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ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209.
2. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» ( ΦΕΚ 145/τευχ.
Α/5-8-2016).
5. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
6. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
7. Την με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β΄) Απόφαση Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
8. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την με αριθ. 10/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια
της προμήθειας και οι τεχνικές προδιαγραφές της και καταρτίστηκαν οι όροι του συνοπτικού
διαγωνισμού.
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10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στους Κ.Α. 20.6063.002, 35.6063.002, 30.6063.002,
10.6063.002, 45.6063.002 στον οποίο προβλέπεται σχετική πίστωση και τις αρ.
1021,1022,1023,1024,1025/2020 σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
11. Τις αρ. 85,86,87,88,89/2021 σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
12. Την με αριθ. 493/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών
προμηθειών για το έτος 2021.
13. Την αρ. 17046/01-09-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
14. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
προκηρύσσει
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή για την
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου
Βέροιας προϋπολογισμού δαπάνης 59.993,00χωρίς ΦΠΑ 74.391,32€ (με ΦΠA), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιμής, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Μητροπόλεως 46) στο Γραφείο Προμηθειών
(γραφείο 2), από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή διαγωνισμού.
Η προμήθεια προορίζεται για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους
πόρους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, καθώς και τους όρους που
καθορίσθηκαν με την υπ΄αρίθμ. 10/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 1ο – Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η σύμβαση
Β) Η παρούσα διακήρυξη
Γ) Η τεχνική έκθεση – προδιαγραφές της προμήθειας
ΑΡΘΡΟ 2ο - Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου (γραφείο 2), Δ/νση Μητροπόλεως
46 , στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος Βέροιας, την 11η του μηνός Μαρτίου του έτους
2021, ώρα 10 π.μ, (λήξη αποδοχής προσφορών) από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή
διαγωνισμού, ενώπιον της οποίας θα κατατίθενται οι προσφορές.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την
επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ομάδες)
ΤΜΗΜΑ Α. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ, εκτιμώμενης αξίας 11.057,50€ πλέον ΦΠΑ 2.653,80€
ΤΜΗΜΑ Β. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ, εκτιμώμενης αξίας 12.724,00€ πλέον ΦΠΑ 3.053.76€
ΤΜΗΜΑ Γ. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 8.845,50€ πλέον ΦΠΑ 2.122,92€
ΤΜΗΜΑ Δ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, εκτιμώμενης αξίας 25.042,00€ πλέον ΦΠΑ 6.010,08€
ΤΜΗΜΑ Ε. ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, εκτιμώμενης αξίας 2.324,00€ πλέον ΦΠΑ 557,76€
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική
ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος.
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Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ένα ή περισσότερα τμήματα σε έναν
προσφέροντα εφόσον αυτός υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής, για κάθε τμήμα αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 3ο – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων – Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
1. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
α) η με αρ. 3058/22-2-2021 προκήρυξη σύμβασης,
β) η παρούσα διακήρυξη μαζί με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Α΄) που τη
συνοδεύει,
γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016),
δ) οι από 21 Δεκεμβρίου 2020 τεχνικές προδιαγραφές του Τεχνικού Ασφαλείας οι οποίες
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Βέροιας
ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή επί όλων των ανωτέρω
2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Βέροιας, θα δημοσιευτεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα ή της έδρας του Νομού (ΛΑΟΣ) και θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”». Η αναλυτική διακήρυξη μαζί με τα παραρτήματα
που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα παρέχεται στους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βέροιας www.veria.gr
όπου θα είναι αναρτημένα.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο
Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, Δ/νση: Μητροπόλεως Τ.Κ. 59100, Αρμόδια υπάλληλος:Αναστασία
Μιζαντζίδου , τηλ. 2331350616, Fax 2331350515, e mail:mizantzidou@veria.gr
ΑΡΘΡΟ 4ο – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές θα κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 11η του µηνός Μαρτίου του
έτους 2021 και ώρα από 9:30 π.µ. έως 10:00 π.µ. (στο Δημαρχείο Βέροιας – δ/νση: Μητροπόλεως
46, Βέροια, Ισόγειο – Γραφείο 2 Προμηθειών).
Οι προσφορές επίσης δύναται να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου ή να αποσταλούν
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, με την προϋπόθεση να έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο
μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο (προς το
ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Τμήμα Προμηθειών, Μητροπόλεως 46 – Τ.Κ.
59132, µε την ένδειξη: « υπόψη αρμόδιας του διαγωνισμού Επιτροπής»).
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα,
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την
εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει
ως μη κανονική.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ημερομηνία υποβολής του παρόντος άρθρου, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 5ο – Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προμηθευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του
Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από µία εταιρεία, ή ένωση
προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό
πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται
όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την
οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 6ο – Σύνταξη και υποβολή προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη « ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: « Προς: το ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών- Τμήμα Προμηθειών»,
γ) ο τίτλος της προμήθειας: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για
τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας»,
δ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού),
ε) τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα που υποβάλλει την προσφορά.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν μέσα στον (εξωτερικό) φάκελο της προσφοράς:
1) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» ο οποίος πρέπει
να περιέχει το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 8 της παρούσας
2)ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» .
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με τη σχετική μελέτη, 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 στη μελέτη της προμήθειας.
Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και υπεύθυνες
δηλώσεις που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Σε περίπτωση που 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.
3)ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι: α) την προσφερόμενη τιμή μονάδος σε ευρώ για κάθε ένα
διαφορετικό είδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. β)
τη δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) που προκύπτει µε βάση τις ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της προμήθειας, γ) το ποσοστό Φ.Π.Α. και δ) τη συνολική δαπάνη (µε Φ.Π.Α.). Οι οικονομικοί
φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από
το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
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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 (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό του συνολικού
προϋπολογισμού της κάθε ομάδας της προμήθειας. Τέτοιες προσφορές θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο προσφορά.
Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που
υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.
Αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος μόνο της ομάδας δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 7ο - Λόγοι αποκλεισμού - Κριτήρια επιλογής
Α. Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω
περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του 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 εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, η περίοδος αυτή
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας 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
β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν 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.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός
φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας
εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο
μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
3. όταν η αναθέτουσα αρχή 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.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
και 3 του παρόντος άρθρου 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. 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, με τελεσίδικη
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
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μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
6. 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.
7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων (διαγωνισμό).
Κριτήρια επιλογής
Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της 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 εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 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.
ΑΡΘΡΟ 8ο – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν.
4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 7ου της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 7ο της
παρούσας. (Ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV).
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες των Κατευθυντήριων Οδηγιών 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο
(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται και μόνο από τον
νόμιμο εκπρόσωπό του, αφού 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 7 της παρούσας, 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 το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
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εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τους προσφέροντες υποψηφίους σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού να υποβάλλουν όλα
ή ορισμένα δικαιολογητικά του άρθρου 12ου όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 9Ο – Γλώσσα σύνταξης προσφορών
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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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.
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).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 10ο – Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, το
οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο στη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή 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.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς,
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
ΑΡΘΡΟ 11ο – Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
1

