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 >0,11
Η Ανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86).
Σήμανση: (στη βάση) κατασκευαστής, αριθμός έγκρισης
Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENTC 226 N
143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.
Κώνος: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENTC 226 N 143 E (παρ.7.4, 7.5, 7.6) ή ισοδύναμο
εθνικό πρότυπο ως προς τις μηχανικές αντοχές.
Έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

33. Ταινίες σήμανσης απομόνωσης χώρων.
Χαρακτηριστικά: Ταινία οριοθέτησης χώρων, χωρίς κόλλα, από πολυαιθυλένιο με
χρωματισμό άσπρο-κόκκινο ή κίτρινο-μαύρο σε λωρίδες για να παρέχουν καλή ορατότητα. Οι
ταινίες σημάνσεως θα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την προειδοποίηση και τη
σήμανση κινδύνου των κάθε είδους κινητών ή στατικών αντικειμένων, στα προεξέχοντα μέρη,
στις σκάλες, στους χώρους στάθμευσης, στα εργοτάξια και για την οριοθέτηση περιοχών για τη
διέλευση των φορτηγών, περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, κλπ. Η διάσταση του
ρολού θα είναι 70mm X 200m.
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
για τις
ΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Στην Υ.Α. υπ΄ αριθμ. οικ.55572/26-10-2005 (ΦΕΚ 1648/Β/29-11-2005) «Καθορισμός της
στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»
όπως
συμπληρώθηκε με την Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 15945/28-03-2006 (ΦΕΚ 426/Β/07-04-2006) γίνεται
πλήρης αναφορά της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής
Αστυνομίας. Οι επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές, οι λεπτομέρειες ραφής (οδηγίες)
καθώς και τα τεχνικά σκίτσα των παραπάνω ειδών και η σύνθεση των υφασμάτων τους
καθαρίζονται στο παράρτημα που συνοδεύει τις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις,
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας μελέτης.

Στην Υ.Α. υπ΄ αριθμ. οικ.30755/09-06-2004 (ΦΕΚ 867/Β/11-06-2004) «Καθορισμός του
διακριτικού σήματος και του τύπου της ειδικής ταυτότητας του ειδικού ένστολου
προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» περιγράφεται το σήμα της Δημοτικής
Αστυνομίας και τα ρούχα της στολής που πρέπει να το φέρουν καθώς και η ακριβής θέση
του.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και απολύτως σύμφωνα
με τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, την προσφορά του αναδόχου
και το δείγμα.
Όλα τα είδη θα είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα, σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και 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 υπηρεσία του Δήμου είτε κατά τη χρήση του εντός διαστήματος το
οποίο καλείται να δηλώσει έκαστος συμμετέχων.
Θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
Α. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
T.Π. 1 – Παντελόνι επίσημο χειμερινό ανδρικό: Παντελόνι μάλλινο ανδρικό, χρώματος
κυπαρισσί, με πατιλέτα με μονό εξωτερικό γαζί, πιέτες με εσωτερική ραφή, στρίφωμα με
κοπτοράπτη, ζώνη τρουκ για κούμπωμα, τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια. Η σύνθεση του
υφάσματος θα είναι 45% WOOL και 55% TERILEN, η ύφανση καμπαρντίνα, βάρος
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υφάσματος 400 γρ./ τρέχον μέτρο.
T.Π. 2 - Πουκάμισο χειμερινό ανδρικό: Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γαλάζιου, με
ραφή ώμου και ωμίτη με εξώγαζο, με ραφή μασχάλης, πλαϊνή και εσωτερική μανικιού
πλακοραφή, στρίφωμα εξώγαζο, τσέπες πατ εξώγαζο. Η σύνθεση του υφάσματος θα
είναι 65% POLYESTER και 35% cotton, ύφανση PODLINA,

βάρος υφάσματος 115

γρ./τρέχον μέτρο, που θα φέρει το ειδικό σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας στην τσέπη,
κεντητό, σε διαστάσεις 3x3 cm.
ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΡΙΝΗ
T.Π. 3 - Παντελόνι επίσημο θερινό ανδρικό: Παντελόνι ανδρικό από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί, με πατιλέτα με μονό εξωτερικό φαζί, πιέτες με
εσωτερική ραφή, στρίφωμα με κοπτοράπτη, ζώνη τρουκ για κούμπωμα, τσέπη πίσω
φιλέτο με θυλάκια. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 45% Wool και 55% terilen, η
ύφανση FRESCO, βάρος υφάσματος 250 γρ./τρέχον μέτρο.
T.Π. 4 - Πουκάμισο θερινό ανδρικό: Πουκάμισο χρώματος γαλάζιου, με μακρύ μανίκι και
πατιλέτα (για ανασήκωμα του μανικιού) με ραφή ώμου και ωμίτη με εξώγαζο, με ραφή
μασχάλης, πλαϊνή και εσωτερική μανικιού πλακοραφή, στρίφωμα εξώγαζο, τσέπες πατ
εξώγαζο. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 65% POLYESTER και 35% cotton, ύφανση
PODLINA, βάρος υφάσματος 115 γρ./τρέχον μέτρο, που θα φέρει το ειδικό σήμα της
Δημοτικής Αστυνομίας στην τσέπη, κεντητό, σε διαστάσεις 3x3 cm.
Β. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
T.Π. 5 – Παντελόνι χειμερινό ανδρικό: Παντελόνι μάλλινο ανδρικό, χρώματος κυπαρισσί,
με πατιλέτα με μονό εξωτερικό γαζί, πιέτες με εσωτερική ραφή, στρίφωμα με
κοπτοράπτη, ζώνη τρουκ για κούμπωμα, τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια. Η σύνθεση του
υφάσματος θα είναι 45% WOOL και 55% TERILEN, η ύφανση καμπαρντίνα, βάρος
υφάσματος 400 γρ./ τρέχον μέτρο.
T.Π. 6 – Πουκάμισο χειμερινό ανδρικό: Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γαλάζιου, με
ραφή ώμου και ωμίτη με εξώγαζο, με ραφή μασχάλης, πλαϊνή και εσωτερική μανικιού
πλακοραφή, στρίφωμα εξώγαζο, τσέπες πατ εξώγαζο. Η σύνθεση του υφάσματος θα
είναι 65% POLYESTER και 35% cotton, ύφανση PODLINA,