Επιτρέπεται 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 05-10-61. 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.
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εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
Ν.4412/2016.
Η 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.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, σύμφωνα με το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, όπως επίσης
και το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών,
την κατάταξή τους με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται ο οικονομικός φορέας του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την παρούσα διακήρυξη
όρους και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής για κάθε ομάδα της προμήθειας.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά ομάδα της προμήθειας.
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.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προσφορών επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
ΑΡΘΡΟ 12ο Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό
ανάδοχο, να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο τα πιο κάτω αναφερόμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή
Διαγωνισμού).
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού είναι τα εξής:
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της παρούσας: Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Το εν λόγω δικαιολογητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την
υποβολή του.
Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- στην περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι διαχειριστές αυτών,
- στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- στην περίπτωση των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα
που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν
1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται
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με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να
ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της παρούσας: Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, των ιδίων ως και των
εργαζομένων τους. Τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικά
Τμήματα του ΕΦΚΑ και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Τμήμα Μισθωτών του ΕΦΚΑ,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο)
και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το
πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας και υπεύθυνη δήλωση του
συμμετέχοντα ή νόμιμου εκπροσώπου, όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς (Τμήματα
ΕΦΚΑ) προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών και η οποία θα πρέπει να έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ. για την παράγραφο 3 του άρθρου 7, πιστοποιητικό, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν την υποβολή του, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
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 1, 2 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας, 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 παρ. ή ότι τα έγγραφα
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 7
της παρούσας. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/16.
δ. για την παράγραφο 7 του άρθρου 7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
ε. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
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υποβολή του 2. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
στ. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 7 ενότητα Β΄ (απόδειξη καταλληλόλητας 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. 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
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.
Το εν λόγω δικαιολογητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από
την υποβολή του.
3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που αποτελούν δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου γίνονται αποδεκτές
εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών, ενώ οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή τους.
4. Τα έγγραφα του παρόντος άρθρου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη
λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
5. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά και είναι σε ισχύ.
ΆΡΘΡΟ 13ο – Έγκριση αποτελέσματος - Ανακοίνωση κατακύρωσης - Υπογραφή σύμβασης
1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και η εισήγηση της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
2

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν τα εξής: α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου
127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127, β) κοινοποιηθεί η απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.
ΆΡΘΡΟ 14ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος
από το συμβατικό χρόνο παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 15ο - Ενστάσεις
1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από
τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος
11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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3. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής,
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων
βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)
ΑΡΘΡΟ 16ο – Χρόνος παράδοσης υλικών
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και ως την
31/12/2021
Η συμβατική ποσότητα των ειδών θα παραδίδεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και μέσα σε χρόνο ενός μήνα από την εκάστοτε παραγγελία. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής
παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας. Τα έξοδα μεταφοράς και εκφόρτωσης
των υλικών στους τόπους παράδοσης που θα υποδεικνύει η υπηρεσία, βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Επιβλέπουσα υπηρεσία εκτέλεσης της προμήθειας είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας , Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 55 Τηλ. 2331350634 fax 2331350515
Ο προμηθευτής οφείλει να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει τα υλικά τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του Ν.
4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων.
Ο Δήμος Βέροιας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό
ΑΡΘΡΟ 17ο Παραλαβή υλικών
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208
του Ν.4412/16 από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την παρ. 11
εδ. β του άρθρου 221 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός μακροσκοπικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει με οποιοδήποτε τρόπο - χημικό, εργαστηριακό κ.λ.π - το
προϊόν σε χρόνο που θα επιλέγει για να διαπιστώσει και να εξασφαλίσει τη συμφωνία της ποιότητας
των παραδοθέντων ειδών με αυτή των τεχνικών προδιαγραφών. 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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες, κάθε φθορά που οφείλεται σε
κακή συσκευασία ή μεταφορά.
Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα
στα άρθρα 208 και 213 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18ο Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
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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.
ΑΡΘΡΟ 19ο Κυρώσεις προμηθευτή – Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:
α)εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην
πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή
β)εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
ΆΡΘΡΟ 20ο – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις
Το 100% της συμβατικής αξίας των παραδιδόμενων αγαθών θα πληρώνεται στον προμηθευτή μετά
την οριστική παραλαβή τους, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται
από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Στη συμβατική αξία των αγαθών, εκτός του Φ.Π.Α γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε
ποσοστό 4%.
Επίσης επιβάλλεται:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

O Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α!
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του πίνακα της μορφής του υποδείγματος
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του
Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3058/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

1

Γάντια δερματοπάνινα

1066

2

Γάντια από νιτρίλιο

355

3

Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο

1041

4

Γάντια από PVC

321

5

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

413

6

Γάντια χρήσης αλυσοπρίονου

4

7

Γάντια μονωτικά

8

8

Γάντια συγκολλητών

8

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
9

Άρβυλα ασφαλείας με μη μεταλλικό ένθετο

219

10

Γαλότσες

98

11

Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτομονωτικά

18

12

Γαλότσες ηλεκτρομονωτικές

4

13

Υποδήματα αντιολισθητικά

24

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

15

ΤΜΗΜΑ Γ. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣ.

14

Κράνος προστασίας από πτώση

99

15

Κράνος

21

16

Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία

96

17

Γυαλιά ανοικτού τύπου

87

18

Γυαλιά κλειστού τύπου

64

19

Ασπίδιο με πλέγμα προστασίας με αλυσοπρίανο

2

20

Γυαλιά συγκολλητών

4

21

Μάσκα ημίσεως προσώπου

59

22

Φιλτρόμασκα τύπου P1

1157

23

Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2
P3

4

24

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλησης

4

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Δ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣ.

25

Ανακλ. γιλέκα, με λογότυπο

218

26

Νιτσεράδες, με λογότυπο

116

27

Παντελόνι εργασίας

303

28

Κοντομάνικο μπλουζάκι (T-shirt)

364

29

Μπουφάν αδιάβροχο, με λογότ.

126

30

Στολή προστασίας από χημικά

7

31

Φόρμα εργασίας με λογότυπο

41

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΑ

16

32

Επιγονατίδες

31

33

Πυρίμαχη στολή

1

34

Αδιάβροχη ποδιά

16

35

Ποδιά συγκολλητών

4

36

Ποδιά σαμαράκι

24

37

Φόρμα εργασίας για καθαρίστριες, με λογότυπο

24

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Ε. ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
38

Kαπέλα τύπου jockey

62

39

Ωτοβύσματα, πολλαπλής χρήσης

116

40

Ανακλαστικός κώνος σήμανσης

29

41

Ζώνη ασφαλείας

2

42

Ολόσωμη εξάρτηση με ανακόπτη πτώσης,
αποσβεστήρες

2

43

Εργαλειοθήκη ηλεκτρολόγου

2

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
Της
επιχείρησης
……………………………..…………………………………..
έδρα
…..…………………., οδός ………………….……………....……., αριθμός ……, τηλέφωνο
…………..…………., fax ………….…….…... e-mail……………………….

Βέροια, ……/………./2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Υπογραφή - σφραγίδα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για
τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου ανάλογα με τη θέση εργασίας τους.
Τα είδη ατομικής προστασίας πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των τεχνικών
προδιαγραφών που ορίζονται από ,
α) το Π.Δ. 396/94 άρθρα 5 και 9,
β) την ΚΥΑ 53361/11-10-06, και
γ) την υπ’ αριθμό 43726/8-6-2019 ΚΥΑ «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των
OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ
2208 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 87669/13-12-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4584 Β΄).
Τα είδη ατομικής προστασίας πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των τεχνικών
προδιαγραφών, που ορίζονται στο Π.Δ. 396/94 άρθρα 5 & 9 και στην ΚΥΑ 53361/11-10-06 και
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που ακολουθούν.
Η χορήγηση ΜΑΠ θα γίνει ανάλογα με την ειδικότητα του κάθε εργαζόμενου και αφορά :
 Το μόνιμο προσωπικό,
 Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.,
 Το προσωπικό ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που θα προσλάβει ο Δήμος για την κάλυψη εποχικών ή
έκτακτων αναγκών (εργάτες καθαριότητας, οδηγούς οχημάτων, χειριστές μηχανημάτων,
πυροπροστασία, κ.λ.π.).
Με βάση τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Ασφαλείας, μέσα ατομικής προστασίας, δικαιούνται οι
εργαζόμενοι:
1. Στην καθαριότητα, στη συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων και το κυνοκομείο
(οδοκαθαριστές, οδηγοί απορριμματοφόρων-φορτηγών, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες στο
κυνοκομείο, στη μεταφόρτωση απορριμμάτων, εργάτες καθαρισμού κάδων & οχημάτων,
μηχανοτεχνίτες οχημάτων - μηχανημάτων),
Στο περιβάλλον, στο πράσινο & τα δάση (δασολόγοι, κηπουροί, εργάτες στο κοιμητήριο,
εργάτες κήπων),
3. Στα κοιμητήρια (εργατικό προσωπικό κοιμητηρίων)
4. Στο τεχνικό (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, απασχολούμενοι σε οικοδομικές εργασίες, τεχνίτες
μεταλλικών κατασκευών, χειριστές μηχανημάτων έργων), και
5. Στο διοικητικό (καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες)
2.
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Ειδικότερα, όσον αφορά τους εργαζόμενους στις τεχνικές υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι, Μ.Α.Π.
δικαιούνται οι επιβλέποντες μηχανικοί έργων όλων των ειδικοτήτων και οι εκτελούντες επιβλέψεις
εκτέλεσης έργων.
Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ αναφέρεται, ότι δικαιούχοι είναι οι Πολ. Μηχ., Τοπογράφοι, που σημαίνει
και οι Αρχιτέκτονες και οι Μηχανολόγοι και οι Ηλεκτρολόγοι και οι Χημικοί Μηχανικοί, εφόσον
βέβαια έχουν οριστεί ως επιβλέποντες μηχανικοί ή υπεύθυνοι στις επιβλέψεις εκτέλεσης έργων!
Προφανώς και στις παραπάνω θέσεις μπορεί να ορίζονται και ΠΕ & ΤΕ μηχανικοί.
Όλα τα είδη ατομικής προστασίας θα είναι αρίστης ποιότητας κατασκευασμένα από πρωτογενή
υλικά και όλα τα προϊόντα που θα παραδοθούν από τους προμηθευτές, θα πρέπει να έχουν
σήμανση CE, να αναγράφουν τον κατασκευαστή, τον κωδικό του προϊόντος, το έτος κατασκευής και
το μέγεθος αυτού. Επίσης θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες, κατά τον νόμο, σημάνσεις, που θα
διασφαλίζουν την σωστή λειτουργία και ασφάλειά τους.
Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών καθορίστηκαν με βάση τις καταστάσεις προσωπικού του
Δήμου και τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.
Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος, στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης,
εκτιμήθηκαν με βάση την έρευνα αγοράς που έγινε, στο ελεύθερο εμπόριο.
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός με την οικονομικότερη προσφορά ανά είδος για κάθε ομάδα
υλικών εφόσον αυτή πληρεί τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, υψηλής αισθητικής και να
έχουν παραχθεί κατά το έτος 2020, εντός του οποίου πραγματοποιείται η προμήθεια.
Όλα τα είδη, πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά,
χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές.
Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, χωρίζονται σε επτά (7) κατηγορίες, τις ακόλουθες:
 Α: Μέσα για την προστασία των χεριών,
 Β: Μέσα για την προστασία των ποδιών,
 Γ: Μέσα για την προστασία της κεφαλής,
 Δ: Μέσα για την προστασία των οφθαλμών,
 Ε: Μέσα για την προστασία της αναπνοής,
 ΣΤ: Προστατευτική ενδυμασία,
 Ζ: Λοιπά μέσα προστασίας
Τα εικονόσημα και τα λογότυπα σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2-10-2006, φαίνονται παρακάτω:

2

προστασίας από μηχανικούς κινδύνους

προστασίας από χημικές ουσίες

προστασίας από μικροοργανισμούς

προστασίας από θερμότητα

σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

για ανακλαστικές ενδυμασίες

προστασίας από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών

εικονόσημο για αδιαβροχοποίηση - διαπνοή

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών ανά κατηγορία είναι:
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Α.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