βάρος υφάσματος 115

γρ./τρέχον μέτρο, που θα φέρει το ειδικό σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας στην τσέπη,
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κεντητό, σε διαστάσεις 3x3 cm.
ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ
T.Π. 7 – Παντελόνι υπηρεσίας θερινό ανδρικό: Παντελόνι ανδρικό χρώματος κυπαρισσί,
με πατιλέτα με μονό εξωτερικό φαζί, πιέτες με εσωτερική ραφή, στρίφωμα με
κοπτοράπτη, ζώνη τρούκ για κουμπωμα, τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια. Η σύνθεση του
υφάσματος θα είναι 45% Wool και 55% terilen, η ύφανση FRESCO, βάρος υφάσματος
250 γρ./τρέχον μέτρο.
T.Π. 8 – Πουκάμισο θερινό ανδρικό: Πουκάμισο χρώματος γαλάζιου, με μακρύ μανίκι και
πατιλέτα (για ανασήκωμα του μανικιού) με ραφή ώμου και ωμίτη με εξώγαζο, με ραφή
μασχάλης, πλαϊνή και εσωτερική μανικιού πλακοραφή, στρίφωμα εξώγαζο, τσέπες πατ
εξώγαζο. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 65% POLYESTER και 35% cotton, ύφανση
PODLINA, βάρος υφάσματος 115 γρ./τρέχον μέτρο, που θα φέρει το ειδικό σήμα της
Δημοτικής Αστυνομίας στην τσέπη, κεντητό, σε διαστάσεις 3x3 cm.
Γ. ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ UNISEX
T.Π. 9 – Παντελόνι (με τσέπες) από καμπαρντίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί, με
πατιλέτα με μονό εξωτερκό γαζί, με ραφή καβάλου πίσω με εξώγαζο, στρίφωμα
κοπτοράπτη, ζώνη με κουμπί, τσέπες πίσω φιλέτο με θυλάκια, τσέπες πλαϊνές (στο
μπατζάκι του παντελονιού) με διπλό εξώγαζο – επένδυση από ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ, πατ, μονό
εξώγαζο – επένδυση ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 65%
POLYESTER και 35% COTTON, με ύφανση ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ, βάρος υφάσματος 240 γρ/μ2
T.Π. 10 – Φανέλα κοντομάνικη: Φανέλα κοντομάνικη χρώματος κυπαρισσί, η σύνθεση
του υφάσματος θα είναι 100% βαμβάκι. Το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας θα φέρεται
στο πίσω μέρος του μακό, με διάσταση 23x23 cm.
T.Π. 11 – Μποτάκια δερμάτινα: Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου, από φυσικό
δέρμα, με σόλα από καουτσούκ.
T.Π. 12 – Μπουφάν δερμάτινο: Μπουφάν δερμάτινο από δέρμα μόσχου, μαλακό
τύπου νάπα, κατάλληλο για ενδύματα, προσώπου, ελαφρά φινιρισμένο, χρώματος
μαύρου, βαμμένο σε όλο το πάχος, χωρίς πόρους (βαρελιαστό), που θα φέρει φόδρα
από ραιγιόν, τύπου σατέν, καπιτοναρισμένο σε σχήμα τετράγωνο με πολυεστερική βάτα.
Τα τετράγωνα θα έχουν μήκος πλευράς 6mm περίπου και θα είναι με τριπλό γαζί
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(τρίγαζα). Το φερμουάρ θα είναι χοντρό No 7 (συνολικό πλάτος μεταλλικών δοντιών όταν
είναι κλειστό, 7 mm), μεταλλικό στο χρώμα του νίκελ ΥΚΚ (SILVER). Σούστες (press
button) στο χρώμα του χαλκού και μεταλλικά δαχτυλίδια για τις οπές του εξαερισμού. Το
μπουφάν θα είναι ραμμένο με κλωστή νάιλον, τρίκλωνη, χρώματος μαύρου, βαμβακερό
ύφασμα (τσεπόπανο) μαύρου χρώματος για την κατασκευή του εσωτερικού των τσεπών,
φόδρα από ρεγιόν τύπου σατέν για την επένδυση των μανικιών. Το μπουφάν θα
κατασκευάζεται στα μεγέθη S (SMALL) M (MEDIUM), L (LARGE), XL (EXTRA LARGE), XXL
(EXTRA EXTRA LARGE). Σε κάθε μπουφάν θα υπάρχουν οδηγίες συντήρησης, καθαρισμού
κ.λ.π. σε ετικέτα εσωτερικά χαραγμένα. Το μπουφάν θα φέρει το σήμα της Δημοτικής
Αστυνομίας στο αριστερό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα, κεντητό, σε διαστάσεις 4x4
cm. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ UNISEX
T.Π. 13 – Παντελόνι καθημερινό unisex (με τσέπες): Παντελόνι (με τσέπες) από
καμπαρντίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί, με πατιλέτα με μονό εξωτερικό γαζί, με
ραφή καβάλου πίσω με εξώγαζο, στρίφωμα κοπτοράπτη, ζώνη με κουμπί, τσέπες πίσω
φιλέτο με θυλάκια, τσέπες πλαϊνές (στο μπατζάκι του παντελονιού) με διπλό εξώγαζο –
επένδυση από ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ, πατ, μονό εξώγαζο – επένδυση ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ. Η
σύνθεση του υφάσματος θα είναι 65% POLYESTER και 35% COTTON,

με ύφανση

ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ, βάρος υφάσματος 240 γρ/μ2
T.Π. 14

–Μπλούζα μακό: Μπλούζα μακό χρώματος γκρι – γαλάζιου, η σύνθεση του

υφάσματος θα είναι 96% ΒΑΜΒΑΚΙ – 4% ELASTAN και το βάρος 160 – 175 γρ. Το σήμα της
Δημοτικής Αστυνομίας θα φέρεται στο πίσω μέρος του μακό, με διάσταση 23x23 cm.
T.Π. 15 – Μποτάκια δερμάτινα: Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου, από φυσικό
δέρμα, με σόλα από καουτσούκ.
Δ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
T.Π. 16 – Αδιάβροχο ανδρικό – γυναικείο: Αδιάβροχο χρώματος PANTONE 19-0414, TR
FOREST NIGHT 100% νάιλον, βάρους 150γρ/μ2.

Ε. ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ
Οι υπό προμήθεια στολές κατασκευάζονται από εξειδικευμένα υφάσματα από
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πολυαμιδικές ή άλλες συνθετικές ίνες υψηλής αντοχής, ώστε να εξασφαλίσουν πλήρως
τις απαιτήσεις του προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 13595 επίπεδο προστασίας 1 (level
1), περί ιματισμού ασφαλείας μοτοσυκλετιστών.
1. Οι στολές πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχες, στο ύφασμα και τις ραφές, αλλά
να επιτρέπουν την αναπνοή του σώματος, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να
έχουν εσωτερικά ειδική για το σκοπό αυτό μεμβράνη και οι ραφές θα έχουν
κλείσει εσωτερικά με θερμοκολλητική ταινία. Το ύφασμα θα έχει υποστεί έντονο
υδροαπωθητικό φινίρισμα (durable water repellent, DWR, finish) και οι στολές θα
πληρούν όλες τις απαιτήσεις του πίνακα 1, σύμφωνα με τις μεθόδους ελέγχου
του πίνακα 2 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής.
2. Οι στολές θα είναι εφοδιασμένες με προστατευτικά και θα πληρούν τις
απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ1621-1 και prEN 1621-2 της Ε.Ε. περί ασφαλείας
μοτοσυκλετιστών.
3. Εσωτερικά το τζάκετ να φέρει προσθαφαιρούμενη μονωτική επένδυση (και στα
μανίκια), καπιτοναρισμένο με ύφασμα polyester και θερμομονωτικό υλικό, από
τεχνικές ίνες. Το εξωτερικό ύφασμα polyester θα είναι χρώματος μαύρου και από
τις δύο πλευρές. Η επένδυση αυτή θα συνδέεται περιμετρικά με το τζάκετ, με
φερμουάρ πλαστικό άριστης ποιότητας. Το θερμομονωτικό υλικό θα πρέπει να
έχει τέτοιο βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο, ώστε η θερμομονωτική του ικανότητα
να είναι περίπου από +15ο C μέχρι -15ο C και θα πρέπει να διατηρεί την ικανότητά
του αυτή, τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Οι ιδιότητες αυτές θα πρέπει να
πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή του θερμομονωτικού υλικού

ή τον

κατασκευαστή της στολής.
4. Οι στολές θα πρέπει να είναι πλενόμενες, χωρίς να χάνουν τις ιδιότητές τους και
σε κάθε μία να υπάρχει εσωτερικά ραμμένη ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος και
συντήρησης, με τα διεθνώς χρησιμοποιημένα σύμβολα.
5. Στο πίσω μέρος των τζάκετ να είναι γραμμένες με θερμοκολλητική μέθοδο οι
λέξεις «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και «MUNICIPAL POLICE» με κεφαλαία
ανακλαστικά ανεξίτηλα γράμματα. Το ύψος των γραμμάτων των λέξεων «
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι περίπου 3cm και η απόσταση μεταξύ τους
ισομήκης, το δε ύψος των γραμμάτων της λέξης «MUNICIPAL POLICE» να είναι
περίπου 2,5 cm. Οι λέξεις «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι γραμμένες
ημικυκλικά. Το χρώμα των γραμμάτων να είναι γκρι- ασημί.
6. Κάθε τζάκετ να συνοδεύεται από (3) ανταλλακτικά κουμπιά πίεσης (τρουκ) μέσα
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σε νάιλον σακουλάκι.
7. Όλες οι ακριβείς διαστάσεις της στολής και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία
φαίνονται στο παράρτημα που ακολουθεί.
8. Η κάθε στολή να είναι συσκευασμένη σε ειδική θήκη από συνθετικό ύφασμα και
οι στολές δεν θα φέρουν εξωτερικά κανένα είδος εμπορικού σήματος.
9. Τα ανωτέρω δείγματα να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και αναλυτικές
Εκθέσεις Ελέγχου, για τη συμφωνία του με τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΝ
13595, και ΕΝ 1621-2 καθώς και για όλες τις απαιτήσεις του πίνακα 1 με τις
μεθόδους του πίνακα 2. Οι ανωτέρω Εκθέσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από
εργαστήρια διαπιστευτήρια για την έκδοσή τους και θα συνοδεύονται από
σχετικό έγγραφο της διαπίστευσης αυτής. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά να
συνοδεύονται από μετάφραση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α/Α
1

Χαρακτηριστικά
Ρυθμός

διαπέρασης

υδρατμούς:

από

Ελάχιστο
τους

Διαδικασία

Μέγιστο
Ret 12m2xPa/w

BW

Σημ: η μέτρηση

καινούργιο ύφασμα

θα γίνεται χωρίς
την αφαιρούμενη
επένδυση.