1.
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
1.1
Πεδίο χρήσης
Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις,
εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους,
μηχανοτεχνίτες. Συγκεκριμένα, στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την
επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την
ταφή, εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών.
1.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: Μήκος περίπου 2 - 25 cm και πάχος 1 - 1,2 mm.
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, με ενίσχυση
στην παλάμη, δείκτη και αντίχειρα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με
ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών:
• 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)
1.3
Σήμανση
• CE προιόντος,
• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
• εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, και
• κωδικοί μηχανικών αντοχών 2, 1, 2, 2
1.4
Πρότυπα
ΕΝ - 388, ΕΝ - 420
2.
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
2.1
Πεδίο χρήσης
Για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, για εργαζόμενους στους ψεκασμούς).
2.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: Μήκος περίπου 30 cm και πάχος 0.5 mm.
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών:
• 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 (διάτρηση)
2.3
Σήμανση
• CE προιόντος,
• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
• εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες, & μικροοργανισμούς
• κωδικοί μηχανικών αντοχών 3, 1, 1
2.4
Πρότυπα
ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374.3
3.
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ
3.1
Πεδίο χρήσης
Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό
περιβάλλον, όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.
3.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μήκος περίπου 20-25cm. Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο, ώστε να προστατεύει από χημικές
ουσίες, ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών:
• 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάτρηση), 2 (διάσχιση)
3.3
Σήμανση
• CE προιόντος,
• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
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• εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους,
• κωδικοί μηχανικών αντοχών 3, 1, 2,2
4.
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC
4.1
Πεδίο χρήσης
Για προστασία από χημικούς, μηχανικούς & βιολογικούς κινδύνους (στους οδοκαθαριστές, εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων,
συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση
απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή
των απορριμμάτων, την ταφή, εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς
φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, και οι επιστάτες καθαριότητας και στους
απασχολούμενους με τον καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον
καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων νεκροταφείου)
4.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: μήκος: περ.30 εκ., πάχος: 1 mm.
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση
από ανθιδρωτικό υλικό
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών:
• 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
4.3
Σήμανση
• CE προιόντος,
• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
• εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες, & μικροοργανισμούς
• κωδικοί μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1
4.4
Πρότυπα
ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374
5.
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
5.1
Πεδίο χρήσης
Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής
και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στους απασχολούμενους
στην αποχέτευση).
5.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: μήκος: περ.20 εκ.
Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο, χρώμα μαύρο (χωρίς πούδρα)
Επίπεδα μηχανικών αντοχών: Ανθεκτικά για βιομηχανική χρήση
5.3
Σήμανση
• CE προιόντος,
• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
• εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες, & μικροοργανισμούς
5.4
Πρότυπα
ΕΝ-374
6.
ΓΑΝΤΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΑΝΟΥ
6.1
Πεδίο χρήσης
Σε εργασίες σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου και ξυλουργικές εργασίες καθώς και στην κοπή
μετάλλων .
6.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Άνετα γάντια προστασίας από αλυσοπρίονο, φτιαγμένα από δέρμα κατσίκας με επένδυση spandex
στο πίσω μέρος και νάιλον και νεοπρένιο στις αρθρώσεις.
Το δέρμα κατσίκας προστατεύει αποτελεσματικά από την υγρασία και είναι πλήρως αδιάβροχα,
καθώς περιέχει φυσικό λίπος κι έτσι είναι κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες.
Οι πλεκτοί καρποί καθιστούν εύκολη την τοποθέτησή τους και δίνουν μια αίσθηση απαλότητας και
με απαλό μανίκι.
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Τα απαλά μανίκια διευκολύνουν την εφαρμογή και προσφέρουν περισσότερη άνεση.
Εσωτερικό από δέρμα κατσίκας.
Κατασκευασμένο με άνετες ραφές και διπλό ράψιμο που ακολουθεί το σχήμα του χεριού.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών:
4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)
6.3
Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
• κωδικοί μηχανικών αντοχών 4, 1, 2, 2
• Προστασία αλυσοπρίονου Class 1,
6.4
Πρότυπα
ΕΝ-381-7
7.
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ (ΚΛΑΣΗ 00)
7.1
Πεδίο χρήσης
Εργασίες σε χαμηλή τάση, δηλαδή στους ηλεκτρολόγους.
7.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: μήκος: περ.30 εκ.
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές
κλάση τάσης εργασίας: 00 (προστασία μέχρι 500 V), RC: (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε
όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)
7.3
Σήμανση
• CE προιόντος,
• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς,
• έτος και μήνας κατασκευής,
• κλάση τάσης εργασίας,
• κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,
• RC,
• (σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)
7.4
Πρότυπα
ΕΝ-60903
8.
ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
8.1
Πεδίο χρήσης
Σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές
εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.
8.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: μήκος: περ.40 εκ.
Υλικό κατασκευής: ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών:
3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών:
3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (θερμότητα με αγωγή),
1 (ακτινοβολούμενη
θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου
μετάλλου)
8.3
Σήμανση
• CE προιόντος,
• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
• εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, προστασία από θερμότητα
• κωδικοί μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1
• κωδικοί θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ
8.4
Πρότυπα
ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-407
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Β.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

9.
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ
9.1
Πεδίο χρήσης
Για όλες τις εργασίες
9.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αντιστατικό ημιάρβυλο κατασκευής από υδρόφοβο δέρμα, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά,
με προστατευτικό μη μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα PU/PU διπλής
πυκνότητας με αντοχή στη διάτρηση και τα υγρά καύσιμα. To ημιάρβυλο θα διαθέτει επίσης
σύστημα ταχείας απασφάλισης (quick release), θα είναι 100% από μη μεταλλικά μέρη, χωρίς ραφή
στο εμπρόσθιο τμήμα και περιμετρική ραφή στη σόλα.
9.3
Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
• στη σόλα το μέγεθος, σύμβολο S3, oil resistant, SRC που συμβολίζει την προστασία δακτύλων,
• απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
• υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
• προστασία της σόλας έναντι διάτρησης,
• αντιστατικές ιδιότητες
9.4
Πρότυπα
ΕΝ ISO 20345
10.
ΓΑΛΟΤΣΕΣ
10.1 Πεδίο χρήσης
Στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους.
10.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αδιάβροχο υπόδημα, τύπου C (μπότα), 2 (από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής,
άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και
τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και
αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, καλής ποιότητας.
10.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
• στη σόλα το μέγεθος, σύμβολο S5, oil resistant.
10.4 Πρότυπα
ΕΝ-344, ΕΝ-345
11.
ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ
11.1 Πεδίο χρήσης
Για όλους τους ηλεκτρολόγους.
11.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υπόδημα - S3, τύπου Β (ημιάρβυλο), I(από δέρμα), WRU αδιάβροχο, A από αντιστατικό υλικό, AN με
ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι
απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική
σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J, χωρίς
ραφή στο εμπρόσθιο τμήμα και περιμετρική ραφή στη σόλα.
Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει στη δοκιμή
διηλεκτρικής αντοχής 5kV.
Τα άρβυλα θα παραδίδονται σε ανεξάρτητο κουτί.
11.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
• στη σόλα το μέγεθος, σύμβολο S3, oil resistant,
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• προστασία δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, υδατοπερατότητα και
απορρόφηση νερού, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, αντιστατικές ιδιότητες, προστασία από
ολίσθηση SRC
11.4 Πρότυπα
ΕΝ-344, ΕΝ-345, ΕΝ ISO 20345, ΕΝ ISO 39045, ΕΝ 12568
12.
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ
12.1 Πεδίο χρήσης
Σε όλους τους εργαζόμενους των ηλεκτρολογικών συνεργείων
12.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οι γαλότσες αυτές θα είναι 100% αδιάβροχες και θα πρέπει να παρέχουν 100 % προστασία έναντι
του ηλεκτρισμού στους εργαζόμενους των ηλεκτρολογικών συνεργείων, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους που αναφέρονται σε εργασίες με ηλεκτρισμό. Οι γαλότσες θα διαθέτουν
προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων με προστασία έναντι κρούσης 200J, ενώ θα προστατεύουν και
από χημικά και υγρά καύσιμα. Προστασία έναντι 10000 VOLT σύμφωνα με το ΕΝ 20345 SB FO SRA.
Χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όταν υπάρχει κίνδυνος συνδυασμένης εμφάνισης υγρασίας (νερού)
και ηλεκτρικού ρεύματος.
Η σόλα θα είναι τρακτερωτή, και θα είναι φτιαγμένη από το ίδιο υλικό με το κυρίως σώμα του
υποδήματος.
12.3 Πρότυπα
EN ISO 20345 SB FO SRA, EN 50321 class 0
13.
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ
13.1 Πεδίο χρήσης
Σε όλους τις εργαζόμενες των συνεργείων καθαρισμού.
13.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα παπούτσια θα πρέπει να είναι τύπου ΣΑΜΠΟ δερμάτινα και ανατομικά. Ανατομικό δερμάτινο
σαμπό με ανατομική σχεδίαση και απορροφητικό δερμάτινο πάτο με αντιολισθητική σόλα για άνετο
περπάτημα και πολύωρη ορθοστασία. Θα πρέπει να διατηρεί τη φυσική στάση του σώματος
υποστηρίζοντας την καμάρα του ποδιού χωρίς να την πιέζει, να μην κουράζει και να μεταφέρει
σωστά το αίμα σε όλο το πέλμα. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με αυστηρούς ελέγχους και
νόμους, με σόλα από πολυουρεθάνη, αδιάβροχη και αντιολισθητική με εξαιρετική ευελιξία που
αποτελεί ιδανική βάση για το πόδι.
13.3 Πρότυπα
ΕΝ ISO 20347
Γ.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