2

Υδροστατική Αντίσταση (Κρίσιμο ύψος
νερού)

3

Καινούργιο ύφασμα

1000cm

Ραφές

400cm

Διαπερατότητα από το νερό
Μετά από τρείς πλύσεις

70 K Pa

(Εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)
Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70 K Pa
70ο C και 18.000 κάμψεις
50.000 κάμψεις

60 K Pa
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4

5

Υδροαπωθητικότητα (spray test)
Καινούριο ύφασμα

100

Μετά από 3 πλύσεις

90

Αντίσταση στην αποφυλλοποίηση
Μετά από 3 πλύσεις

Να

μην

εμφανίζονται και

(εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)

στις δύο όψεις
Μετά από γήρανση 168 ώρες στους

του

70ο C και 18.000 κάμψεις

υφάσματος

ραγίσματα,

50.000 κάμψεις

ρωγμές, τρύπες ή
φουσκάλες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α/Α
1

Χαρακτηριστικά
Ρυθμός

διαπέρασης

από

Μέθοδος ελέγχου
τους

υδρατμούς
Διαδικασία BW καινούργιο ύφασμα
2

ISO 11092

Υδροστατική Αντίσταση (Κρίσιμο ύψος
νερού)
Καινούργιο ύφασμα

EN-ISO 20811
Η πίεση εφαρμόζεται στην
εξωτερική

επιφάνεια

υφάσματος.
Ραφές
3

Διαπερατότητα από το νερό

ΕΝ 20811

Μετά από 3 πλύσεις

ISO 6330 method 6A,dry A
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του

(Εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)
Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70ο
C και
18.000 κάμψεις

Κάμψεις κατά ISO 8096-3

50.000 κάμψεις
4

Υδροαπωθητικότητα (spray test)

EN 24920

5

Αντίσταση στην αποφυλλοποίηση

ISO 8096-3

Μετά από 3 πλύσεις

ISO 6330 method 6A, dry A

(εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)
Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70ο
C και
18.000 κάμψεις

Κάμψεις κατά ISO 8096-3

50.000 κάμψεις

T.Π. 17 - Μπουφάν (τζάκετ ) δικυκλιστών
Μπουφάν χρώματος μαύρου (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ):
1. Στο εμπρόσθιο μέρος να φέρει πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου αμφίδρομο. Το
τζάκετ να φέρει δύο τσέπες ανά μία στην δεξιά και αριστερή εξωτερική πλευρά
και να καλύπτονται από το ίδιο ύφασμα της στολής που να κλείνουν με πλαστικό
φερμουάρ βαρέως τύπου.
2. Στη μέση θα υπάρχουν ζωνάκια σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή. Εσωτερικά θα
τοποθετηθεί προσθαφαιρούμενη εσωτερική επένδυση όπως περιγράφεται
ανωτέρω. Προστατευτικά σε ώμους, αγκώνες, πλάτη, σύμφωνα με τα πρότυπα
περί

προστασίας

μοτοσικλετιστών

ΕΝ

1621-1

και

pr

EN

1621-2

προσθαφαιρούμενα.
3. Οπωσδήποτε η σχεδίαση θα πρέπει να είναι τέτοια που να προσφέρει άνεση
κινήσεων στον φέροντα με γνώμονα τη χρήση της από μοτοσικλετιστές και
οπωσδήποτε να είναι σύμφωνη με τη βασική σχεδίαση του προτύπου ΕΝ 13595.
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4. Ανακλαστικό ρέλι χρώματος ασημί- γκρί, που θα ράβεται κατά μήκος των
ενώσεων της κεντρικής πλάτης καθώς και στα αντίστοιχα εμπρόσθια μέρη. Το
ρέλι αυτό θα έχει εμφανή επιφάνεια τουλάχιστον 4 χιλιοστά και όχι μεγαλύτερη
από 6 χιλιοστά.
5. Με το ίδιο εξωτερικό ύφασμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των
στολών κατασκευάζονται επωμίδες. Κάθε επωμίδα ράβεται στη ραφή του ώμου
και στερεώνεται στην άλλη άκρη με αυτοκόλλητη ταινία (VELCRO). Το αρσενικό
τμήμα του VELCRO τοποθετείται στο ελεύθερο άκρο της επωμίδας και το θηλυκό
έπο του ώμου. Σε απόσταση 4 εκατοστών από το σημείο συρραφής του ώμου με
το αριστερό μανίκι να είναι ραμμένο VELCRO στο σχήμα του διακριτικού σήματος
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. Επί του VELCRO να φέρει και το ανωτέρω σήμα.
6. Στα μανίκια στο κάτω μέρος να υπάρχουν πτερύγια με VELCRO για τη σύσφιξη
αυτών.
7. Στο ενδιάμεσο του φιλέτου του εμπρόσθιου αριστερού τμήματος (Φύλλου)
δηλαδή από τη ραφή του φερμουάρ μέχρι τη ραφή του τελειώματος και σε όλο το
μήκος και το πλάτος αυτού να είναι τοποθετημένο και ραμμένο θερμομονωτικό
υλικό όπως αυτό που περιγράφεται στη γενική περιγραφή και απαιτήσεις.
8. Στο περιλαίμιο να έχει προαφαιρούμενο με οκτώ (8) κουμπιά πίεσης (τρουκ)
ύφασμα κοτλέ φοδραρισμένο, που να καλύπτει όλο το μήκος και το πλάτος του
περιλαίμιου.
9. Όλες οι ραφές να είναι στεγανοποιημένες με ειδική θερμοκολλητική ταινία.
T.Π. 18 - Κράνος μοτοσικλετιστών ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
1.Τα προς προμήθεια κράνη να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, κατασκευής μέχρι
6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και να πληρούν το
πρότυπο ECE 22-05 ή αντίστοιχο με σχετική βεβαίωση αντιστοιχίας.
2.Να είναι χρώματος λευκού, τύπου FULL FACE (δηλαδή θα περιβάλλει όλο το
κεφάλι μέχρι τη βάση αυτού συμπεριλαμβανομένων και των σιαγώνων).
3.Το βάρος κάθε κράνους να είναι μέχρι χίλια επτακόσια (1700) γραμμάρια,
συμπεριλαμβανομένου και του μεγέθους XXL.
Εξωτερικό τμήμα του κράνους:
1. Το κέλυφος να είναι ενιαίο χωρίς ραφές, κατασκευασμένο από συνθετική ύλη
(carbonfibers Kevlar, dyncema, fiberglass ή συνδυασμό τους) ιδίου πάχους και
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στερεότητας σε όλα τα σημεία του, μεγάλης ανθεκτικότητας στην κρούση,
σύνθλιψη, κάμψη και δεν θα αλλοιώνεται στις καιρικές μεταβολές και από τις
αναθυμιάσεις διαλυτικών ουσιών (βενζίνης, κατάλοιπα καυσαερίων κ.λ.π.)
2. Η Εξωτερική επιφάνεια να είναι σκληρή και λεία.
3. Τα στόμια των αεραγωγών που θα είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) καθώς και τα
υπάρχοντα σημεία στήριξης της καλύπτρας, δεν θα προεξέχουν από την
επιφάνεια του κράνους περισσότερο από 10cm και θα έχουν σαν σκοπό την
απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό του κράνους και το ξεθάμπωμα της
καλύπτρας. Ακόμη τα στόμια εισόδου των αεραγωγών θα καλύπτονται από
κατάλληλα επικαλύμματα, τα οποία έχοντας κατάλληλο διακόπτη στα σημεία
εισόδου του αέρα θα επιτρέπουν ή μη την είσοδο του αέρα κατά την επιθυμία
του κατόχου τους.
Εσωτερικό μέρος του κράνους:
1. Στο εσωτερικό μέρος αμέσως μετά το κέλυφος και σε επαφή με αυτό, να
υπάρχει

προστατευτικό

υλικό

απορρόφησης

κινητικής

ενέργειας

από

διογκούμενη πολυστερίνη που έχει διαμορφωθεί με θερμοσκλήρηνση.
2. Η ελαστικότητα προσαρμογής της κεφαλής στο εσωτερικό του κράνους να
επιτυγχάνεται από στρώμα ή στρώματα πολυουρεθάνης με την κάλυψη
αντιαλεργικού, αντιιδρωτικού υφάσματος.
Αλεξινέμιο (καλύπτρα)
1.

Να είναι κατασκευασμένη από υλικό lexan (polycarbonate) πάχους 1.5 – 2

mm, διαφανές, με μηδενική διάθλαση σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης αυτής,
αντιθαμβωτική, μεγάλης αντοχής στη χάραξη (antiscratch), με ανάγλυφη χάραξη
του συμβόλου Ε4 ή το αντίστοιχο σύμβολο της ευρωπαϊκής χώρας κατασκευής,
σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-05, σε σημείο μη εμποδιζον την ορατότητα.
2. Να μεταβάλλεται η θέση της με μηχανισμό μεγάλης αντοχής στη χρήση, σε
τουλάχιστον τρεις θέσεις εκ των οποίων οι δύο ακραίες θα είναι ανοικτή και
κλειστή.
3. Η αλλαγή της καλύπτρας να είναι δυνατή χωρίς τη χρήση εργαλείων και ο
μηχανισμός στήριξης της καλύπτρας επί του κελύφους να μην συνδέεται με
μεταλλικούς κοχλίες.
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Πρόσδεση
1. Τα σημεία στήριξης των ιμάντων πρόσδεσης να είναι συνδεδεμένα επί του
κελύφους και δεν θα προεξέχουν πέραν των 5mm από την εσωτερική επιφάνεια
του κελύφους και να μην είναι ορατά εξωτερικά.
2. Οι ιμάντες πρόσδεσης (ο ένας τουλάχιστον αυξομειούμενος) να είναι
κατασκευασμένοι από συνθετική ανθεκτική στον εφελκυσμό ύλη πλάτους 2-3 cm
και να περιέχονται σε θήκη από το ίδιο υφασμάτινο αντιαλεργικό υλικό που
υπάρχει στο εσωτερικό του κράνους, για την επαφή τους με το πρόσωπο του
φέροντα, στη μεγαλύτερη δυνατόν επιφάνεια των ιμάντων.
3.Η σύνδεση μεταξύ των ιμάντων, να γίνεται με τους ακόλουθους τύπους
μηχανισμών Α) διπλών πορπών σχήματος «D» (double ring) ή ΒΟ διπλών
μεταλλικών πορπών σχήματος «Ο» (double ring).
Πιστοποιητικά και αποδοχή προδιαγραφής.
Ο κατασκευαστής – προμηθευτής των υλικών της προδιαγραφής πρέπει να
καταθέσει στην ελληνική γλώσσα με την προσφορά του βεβαίωση του οίκου
κατασκευής από την οποία βεβαιώνεται ότι το εν λόγω εργοστάσιο :
1. Να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001-2000.
Στην εν λόγω βεβαίωση να φαίνεται
α) ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση
β) η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου
γ) ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης
δ) ο αριθμός της πιστοποίησης
ε)το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου του φορέα, που πραγματοποίησε την
πιστοποίηση του εργοστασίου, με την διεύθυνσή του, τον αριθμό τηλεφώνου και
fax.
2.Πιστοποιητικό από εργαστήριο αναγνωρισμένο από το κράτος ή διεθνή
οργανισμό ότι το κατατεθέν δείγμα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα
με το πρότυπο ECE 22-05 ή άλλο αντίστοιχο, του οποίου η αντιστοιχία θα
βεβαιώνεται από το ανωτέρω εργαστήριο.
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Σημάνσεις επί των κρανών
Κάθε κράνος να έχει τις παρακάτω σημάνσεις :
α. Το εργοστάσιο κατασκευής
β. Το μέγεθος
γ. Το βάρος
δ. Την ημερομηνία παραγωγής
ε. Τον αριθμό σειράς παραγωγής
στ. Τη χώρα κατασκευής
ζ. Το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας επί του κελύφους (ECE 22-05)
η. Το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας επί της καλύπτρας (Ε4 ή το αντίστοιχο
σύμβολο της ευρωπαϊκής χώρας κατασκευής).

Το κράνος θα παραδοθεί σε κατάλληλο κιβώτιο (κουτί) με υλικό συσκευασίας ή μέσα σε
κατάλληλη θήκη σε τρόπο που θα εξασφαλίζεται το κράνος από ενδεχόμενες φθορές,
από τη μεταφορά

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άγιος Νικόλαος 21/06/2017
Η Προϊσταμένη Τμήματος ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης

Άγιος Νικόλαος 21/06/2017
Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Περιβάλλοντος

Μαρία Δεμέτζου

Αργυρώ – Ειρήνη Ζερβού

Χημικός

Αρχιτέκτων - Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΤΕΥ∆
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 φορέα1 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) η οποία διενεργεί τον διαγωνισμό:
- Ονομασία: 1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6195
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΡΟΥΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤ.Κ. 72100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ζαμβία Παγκάλου, δημοτικό κτίριο Περιφερειακής οδός Αγίου
Νικολάου- Ελούντας, ισόγειο, γρ. 3.
- Τηλέφωνο: 2841089923, Φαξ: 28410 89939
- Ηλ. ταχυδρομείο: zampagkalou@dimosagn.gr
-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
http://www.dimosagn.gr/
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ», CPV: 35113400-3, 35811200-4
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6195
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Η ανάθεση θα γίνει κατ΄είδος,
όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές αρ. 61/10352/2017
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
Τεχνικές Προδιαγραφές με αρ. 61/10352/22-06-2017 και/ή ο αριθμός διακήρυξης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
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 αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
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 απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

ε) [] Ναι [] Όχι

(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 άλλους4;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

2

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
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.
4
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα/ Είδη
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων ή των ειδών για τα οποία ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝi
Στήριξη:

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 αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
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 καταδίκες5
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6·
2. δωροδοκία7,8·
3. απάτη9·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες10·
5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας11·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου13 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή

5

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.
6
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).
7
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
8
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).
9
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.
10
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 απόφασηςπλαίσιο.
11
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”.
12
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.".
13
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 )
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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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]14
Εάν ναι, αναφέρετε15:
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:

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):
[……][……][……][……]16
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)17;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν18:

14

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη 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)
18
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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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 όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης19, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
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; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;20
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

19

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 21
[……][……][……]

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).
20
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
21
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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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 δικαίου22;
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 καταστάσεις23
:
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 περιστάσεις24
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα25;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

22

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
23
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
24
Άρθρο 73 παρ. 5.
25
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
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:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων26, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης27;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια28 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:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:

26

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Πρβλ άρθρο 48.
28
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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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
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 που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200529:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
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:
[……]

29

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.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α 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
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής30; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

30

Απάντηση
[…]

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

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.
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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
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίας31 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:
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:

31

Απάντηση:
[....……]

[] Ναι [] Όχι

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

[….............................................]