14.
ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ
14.1 Πεδίο χρήσης
Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες.
14.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό.
Αντοχή σε πλευρική κρούση και ανθεκτικοί ιμάντες σαγονιού σχήματος Υ (ειδικό υποσιάγωνο
ασφαλείας). Το εσωτερικό του κράνους θα διαθέτει επένδυση (6) έξι σημείων σύμφωνα με το
σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση, ενώ η απόλυτη απορρόφηση των κραδασμών
επιτυγχάνεται λόγω της παραμόρφωσης του εξωτερικού κελύφους.
Για να είναι περισσότερο εργονομικά θα ήταν προτιμότερο:
1. Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό
πλαστικό.
2. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει
φορεθεί.
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3. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται και να
πλένεται.
4. Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.
14.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
• διηλεκτρική αντοχή: 0 - 1000 V AC (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα),
• αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης.
14.4 Πρότυπα
ΕΝ-397
15.
ΚΡΑΝΗ
15.1 Πεδίο χρήσης
Για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε
ηλεκτρολογικές εργασίες, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους χώρους
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση.
15.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: μήκος: περ.30 εκ.
Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό με οπές αερισμού,
Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους
Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος: από συνθετικές ίνες ή μαλακό πλαστικό. Ρύθμιση ιμάντα
αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση ιμάντα
προσώπου από δέρμα, η οποία θα μπορεί να αφαιρείται για να πλένεται.
Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα - Διηλεκτρική αντοχή: κλάση 440 vac
15.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• προμηθευτής, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
• διηλεκτρική αντοχή: κλάση 440 vac,
• αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης.
15.4 Πρότυπα
ΕΝ-397
Δ.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

16.
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
16.1 Πεδίο χρήσης
Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.
16.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οπτικός δίσκος: από πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές
Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή
16.3 Σήμανση
Στους βραχίονες:
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής,
• κατηγορίας F, η μηχανική αντοχή
Στον οπτικό δίσκο:
• οπτική κλάση, κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση),
• προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, κλάση 6,
• βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος, κλάση 2 ή
2,5,
• μηχανική αντοχή, κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας),
• προστασία έναντι τριβής, κατηγορία Κ,
16.4 Πρότυπα
ΕΝ-166, ΕΝ-169
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17.
ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
17.1 Πεδίο χρήσης
Για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου
απαιτείται προστασία από μηχανικούς κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας, όπως εργάτες και
τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράς,
ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού κάδων απορριμμάτων και
των οχημάτων εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων.
17.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με αντιθαμβωτική επένδυση, με
αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους.
17.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής,
• κωδικοί μηχανικών αντοχών στον οπτικό δίσκο 1, F, 3, Ν, Κ
17.4 Πρότυπα
ΕΝ-166
18.
ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
18.1 Πεδίο χρήσης
Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από μηχανικούς
κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), στους απασχολούμενους στους κήπους και στους χρήστες χημικών
ουσιών).
18.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οπτικός δίσκος: αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα με αντιθαμβωτική
επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής.
Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές
Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές
έμμεσου αερισμού.
18.3 Σήμανση
Στο πλαίσιο:
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής,
• κατηγορίας Β η μηχανική αντοχή
• προστασία από υγρές χημικές ουσίες, κατηγορίας 3.
• προστασία από σκόνη, κατηγορίας 4.
Στον οπτικό δίσκο:
• οπτική κλάση, κατηγορία 1,
• μηχανική αντοχή, κατηγορία Β,
• προστασία έναντι τριβής, κατηγορία Κ,
• αντιθαμβωτική επένδυση κατηγορία Ν,
• προστασία από λειωμένα μέταλλα, κατηγορία 9,
18.4 Πρότυπα
ΕΝ-166, ΕΝ-169
19.
ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
19.1 Πεδίο χρήσης
Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με το χειρισμό αλυσοπρίονου.
19.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται με ειδικό
στήριγμα.
Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F
Στήριγμα: Μηχανική αντοχή, κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
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19.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής, κατηγορίας F, η μηχανική αντοχή
19.4 Πρότυπα
ΕΝ-166
20.
ΓΥΑΛΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
20.1 Πεδίο χρήσης
Σε εργασίες συγκόλλησης με αέρια.
20.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flipup)
όταν δεν γίνεται συγκόλληση.
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−ΕΝ169.
20.3.1 Σήμανση στο πλαίσιο
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής,
• η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου F.
20.3.2 Σήμανση στον οπτικό δίσκο
• CE προιόντος,
• οπτική κλάση επίπεδο 1,
• η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου F,
• ο βαθμός σκίασης θα είναι από 4 έως 8
20.4 Πρότυπα
ΕΝ-166, 175
Ε.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