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

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.
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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 αναφέρονται32, 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 δωρεάν33.
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 Δήλωσης 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): [……]

32

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΛΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πλήρη
στοιχεία
οικονοµικού φορέα
(Προµηθευτή)

Α. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σηµειώνεται ότι ο συµµετέχων θα πρέπει να δώσει αναλυτική προσφορά
επί της τιµής εκάστου είδους για όσα από τα είδη κάθε οµάδας επιλέγει
να συµµετάσχει. Τα είδη για τα οποία δεν συµµετέχει διαγράφονται
από τον πίνακα ή παραµένουν κενά τα πεδία
της τιµής και της σχετικής δαπάνης

Είδος

1.Γάντια
∆ερµατοπ
άνινα
Γενικής
Χρήσης
(ζεύγος)
2.Γάντια
PVC
(ζεύγος)
3. Γάντια
από
Νιτρίλιο
(ζεύγος)
4. Γάντια
από
νιτρίλιο
και
ύφασµα
(ζεύγος)

ΠΡΟ
ΥΠ/Σ ΠΡΟΣ
∆ΑΠΑΝ
Α
Φ/ΝΗ
Η ΠΡΟ
ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
ΜΕΛ ΜΟΝ.
ΕΤΗΣ

ΚΩ∆.
ΤΕΧΝ.
ΠΡΟ∆.

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

1

378

3,50

2

64

3,00

3

116

3,00

4

1.594

2,50
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ΠΟΣ
Ο
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝ
ΟΛΙ
ΚΗ
∆Α
ΠΑ
ΝΗ

5.Γάντια
νιτριλίου
µιας
χρήσης
(συσκ.
100 τεµ.)
6.Γάντια
ηλεκτροσ
υγκόληση
ς (ζεύγος)
7.Γάντια
µονωτικά
(ζεύγος)
8. Γάντια
για
χειριστές
αλυσοπρίο
νου
(ζεύγος)
9.Κράνη
ασφαλείας
(τµχ)
10.Γυαλιά
ασφαλείας
κλειστού
τύπου
(ζεύγος)
11.
Γυαλιά
Προστασί
ας από
Ηλιακή
Ακτινοβολ
ία
(ζεύγος)
12.
Ασπίδιο
Προστασί
ας (τµχ)
13.
Μάσκα
οξυγονοκό
λλησης
(goggles)(
τµχ)
14.
Φιλτρόµα
σκα
σωµατιδιώ
ν FFP2 µε
βαλβίδα
(τµχ)

5

281

7,00

6

7

11,00

7

9

33,00

8

7

35,00

9

20

16,00

10

56

15,00

11

134

15,00

12

11

16,00

13

3

18,00

14

48

1,50
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15.Φιλτρό
µασκα
σωµατιδιώ
ν FFP1 µε
βαλβίδα
(τµχ)
16.Φιλτρό
µασκα
σωµατιδιώ
ν/σταγονιδ
ίων FFP3
µε
βαλβίδα
(τµχ)
17.
Φιλτρόµα
σκα
αναθυµιάσ
εων
ενεργού
άνθρακα
FFP2
(τµχ)
18.Ανακλ
αστικά
γιλέκα
(τµχ)
19.Ολόσω
µη φόρµα
(τµχ)
20.
Αδιάβροχ
ες ποδιές
(τµχ)
21.
Ωτασπίδες
(ζεύγος)
22.
Επιγονατί
δες
(ζεύγος)
23.Ζώνες
ασφαλείας
για
εργασίες
σε ύψος
(τµχ)
24.
Καπέλα
(τµχ)
25.Νιτσερ
άδες (τµχ)

15

284

1,50

16

18

2,00

17

73

2,50

18

46

15,00

19

42

20,00

20

2

15,00

21

11

15,00

22

26

15,00

23

3

260,00

24

220

4,00

25

50

40,00
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26.Γαλότσ
ες
(ζεύγος)
27.
Γαλότσες
τύπου Ε
(σκάφανδ
ρο)
(ζεύγος)
28.
Γαλότσες
Ειδικά για
Ηλεκτρολ
όγους
(ζεύγος)
29.
Άρβυλα
ασφαλείας
(ζεύγος)
30.Άρβυλ
α
ασφαλείας
Ειδικά για
Ηλεκτρολ
όγους
(ζεύγος)
31.
Μπουφάν
ψύχους
(τµχ)
32.Κώνοι
προειδοπο
ίησης
κινδύνου
(σήµανση
ς έργων,
ασφαλείας
κυκλοφορί
ας) (τµχ)
33.Ταινίες
σήµανσης
αποµόνωσ
ης χώρων
(τµχ)

26

70

20,00

27

5

60,00

28

2

85,00

29

144

60,00

30

9

80,00

31

10

60,00

32

90

12,00

33

74

3,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σφραγίδα και Υπογραφή
του Συµµετέχοντος

...........
..........
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Β. ΣΤΟΛΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Σηµειώνεται ότι ο συµµετέχων θα πρέπει να δώσει αναλυτική προσφορά
επί της τιµής εκάστου είδους για όσα από τα είδη κάθε οµάδας επιλέγει
να συµµετάσχει. Τα είδη για τα οποία δεν συµµετέχει διαγράφονται
από τον πίνακα ή παραµένουν κενά τα πεδία
της τιµής και της σχετικής δαπάνης

Α/Α

1

2

1

2

ΠΕΡΙΓΡ
ΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΚΩ∆.
ΤΕΧΝ
.
ΠΡΟ∆
.

ΜΟΝ
Α∆Α

Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
α) Στολή Ανδρική Χειµερινή
Ένα (1)
παντελόνι
µάλλινο
τεµ.
χρώµατος
κυπαρισσί
Ένα (1)
πουκάµισ
ο
µακρυµάνι
τεµ.
κο
χρώµατος
γαλάζιου
β) Στολή Ανδρική Θερινή
Ένα (1)
παντελόνι
από
καπαρντίν
α
τεµ.
βαµβακερ
ή
χρώµατος
κυπαρισσί
Ένα (1)
πουκάµισ
ο
κοντοµάνι
τεµ.
κο
χρώµατος
γαλάζιου

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

ΠΡΟΥ
Π/ΣΑ
ΤΙΜΗ
ΜΕΛΕ
ΤΗΣ

1

40,00

1

25,00

1

40,00

1

20,00
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ΠΡΟΣ
Φ/ΝΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

∆Α
ΠΑ
ΝΗ
ΠΡ
Ο
ΦΠ
Α

Π
Ο
Σ
Ο
Φ
Π
Α
24
%

ΣΥΝ
ΟΛΙ
ΚΗ
∆Α
ΠΑ
ΝΗ

Β) ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1

2

1

2

1

α) Στολή Ανδρική Χειµερινή
∆ύο (2)
παντελόνι
α µάλλινα
τεµ.
2
χρώµατος
κυπαρισσί
∆ύο (2)
πουκάµισ
α
µακρυµάνι
τεµ.
2
κα
χρώµατος
γαλάζιου
β) Στολή Ανδρική Θερινή
∆ύο (2)
παντελόνι
α από
καπαρντίν
τεµ.
2
α
βαµβακερ
ή
χρώµατος
κυπαρισσί
∆ύο (2)
πουκάµισ
α
κοντοµάνι
τεµ.
2
κα
χρώµατος
γαλάζιου
Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α) Στολή Ανδρική Χειµερινή
Ένα (1)
παντελόνι
(µε
τσέπες)
από
καπαρντίν
τεµ.
1
α
βαµβακερ
ή
χρώµατος
κυπαρισσί
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40,00

25,00

40,00

20,00

35,00

2

3

4

1

2

3

1

∆ύο (2)
φανέλες
κοντοµάνι
τεµ.
κες
χρώµατος
κυπαρισσί
∆ύο (2)
ζεύγη
µποτάκια
ζεύγος
δερµάτινα
χρώµατος
µαύρου
Ένα (1)
δερµάτινο
µπουφάν
τεµ.
χρώµατος
µαύρου
β) Στολή Ανδρική Θερινή
Ένα (1)
παντελόνι
(µε
τσέπες)
από
καπαρντίν
τεµ.
α
βαµβακερ
ή
χρώµατος
κυπαρισσί
∆ύο (2)
µπλούζες
µακό
τεµ.
χρώµατος
γκρι γαλάζιου
Ένα (1)
ζεύγος
µποτάκια
ζεύγος
δερµάτινα
χρώµατος
µαύρου
∆) Ένα
(1)
τεµ.
αδιάβροχ
ο νάϋλον

2

15,00

2

60,00

1

180,00

1

35,00

2

15,00

1

60,00

1

30,00

1

250,00

Ε) ΣΤΟΛΗ ∆ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

1

Ένα (1)
µπουφάν
χρώµατος
µαύρου

τεµ.
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2

Ένα (1)
κράνος
λευκό (µε
ανακλαστι
κά)

τεµ.

1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σφραγίδα και
Υπογραφή του
Συµµετέχοντος
.....................
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180,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
1

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ).................................
2

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ................................
3

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ .
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
των ευρώ………………………………………………………………………..

4

υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού
ΑΦΜ: ................

προσώπου]:

(ονοματεπώνυμο,

πατρώνυμο) ..............................

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................

, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................

, ΑΦΜ:

β) (πλήρη επωνυμία) ........................

, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ)

(πλήρη

...................... (διεύθυνση) ...................

, ΑΦΜ:

επωνυμία) ........................

......................

(διεύθυνση) ..................

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο
ΦΠΑ. 4 Όπως υποσημείωση 3.
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,

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
5

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

6

Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
7

βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα
8
της σύμβασης )
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
9

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2)
μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ζητούµενες Πιστοποιήσεις ανά κατηγορία ΜΑΠ
Στον πίνακα που ακολουθεί, τα προς προμήθεια Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
έχουν χαρακτηρισθεί ανά κατηγορία επικινδυνότητας, ως εξής:

• Κατηγορία Ι: Τα απλά μοντέλα ΜΑΠ άρθρου 8 παρ. 3 της ΚΥΑ 4373/1205/1993,
ΦΕΚ τ Β΄187/23-03-1993, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τα οποία
απαιτείται (άρθρα 5 παρ. 1 και 8 παρ. 3 της ΚΥΑ 4373/1205/1993, ΦΕΚ τ
Β΄187/23-03-1993): α) η υποβολή Δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή
και β) Σήμανση CE, κωδικοί προτύπων και λοιπών ζητούμενων από την τεχνική
προδιαγραφή, επάνω στο προϊόν και στο προσκομιζόμενο δείγμα.
• Κατηγορία ΙΙ: Τα περισσότερα ΜΑΠ, για τα οποία απαιτείται (άρθρα 5 παρ. 2
και 8 παρ. 2 της ΚΥΑ 4373/1205/1993, ΦΕΚ τ Β΄187/23-03-1993): α) τα ζητούμενα
για τα ΜΑΠ κατηγορίας Ι και επιπλέον β) Εξέταση τύπου ΕΟΚ άρθρου 10 της ως
άνω ΚΥΑ.
• Κατηγορία ΙΙΙ: Τα σύνθετα ΜΑΠ, του άρθρου 8 παρ. 4β της ως άνω ΚΥΑ, για τα
οποία απαιτείται (άρθρα 8 παρ. 4β και 11 της ΚΥΑ 4373/1205/1993, ΦΕΚ τ
Β΄187/23-03-1993): α) τα ζητούμενα για τα ΜΑΠ κατηγοριών Ι και ΙΙ και
επιπλέον β) Είτε Πιστοποίηση συστήματος εξασφάλισης της ποιότητας ΕΟΚ του
τελικού προϊόντος, είτε Πιστοποίηση συστήματος ασφαλείας ποιότητας ΕΟΚ της
παραγωγής.
ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΑΠ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΑΠ

1.Γάντια Δερματοπάνινα Γενικής Χρήσεως, για απασχολούμενους σε
εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από μηχανικούς κινδύνους
(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) και ειδικότερα εργαζόμενους
αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επόπτες καθαριότητας,
ηλεκτροσυγκολλητές, ηλεκτρολόγους, εργάτες και τεχνίτες κήπων,
εργάτες και τεχνίτες μικροέργων (ελαιοχρωματιστές, ξυλουργοί,
οικοδόμοι, σιδεράς). ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

II

Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 2 (τριβή), 1
(κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm, πάχος 1 −1,2mm. Το
εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω
μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. Με καλή
ευελιξία και εύχρηστα. Να επιτρέπουν στην παλάμη να κλίνει πλήρως.
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής,
Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1,
2, 2.

2.Γάντια PVC, για απασχολούμενους σε εργασίες στις οποίες
απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς
κινδύνους, ειδικότερα για εργαζόμενους σε καύσιμα, σε καθαρισμό
κάδων και σε κοιμητήρια, οδηγοί και χειριστές μηχανημάτων,
εργαζόμενοι στο ΧΥΤΑ (ηλεκτρολόγοι και εργάτες).
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 cm, πάχος 1 mm.
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς
βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.
Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1
(διάτρηση)
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής,
Κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-1, Εικονόσημα προστασίας από
μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

Σελίδα 113 από 130

II
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ΜΑΠ

3.Γάντια από νιτρίλιο, για εργασίες που απαιτείται προστασία από
ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα, στο ΧΥΤΑ
και σε ψεκασμούς.

II

Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374
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)
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής,
Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί
3,1,Χ,1, Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και
μικροοργανισμούς.

.
4. Γάντια από νιτρίλιο και ύφασμα, για 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, σε εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, σε
καθαρισμούς κάδων και πλύσιμο οχημάτων και σε επόπτες
καθαριότητας. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm.Εμπρός μέρος παλάμης από
νιτρίλιο με ανώμαλη επιφάνεια ώστε να προστατεύει από χημικές
ουσίες, ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο και
ευέλικτο. . Να επιτρέπουν στην παλάμη να κλίνει πλήρως.
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Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2
(διάσχιση), 2(διάτρηση)
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής,
Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί
3, 1, 2, 2.

5. Γάντια ελαστικά μιας χρήσεως, για οδοκαθαριστές, εργάτες
απορριμματοφόρων, καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, επόπτες
καθαριότητας απασχολούμενοι στην αποχέτευση (προστασία έναντι
χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών).

I

Πρότυπα: ΕΝ 374, 420.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm,
Υλικό κατασκευής από νιτρίλιο, χωρίς εσωτερική επίστρωση πούδρας,
χρώματος μπλε. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές αφού είναι
μίας χρήσεως. Συσκευασία σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια.
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής,
Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

6. Γάντια συγκολλητών, τα οποία παρέχουν προστασία σε εργασίες
συγκολλήσεων από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και
από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 407
Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο
δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από
μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές
εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1.
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής,
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Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1,
2,1, Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα.

7. Γάντια προστασίας από ηλεκτρικό ρεύμα (μονωτικά), για εργασίες
ηλεκτρολόγων σε χαμηλή τάση.

II

Πρότυπο: ΕΝ 60903
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς
ραφές. Κατασκευή εντός του 2017
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).

8. Γάντια για χειριστές αλυσοπρίονου για τους απασχολούμενους με
την συντήρηση του πρασίνου.

II

Πρότυπο: ΕΝ 381-7, ΕΝ 388 – Κατηγορία ΙΙ
Χαρακτηριστικά: Κατασκευή από δέρμα και ύφασμα, προστασία από
κοψίματα και στις δύο ράχες
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς,
Προστασία min O=16m/s Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Έτος και
μήνας κατασκευής. Εικονόσημα προστασίας από αλυσοπρίονο.

9. Κράνη ασφαλείας, για εργαζόμενους και επιβλέποντες σε
εργοταξιακές δραστηριότητες, ηλεκτρολογικές εργασίες και χώρους
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που εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα ή υπάρχει κίνδυνος
χτυπήματος της κεφαλής, όπως απασχολούμενοι με οικοδομικές
εργασίες,
εργάτες
απορριμματοφόρων,
ηλεκτρολόγοι,
απασχολούμενοι με βάψιμο, απασχολούμενοι με αποχέτευση,
εργαζόμενοι στο ΧΥΤΑ.
Πρότυπο: ΕΝ 397
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι
περισσότερο εργονομικά πρέπει:
• 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
• Κατασκευή εντός του 2017
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.