21.
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ
(ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΕΡΙΟΙ
ΡΥΠΟΙ, …)
21.1 Πεδίο χρήσης
Κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους με το βάψιμο
κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., την ταφή - εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων,
στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους
απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία, καταστροφή
απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, στους οδηγούς απορριμματοφόρων,
στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση).
21.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και
πηγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού):
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό .
Α1Ρ3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις
ρύπων) ή
Α2Ρ2 εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία - έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων
και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων)
21.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής,
• κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,
• ημερομηνία λήξεως φίλτρων,
• χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)
21.4 Πρότυπα
ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ-141 για τα φίλτρα
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22.
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ τύπου Ρ1
22.1 Πεδίο χρήσης
Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη.
22.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή), με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης τύπου
1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων), με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει
μύτη, στόμα και πηγούνι.
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό.
22.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής,
• κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,
22.4 Πρότυπα
ΕΝ-149
23.
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
23.1 Πεδίο χρήσης
Για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή για
τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την αποχέτευση.
Χαρακτηριστικά: κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής. Καλύπτει όλο το
πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών.
23.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το κατάλληλο φίλτρο είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (Α= χρώματος καφέ: έναντι οργανικών αερίων και ατμών,
Β=γκρι: έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, Ε= κίτρινο: έναντι HCl (Hydrogen Cloride), H2S
(Hydrogen Sulfide), Κ= πράσινο: έναντι αμμωνίας και Ρ= λευκό: έναντι σωματιδίων). Επιπλέον
ανταλλακτικά φίλτρα - πλήρες σετ - για έκαστη μάσκα.
23.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής,
• κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,
• ημερομηνία λήξεως φίλτρων, χρωματικός κωδικός φίλτρων
23.4 Πρότυπα
ΕΝ-136 για τη μάσκα και ΕΝ-141 για τα φίλτρα
24.
ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
24.1 Πεδίο χρήσης
Για τους ηλεκτροσυγκολλητές
24.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ηλεκτρονική μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο, με αυτόματη ρύθμιση του τόνου σκοτεινότητας
από 9 - 13 DIN, για να απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων ανάλογα με το είδος της
εργασίας και την ένταση του ρεύματος. Πριν από την έναρξη της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης θα
είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την έναρξη της
συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης. Το κράνος είναι
εξοπλισμένο με σύστημα που στηρίζεται στο κεφάλι και μπορεί να ρυθμιστεί η σφιχτή προσαρμογή.
Υλικό κατασκευής: fiberglass, πολυαμίδιο
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Βαθμός σκίασης: σαφές 4 και μεταβλητό από 9 έως 14
Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
24.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής, κατηγορίας F, η μηχανική αντοχή
24.4 Πρότυπα
ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-379, ΕΛΟΤ-ΕΝ169
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ΣΤ.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

25.
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ - ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)
25.1 Πεδίο χρήσης
Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις,
πλακοστρώσεις, συντήρηση οδών, στη σήμανση οδών, στην επίβλεψη έργων, στους εργάτες κήπων
και στους φύλακες εξωτερικών χώρων).
25.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο
οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό.
Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» (σε συνεννόηση με το Δήμο) και ότι
άλλο ζητηθεί.
Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15 %) και πολυεστέρας (85 %)
25.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής,
• επιφάνεια ανακλαστικού υλικού κατηγορία 2,
• συντελεστής αντανάκλασης κλάση 2
25.4 Πρότυπα
ΕΝ-340 και ΕΝ-471
26.
ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ - ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)
26.1 Πεδίο χρήσης
Στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους, στους οδοκαθαριστές,
στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους
με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)
26.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διευκρινίζεται ότι η νιτσεράδα περιλαμβάνει πάνω και κάτω μέρος (χιτώνιο, παντελόνι). Το χιτώνιο
θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες. Θα διαθέτει κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα
τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή
φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Στο
πίσω μέρος του σακακιού θα αναγράφεται το λογότυπο «Δήμος Βέροιας» και ότι άλλο απαιτηθεί.
Το παντελόνι θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες, θα διαθέτει ελαστική μέση με φαρδύ λάστιχο στη
μέση και θα φέρει υλικό κατασκευής nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.
Οι ενώσεις της νιτσεράδας θα είναι με θερμοκόλληση ή με θερμοκαλυμμένες ραφές.
Επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση 3, διαπνοή 3.
26.3 Σήμανση
• Εικονόσημα μηχανικών αντοχών
26.4 Πρότυπα
ΕΝ-343
27.
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
27.1 Πεδίο χρήσης
Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής,
εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτείθονται σε εξωτερικές
εργασίας).
27.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαστάν για μέγιστη άνεση
ελευθερίας κινήσεων και ελαστικότητα.
Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων με διπλές ραφές σε όλο το μήκος του.
Ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο και με καλή αναπνοή. Θα φέρει ανακλαστικές ταινίες ύψους
περίπου 6,5 εκατοστών.
Μεγέθη και χρώμα κατόπιν συνεννόησης με τους αρμοδίους του Δήμου.
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Βαμβακερό ύφασμα 255 gr.
27.3 Σήμανση
• CE
28.
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ - ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)
28.1 Πεδίο χρήσης
Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής,
εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτείθενται σε εξωτερικές
εργασίας).
28.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μπλουζάκι κοντομάνικο (T-shirt) χρώματος καθ’ υπόδειξη του Δήμου βαμβακερό από 100%
υδρόφιλο βαμβάκι βάρους μέχρι 185 gr με το λογότυπο του Δήμου και ότι άλλο απαιτηθεί.
28.3 Σήμανση
• CE
29.
ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ - ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)
29.1 Πεδίο χρήσης
Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής,
εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτείθονται σε εξωτερικές
εργασίας για προστασία από βροχή και ψύχος).
29.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
100%polyester
Μεγέθη κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο
Θα έχει κουκούλα, η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται τοποθετείται σε θήκη που είναι στο πίσω
µέρος του μπουφάν, θα κλείνει µε αµφίδροµο φερµουάρ και θα διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις
εξωτερικές τσέπες.
Θα έχει εσωτερικό γιλέκο προσθαφαιρούµενο ίδιου χρώματος με το εξωτερικό μέρος, του οποίου
τα µανίκια θα είναι αποσπώµενα.
Θα φέρει ανακλαστικές ταινίες ύψους περίπου 6,5 εκατοστών.
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:
Αδιαβροχοποίηση 3 και Διαπνοή 3
Θα είναι χρώµατος φθορίζον πορτοκαλί µε µπλέ ή φθορίζον κίτρινο µε µπλέ, κατά επιλογή της
Υπηρεσίας.
29.3 Πρότυπα
ΕΝ ISO 20471 κλάση 3 και EN343 κλάση 3
30.
ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
30.1 Πεδίο χρήσης
Στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις, στους
απασχολούμενους με βαφές (ελαιοχρωματιστές, κάγκελα, κτιρίων κ.λ.π.).
30.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενιαίες στολές (garment) από υλικό Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα
χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
Κωδικοί προστασίας:
4 από αερολύματα (sprays), 5 από στερεά σωματίδια (σκόνες),
6 από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.
30.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής, εργαστήριο πιστοποίησης,
• εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών
30.4 Πρότυπα
ΕΝ-340, EN-643
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31.
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ – ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)
31.1 Πεδίο χρήσης
Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής,
εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτείθονται σε εξωτερικές
εργασίας).
31.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η ολόσωμη φόρμα θα πρέπει να είναι από 100% ανθεκτικό βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας
που διευκολύνει τις δύσκολες εργασίες.
Στην μέση θα πρέπει να φέρει λάστιχο τύπου φυσαρμόνικα για ευκολία κατά την εργασία σε
γονατιστή θέση.
Ολόσωμη φόρμα, λάστιχα στις μανσέτες- αστραγάλους-μέση, ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο και με
καλή αναπνοή. Θα φέρει ανακλαστικές ταινίες πλάτους περίπου 6,5 εκατοστών.
Θα κλείνει με φερμουάρ και θα έχει διπλές ραφές
Η φόρμα θα φέρει τύπωμα με το λογότυπο του Δήμου, εμπρός και πίσω σε διάσταση 5Χ30cm, (σε
συνεννόηση με το Δήμο) και ότι άλλο ζητηθεί.
31.3 Σήμανση
• CE
31.4 Πρότυπα
ΕΝ-340
32.
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ
32.1 Πεδίο χρήσης
Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (στους υδραυλικούς, οικοδόμους, σιδεράδες,
ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές κ.λ.π.)
32.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής:
Εσωτερικά από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, και εξωτερικά από υλικό
αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές ουσίες.
Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται, με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες
Velcro.
33.
ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΣΤΟΛΗ
33.1 Πεδίο χρήσης
Στον χώρο της πολιτικής προστασίας, σε έκτακτες καταστάσεις πυρόσβεσης.
33.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μονοκόμματες στολές από πυρίμαχο υλικό.
33.3 Σήμανση
• CE,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής, εργαστήριο πιστοποίησης, κωδικός προιόντος
• εικονόσημα πυρίμαχων ιδιοτήτων
33.4 Πρότυπα
ΕΝ-340, ΕΝ-469
34.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ
34.1 Πεδίο χρήσης
Στον χώρο πλύσης των οχημάτων και στα κοιμητήρια.
34.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ποδιές από συνθετικό υλικό.
34.3 Σήμανση
• CE,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής, εργαστήριο πιστοποίησης, κωδικός προιόντος
• εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες
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35.
ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
35.1 Πεδίο χρήσης
Σε εργασίες συγκόλλησης.
35.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ποδιές από ειδικά επεξεργασµένο πυρίµαχο δέρµα, διαστ. 65 χ 100 εκ.
35.3 Σήμανση
• CE,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής, εργαστήριο πιστοποίησης, κωδικός προιόντος,
• εικονόσημα προστασίας από θερμότητα
35.4 Πρότυπα
ΕΝ-11611
36.
ΠΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΡΑΚΙ
36.1 Πεδίο χρήσης
Στις εργαζόμενες στο χώρο της καθαριότητας.
36.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ποδιά με στρογγυλάδα στο λαιμό, με δύο κορδόνια.
Να διαθέτει μια μεγάλη διαχωριζόμενη τσέπη στο κέντρο εμπρός.
Να είναι κατασκευασμένη από υλικό με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι και το υπόλοιπο
ποσοστό από πολυεστέρα.
Χρώμα κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο.
37.
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)
37.1 Πεδίο χρήσης
Στις εργαζόμενες στο χώρο της καθαριότητας των σχολικών μονάδων.
37.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Είναι σύνθεσης 60%- 40% βαμβάκι- πολυεστέρ, βάρους 200γ, ολόσωμη, με μακριά μανίκια, κλείνει
με κουμπιά, φέρει γιακά, ζωνάκι και δύο τσέπες στο ύψος των μηρών και γενικά είναι κατάλληλη ως
προστατευτική ενδυμασία για τις εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολείων κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους.
37.3 Πρότυπα
EN ISO 13688:2013