10. Γυαλιά ασφαλείας κλειστού τύπου (goggles), για απασχολούμενους
σε εργασίες που απαιτείται προστασία από χημικούς ή/και μηχανικούς
κινδύνους όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων (χρήση φυτοφαρμάκων,
εκτινασσόμενα σωματίδια), εργάτες καθαριότητας σε WC (χρήση
χημικών), τεχνίτες οχημάτων (χρήση διαλυτών και καυσίμων,
εκτινασσόμενα σωματίδια), ηλεκτρολόγοι οχημάτων (χρήση υγρών
μπαταριών, εκτινασσόμενα σωματίδια), ξυλουργοί (χρήση βαφών και
διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), σιδεράς (χρήση βαφών και
διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), ελαιοχρωματιστές (χρήση
βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), οικοδόμοι.
Πρότυπα: EN 166
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
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στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.
Σήμανση: Στο πλαίσιο: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Β
Μηχανική αντοχή, 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.

11. Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία, για εργασίες στο
ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.

I

Πρότυπα: ΕΝ166,169
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής
ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και
βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή.
Σήμανση: Στους βραχίονες: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F
Μηχανική αντοχή
Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, 6-2 ή 6−2,5 που συμβολίζει τη
δυνατότητα
απορρόφησης
της
ηλιακής
ακτινοβολίας,
συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος, ή σήμανση 5-2ή 52,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα, FΤ
Μηχανική αντοχή, Κ προστασία έναντι τριβής.

12.Ασπίδιο προστασίας, για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου.
Πρότυπα: ΕΝ 166
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).
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή
στο κεφάλι
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επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.
Σήμανση: Στο στήριγμα: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F
Μηχανική αντοχή
Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, F Μηχανική αντοχή.

13. Μάσκα Οξυγονοκόλλησης (goggles), σε συγκολλήσεις με αέρια.

II

Πρότυπο: ΕΝ 166,175
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι
μπορούν να
ανασηκώνονται (τύπος flipup) όταν δεν γίνεται συγκόλληση.
Σήμανση : Στο πλαίσιο : CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F
Μηχανική αντοχή
Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, 4 έως 8 βαθμός σκίασης, FΤ
Μηχανική αντοχή
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να
χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της
εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του
προτύπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.

14. Φιλτρόμασκα σωματιδίων FFP2 με βαλβίδα. Για την προστασία
αναπνοής για απασχολούμενους σε οικοδομικές και γενικά εργασίες
που απαιτούν προστασία μόνο από σωματίδια αδρανούς σκόνης.

II

Πρότυπα: EN 149 FFP2
Χαρακτηριστικά: Τριών τμημάτων, με διπλό ιμάντα προσαρμογής που
θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, με βαλβίδα εκπνοής (για άνετη
και συνεχή χρήση), εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και
έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.

15. Φιλτρόμασκα σωματιδίων FFP1 με βαλβίδα. Για την προστασία
αναπνοής για απασχολούμενους σε εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων (εργάτες και οδηγοί), οδοκαθαριστές, τεχνίτες και
εργάτες κήπων, εργαζόμενοι καθαρισμού εσωτερικών χώρων, και
γενικά εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη και
ενοχλητικές οσμές.
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Πρότυπα: EN 149 FFP1
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει
μύτη, στόμα και πηγούνι, με βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή
χρήση), επίστρωση ενεργού άνθρακα, εσωτερικό στεγανοποιητικό
αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.

16. Φιλτρόμασκα σωματιδίων/σταγονιδίων FFP3 με βαλβίδα. Για την
προστασία αναπνοής από υψηλής τοξικότητας, βλαβερά στερεά και
υγρά αιωρήματα για ηλεκτρολόγους και εργάτες που απασχολούνται
στο ΧΥΤΑ.

II

Πρότυπα: EN 149 FFP3
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει
μύτη, στόμα και πηγούνι, με βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή
χρήση), εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα
στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.

17. Φιλτρόμασκα αναθυμιάσεων ενεργού άνθρακα FFP2. Για την
προστασία αναπνοής για απασχολούμενους σε εργασίες
συγκολλήσεων.

II

Πρότυπα: EN 149 FFP2
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει
μύτη, στόμα και πηγούνι, με βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή
χρήση), προστασία από αναθυμιάσεις κολλήσεων, εσωτερικό
στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για
καλύτερη εφαρμογή.

18. Ανακλαστικά γιλέκα, για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες
σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς,
εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο φθορίζον χρώμα
ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες
από ειδικό ανακλαστικό υλικό υψηλής χρωματικής αντίθεσης. Το
γιλέκο θα κλείνει με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro
Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%). Στην πλάτη
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θα φέρει τύπωμα: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χρώμα γραμμάτων:
μαύρο, μέγεθος 3-4 cm)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής
αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες .

19. Ολόσωμη φόρμα: Για τους εργαζόμενους στους κήπους,
απασχολούμενοι με τους ψεκασμούς κήπων και στις απολυμάνσεις,
και εργαζόμενους μικροέργων απασχολούμενων με τις βαφές, εργάτες
κοιμητηριού καθώς και εργαζόμενους στο ΧΥΤΑ (ηλεκτρολόγοι και
εργάτες).

III

Πρότυπα: ΕΝ 340, 463
Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα
υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες
ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο
πιστοποίησης, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από
πιτσιλίσματα χημικών ουσιών.
Κωδικοί προστασίας: 4 προστασία από αερολύματα (spray), 5
προστασία από σκόνες, 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.

20. Αδιάβροχες ποδιές, για τον καθαρισμό (πλύσιμο) των
απορριμματοφόρων,
οχημάτων,
αυτοκινήτων
και
κάδων
απορριμμάτων
Πρότυπα: ΕΝ 340, 467
Χαρακτηριστικά: Ποδιές μακριές από PVC με ύψος τουλάχιστον 110 cm
που να καλύπτουν από τα πόδια μέχρι και το στήθος, μπροστά και
πίσω, και να έχουν ρυθμιζόμενο λουράκι στο λαιμό. Αδιάβροχες, με
αντοχή σε χημικές ουσίες, εύκολες στο πλύσιμο.
Σήμανση:CE,

Κατασκευαστής,

Κωδικός

προϊόντος,
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πιστοποίησης, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από χημικές
ουσίες.

21. Ωτασπίδες, για εργαζόμενους που κάνουν χρήση μηχανημάτων με
θόρυβο όπως ηλεκτροσυγκολλητές και σιδεράς (χρήση τροχού),
τεχνίτες κήπων (βενζινοπρίονα), ξυλουργούς και οικοδόμους.

II

Πρότυπα: ΕΝ 352- 1
Χαρακτηριστικά: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης
στο κεφάλι. Θα έχουν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που
έρχονται σε επαφή με το έξω τους, για να είναι πιο εύχρηστες.
Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα
εξής: CE, Κωδικό προϊόντος, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.

22. Επιγονατίδες. Για εργάτες και τεχνίτες τμήματος μικροέργων (π.χ.
ελαιοχρωματιστές, εργάτες σε οικοδομικές εργασίες) και
απασχολούμενους με υδραυλικές εργασίες και συντήρηση κήπων.

I

Χαρακτηριστικά: Να είναι κατασκευασμένες 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 (προτιμάται να περιέχει gel ή ανάλογο υλικό), να συνδέονται
με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες Velcro.

23. Ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος, για τους εργαζόμενους
των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος
(π.χ. καλαθοφόρο). ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
Πρότυπα: ΕΝ 361 - Ε358 EN 362: 2004/Β – EN354
Χαρακτηριστικά: ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων, με κρίκους
ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και την μέση. Η ζώνη θα διαθέτει
μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης και ιμάντες ποδιών
με μαξιλαράκια. Θα διαθέτει ρυθμιζόμενο ιμάντα συγκράτησης στη
μέση. Η ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Η
ζώνη θα συνοδεύεται από τους αντίστοιχους κρίκους αλουμινίου
διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαμίδιο Φ12 mm και μήκους 2 m.
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Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο
πιστοποίησης, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από χημικές
ουσίες. Να παραδοθεί και η δήλωση συμμόρφωσης του εξοπλισμού.

24.Καπέλα: στους οδοκαθαριστές, στους οδηγούς, στους
επιβλέποντες, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς και στους
απασχολούμενους στη ρήψη ασφάλτου.

I

Πρότυπα: EN812
Χαρακτηριστικά: Βαμβακερό 100% από ύφασμα καλής ποιότητας
(τύπου jockey) που παρέχει προστασία από ήλιο. Εφαρμόζει με ειδικό
κλιπ στο πίσω μέρος του καπέλου.
Σήμανση: CE, Κωδικός προϊόντος, Κατασκευαστής.

25. Νιτσεράδες. Για τους εργαζόμενους στην αποκομιδή
απορριμμάτων και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους άνευ
καιρικών συνθηκών (πχ εργαζόμενοι κήπων, οδοκαθαριστές) καθώς
και τους επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.
Πρότυπα: ΕΝ 343
Χαρακτηριστικά: 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.
Θα περιλαμβάνουν σακάκι και παντελόνι.
Αναλυτική περιγραφή:
Σακάκι
Υλικό κατασκευής αδιάβροχο. Γιακάς με κουκούλα η οποία, όταν δεν
χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω
μέρος της νιτσεράδας. 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 τσέπη και δύο
(2) εσωτερικές τσέπες. Στην πλάτη θα φέρει τύπωμα: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χρώμα γραμμάτων: μαύρο, μέγεθος 3-4 cm)
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Παντελόνι
Παντελόνι με ζώνη μέσης, τσέπες εξωτερικές, πρόσθετη λωρίδα
ρύθμισης εξωτερικά στο μπατζάκι.
Σήμανση: CE, Κωδικός προϊόντος, Κατασκευαστής.
Εικονόσημα μηχανικών αντοχών.

26. Γαλότσες, για εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες
και τους επιβλέποντες των εν λόγω εργασιών. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

II

Πρότυπο: ΕΝ ISO 20344, EN ISO 20345
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με
αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό
έναντι διάτρησης.
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

27. Γαλότσες τύπου Ε (σκάφανδρο), για εργασίες καθαρισμού κάδων
και απορριμματοφόρων και στο ΒΙΟ.ΚΑ. του ΧΥΤΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

Πρότυπο: ΕΝ ISO 20344, EN ISO 20345
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα με αρκετό ύψος, που φτάνει μέχρι
το στήθος (γαλότσα με ενιαία αδιάβροχη φόρμα στήθους) με
ελαστικές τιράντες για καλύτερη στήριξη. Κατασκευασμένη από 100%
PVC με εσωτερική επένδυση, μόνωση στο νερό και ανθεκτική στα
χημικά, με αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά δακτύλων και
προστατευτικό έναντι διάτρησης.
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
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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.Γαλότσες ειδικά για ηλεκτρολόγους, για εργασίες του συνεργείου
ηλεκτρολόγων στην ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.

III

Πρότυπο : ΕΝ 344, 345.
Χαρακτηριστικά : ίδια με τις κοινές γαλότσες της τεχνικής περιγραφής
26, αλλά θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής
αντοχής σε όλη τη γαλότσα σε τουλάχιστον 5 kV.
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.

29.Άρβυλα ασφαλείας, για τους εργάτες κήπων, κηπουρούς, εργάτες
και τεχνικούς τμήματος μικροέργων, οδηγούς διοικητικού, οδηγούς
απορριμματοφόρων και τους επιβλέποντες των παραπάνω
εργαζομένων.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Η
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
Χαρακτηριστικά : Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά,
με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.
Πρότυπα : ΕΝ 344, 345 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.• Στις περιπτώσεις που το προστατευτικό κάλυμμα
δακτύλων είναι μεταλλική ενίσχυση και η προστασία της σόλας έναντι
διάτρησης εξασφαλίζεται με χρήση μεταλλικού ένθετου στη σόλα,
κατά μήκος του πέλματος, η μεγαλύτερη ακαμψία στη σόλα λόγω του
μεταλλικού ένθετου και το μεγαλύτερο βάρος των αρβύλων λόγω τον
μεταλλικών ενισχύσεών τους συνεπάγεται περισσότερη κούραση στο
βάδισμά των δικαιούχων που τα χρησιμοποιούν. Συνεπώς, τόσο το
προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων όσο και η προστασία της σόλας
έναντι διάτρησης με κατάλληλη ενίσχυση κατά μήκος του πέλματος
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πρέπει να είναι από υλικά αφενός μη μεταλλικά, ώστε τα άρβυλα να
είναι ελαφρύτερα και με πιο εύκαμπτη σόλα από αυτά που φέρουν τις
αντίστοιχες μεταλλικές ενισχύσεις, και αφετέρου 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 P. V. C., πάχους κατάλληλου ώστε 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 τέτοιον τρόπο
ώστε να εξασφαλίζει αντοχή σε λάδια, πετρελαιοειδή,
υδρογονάνθρακες, οξέα και άλλα χημικά, αντοχή στην υδρόλυση και
την 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 χρειάζεται
να 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.
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.

30. Άρβυλα ασφαλείας ειδικά για ηλεκτρολόγους, για ηλεκτρολογικές
εργασίες και τους επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.
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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 ίδιων των δικαιούχων από το ηλεκτρικό ρεύμα.
• Θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει τη 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 του και
ελήφθη υπόψη ο, συγκριτικά ιδίως, περιορισμένος κίνδυνος διάτρησης
της σόλας στους χώρους και τις συνθήκες εργασίας τους. Παράλληλα,
επιλέγονται δερμάτινα άρβυλα, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε
σχέση με άρβυλα από καουτσούκ, άλλο ελαστικό ή P. V. C.
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.

31.Μπουφάν ψύχους, για τους εργάτες των απορριμματοφόρων που
εισέρχονται στα ψυγεία, όπου συντηρούνται τα απορρίμματα των
μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
Χαρακτηριστικά : Μπουφάν με εξωτερικό υλικό πολυέστερ, με
θερμομονωτική επένδυση, ισοθερμική μεμβράνη εσωτερικά,
εσωτερική επένδυση φλις και κουκούλα. Στην πλάτη θα φέρει τύπωμα:
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χρώμα γραμμάτων: μαύρο, μέγεθος 3-4 cm)
Πρότυπα : ΕΝ 343.
Σήμανση :
• CE.
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος
κατασκευής.

32. Κώνοι προειδοποίησης κινδύνου (σήμανσης έργων, ασφαλείας
κυκλοφορίας): 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).
Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: καουτσούκ
Διαστάσεις: ύψος: 50 cm, βάρους 2,2 - 2,4 kg.
Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να
διασφαλίζει απόλυτη ισορροπία και θα έχουν τη δυνατότητα
τοποθέτησης 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 ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986)
με πρότυπο φωτιστικό D65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές
συντεταγμένων:
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Η Ανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832
(ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86). Σήμανση: (στη βάση) κατασκευαστής, αριθμός
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έγκρισης
Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού
προτύπου CENTC 226 N 143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.
Κώνος: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENTC 226 N 143 E (παρ.7.4, 7.5,
7.6) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο ως προς τις μηχανικές αντοχές.
Έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

33. Ταινίες σήμανσης απομόνωσης χώρων.
Χαρακτηριστικά: Ταινία οριοθέτησης χώρων, χωρίς κόλλα, από
πολυαιθυλένιο με χρωματισμό άσπρο-κόκκινο ή κίτρινο-μαύρο σε
λωρίδες για να παρέχουν καλή ορατότητα. Οι ταινίες σημάνσεως θα
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την προειδοποίηση και τη
σήμανση κινδύνου των κάθε είδους κινητών ή στατικών αντικειμένων,
στα προεξέχοντα μέρη, στις σκάλες, στους χώρους στάθμευσης, στα
εργοτάξια και για την οριοθέτηση περιοχών για τη διέλευση των
φορτηγών, περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, κλπ. Η διάσταση
του ρολού θα είναι 70mm X 200m.
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