Ζ.

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

38.
ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ JOCKEY- ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)
38.1 Πεδίο χρήσης
Στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, σε όλους τους
εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων
38.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Θα είναι τύπου jockey, χρώματος επιλογής από το Δήμο και με δυνατότητα λογότυπου.
39.
ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ Η ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
39.1 Πεδίο χρήσης
Υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα
85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.
39.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαθέτουν εύκαμπτο τόξο (στέκα) που επιτρέπει εύκολο χειρισμό είναι επαναχρησιμοποιούμενες
και αποτελούνται από λεπτό υλικό, κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που φράζει τον ακουστικό
πόρο.
Είναι εύχρηστα, διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δε ζεσταίνουν.
Μη μεταλλικά ανιχνεύσιμα, επαναχρησιμοποιούμενα
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39.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής, κωδικός προιόντος
Πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.
39.4 Πρότυπα
ΕΝ-352-2
40.
ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
40.1 Πεδίο χρήσης
Ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία (για
απορριμματοφόρα οχήματα, οδοκαθαρισμό, συγκομιδή - αποκομιδή απορριμμάτων, σήμανση
οδών, ασφαλτόστρωση, καθαρισμό φρεατίων, στις συντηρήσεις οδών και πεζοδρομίων και στις
συντηρήσεις δημοτικού φωτισμού με χρήση γερανού).
40.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Θα είναι ανακλαστικοί με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους.
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ
Διαστάσεις: ύψος 50 cm, βάρους 2,2 - 2,4 kg.
Μορφή: 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
41.
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ
41.1 Πεδίο χρήσης
Στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος (π.χ.
γερανός με καλαθοφόρο)
41.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ζώνη ασφαλείας τουλάχιστον 4 σημείων (ολόσωμη εξάρτηση), από ιμάντες που περικλείουν τα
πόδια, το στήθος και τη μέση, με κρίκους ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και την μέση. Η ζώνη θα
διαθέτει μαξιλαράκι, ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης, ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια και
πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Θα συνοδεύεται από τους αντίστοιχους κρίκους
αλουμινίου διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαμίδιο. Θα διαθέτει αποσβεστήρες ενέργειας,
συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους) και
ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι).
Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν.
41.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος
41.4 Πρότυπα
ΕΝ-343, ΕΝ-361 (για εξαρτήσεις), ΕΝ-355 (αποσβεστήρες), ΕΝ-363 (ανακόπτες)
42.
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΤΗ ΠΤΩΣΗΣ
42.1 Πεδίο χρήσης
Γερανοί, στέγες, σκαλωσιές, πλατφόρμες εργασίας, σιλό και προσόψεις για χρήση με ανάρτηση με
οπίσθιο σημείο αγκύρωσης, σύνδεσμοι, ιμάντες και λαβές.
42.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συσκευή συστήματος περιέλιξης από πτώση, μήκους 2,5 m κατ' ανώτατο όριο. Πολύ ελαφρύς, με
συνθετικό προστατευτικό κέλυφος.
Πλάτος 50 mm, Μέγιστο φορτίο 136 Kg, Βάρος ανακόπτη 1,5 Kg περίπου.
42.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
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42.4 Πρότυπα
ΕΝ-360:2002
43.
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΜΟΝΩΤΙΚΗ)
43.1 Πεδίο χρήσης
Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια.
43.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το σετ θα περιλαμβάνει πένσα, κόφτη, κατσαβίδι, σταυροκατσάβιδο, μυτοτσίμπιδο (σύμφωνα με
τις υποδείξεις της υπηρεσίας).
43.3 Σήμανση
• CE προιόντος,
• κατασκευαστής, έτος κατασκευής, κωδικός προιόντος, αριθμός σειράς
• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)
43.4 Πρότυπα ΕΝ-60900

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο χρόνος ισχύς της προσφοράς θα είναι 4 μήνες από την έναρξη διενέργειας του διαγωνισμού.
Με την τεχνική προσφορά ο συμμετέχων οικονομικός φορέας προσκομίζει, επί ποινή αποκλεισμού,
τα ακόλουθα:
1. Λεπτομερή περιγραφή του κάθε προσφερόμενου είδους στην οποία θα αναφέρονται τα
τεχνικά – ποιοτικά χαρακτηριστικά, η εταιρεία κατασκευής και η εμπορική του ονομασία.
2. Πρότυπα και πιστοποιητικά έγγραφα προϊόντος (CE, EN, κλπ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παρούσα τεχνική έκθεση.
3. Έγχρωμο φωτογραφικό υλικό του προϊόντος.
4. Υπεύθυνη Δήλωση, στη περίπτωση επιλογής ως αναδόχου, για τη δυνατότητα προσκόμισης
δειγμάτων ανά είδος και διαφορετικά μεγέθη (όπου είναι απαραίτητο), εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, προκειμένου να
προσδιοριστεί από τους υπευθύνους του Δήμου ο αριθμός και τα μεγέθη των προϊόντων.
5. Υπεύθυνη Δήλωση για τη δυνατότητα παράδοσης των προϊόντων εντός ενός (1) μηνός από
την ημερομηνία παραγγελίας τους από την υπηρεσία.
6. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της τμηματικής παράδοσης των προϊόντων, σύμφωνα με τις
ανάγκες του Δήμου (για τα προϊόντα στα οποία υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη).
Επί των προσφερόμενων Ατομικών Μέσων Προστασίας και λοιπών υλικών απαιτείται η ύπαρξη
σήμανσης, όπως περιγράφεται ανά κατηγορία, η οποία θα είναι ανεξίτηλα γραμμένη (βαφή,
χάραξη, κλπ), επί των μέσων σε εμφανές σημείο. Κάθε είδους σήμανση αναγραφόμενη με
διαφορετικό τρόπο (π.χ. αυτοκόλλητες ταινίες), θεωρείται μη αποδεκτή.
Σε όλα τα είδη ένδυσης (μπλουζάκια, σακάκια, νιτσεράδες, μπουφάν, ανακλαστικά γιλέκα, κλπ) θα
υπάρχει τυπωμένο λογότυπο με το διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το αρμόδιο τμήμα και την επιτροπή παραλαβής για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα.
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4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ενός έτους ανέρχεται
στο ποσό των 74.391,32 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος προέκυψε ύστερα
από έρευνα αγοράς για τα υπό προμήθεια είδη αλλά και από παλαιότερες προμήθειες ΜΑΠ που
διενήργησε ο Δήμος.
Το παραπάνω ποσό θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου κατανεμημένο στους
ακόλουθους κωδικούς:

Κ.Α.

ΠΟΣΟ
(σε ευρώ)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

20.6063.002

43.994,46

καθαριότητα

35.6063.002

9.338,32

πράσινο

45.6063.002

1.556,20

κοιμητήρια

30.6063.002

11.669,02

τεχνικό

10.6063.002

7.833,33

διοικητικό
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

CPV

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡ/ΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΟΙΜΗΤ.

ΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΑ

Α. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
1

Γάντια δερματοπάνινα

18141000-9

ζεύγος

800

132

96

38

0

1066

2,20

2.345,20

2

Γάντια από νιτρίλιο

>>

ζεύγος

26

18

0

23

288

355

2,50

887,50

3

Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο

>>

ζεύγος

936

90

0

15

0

1041

2,50

2.602,50

4

Γάντια από PVC

>>

ζεύγος

148

45

96

8

24

321

2,80

898,80

5

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

>>

100 τεμ.

305

21

6

9

72

413

9,50

3.923,50

6

Γάντια χρήσης αλυσοπρίονου

>>

ζεύγος

0

4

0

0

0

4

40,00

160,00

7

Γάντια μονωτικά

>>

ζεύγος

0

0

0

8

8

22,00

176,00

8

Γάντια συγκολλητών

>>

ζεύγος

0

0

0

8

8

8,00

64,00

0
0

ΣΥΝΟΛΟ_Α

11.057,50

Β. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

10

Άρβυλα ασφαλείας με μη μεταλλικό
ένθετο
Γαλότσες

11

Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτομονωτικά

>>

ζεύγος

0

0

0

12

Γαλότσες ηλεκτρομονωτικές

>>

ζεύγος

0

0

0

13

Υποδήματα αντιολισθητικά

>>

ζεύγος

0

0

0

9

1883000-6

ζεύγος

130

27

0

42

20

219

40,00

8.760,00

>>

ζεύγος

40

27

4

3

24

98

18,00

1.764,00

0

18

60,00

1.080,00

0

4

70,00

280,00

24

24

35,00

840,00

ΣΥΝΟΛΟ_Β

18
4
0

12.724,00

1

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

CPV

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡ/ΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΟΙΜΗΤ.

ΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΑ

Γ. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Γ1. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
14

Κράνος προστασίας από πτώση

18444000-3

τεμ.

54

21

0

24

0

99

25,00

2.475,00

15

Κράνος

>>

τεμ.

4

0

0

17

0

21

10,00

210,00

ΣΥΝΟΛΟ_Γ1

2.685,00

Γ2. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
16

Γυαλιά προστασίας από ηλιακή
ακτινοβολία

17

18444000-3

τεμ.

80

2

0

14

0

96

13,00

1.248,00

Γυαλιά ανοικτού τύπου

>>

τεμ.

61

20

2

4

0

87

6,00

522,00

18

Γυαλιά κλειστού τύπου

>>

τεμ.

24

3

0

13

24

64

10,00

640,00

19

Ασπίδιο με πλέγμα προστασίας με
αλυσοπρίανο

>>

τεμ.

0

2

0

0

0

2

17,00

34,00

20

Γυαλιά συγκολλητών

>>

τεμ.

0

0

0

4

0

4

13,00

52,00

ΣΥΝΟΛΟ_Γ2

2.496,00

Γ3. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
21

Μάσκα ημίσεως προσώπου

18444000-3

τεμ.

27

10

12

8

2

59

23,00

1.357,00

22

Φιλτρόμασκα τύπου P1

>>

τεμ.

861

0

0

8

288

1157

1,50

1.735,50

23

Μάσκα ολόκληρου προσώπου με
φίλτρα ΑΒΕΚ2 P3

>>

τεμ.

0

3

0

1

0

4

125,00

500,00

24

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλησης

>>

τεμ.

0

0

0

4

0

4

18,00

72,00

ΣΥΝΟΛΟ_Γ3
3.664,50

2

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

CPV

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣ.

35113400-3
>>

τεμ.
τεμ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡ/ΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΟΙΜΗΤ.

Δ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
130
27
84
9

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤ.

ΠΟΣΟΤ.

2
0

39
3

20
20

218
116

8,00
30,00

1.744,00
3.480,00

25
26

Ανακλ. γιλέκα, με λογότυπο
Νιτσεράδες, με λογότυπο

27

Παντελόνι εργασίας

>>

τεμ.

260

18

4

21

0

303

25,00

7.575,00

28

Κοντομάνικο μπλουζάκι (T-shirt)

>>

τεμ.

260

18

4

42

40

364

8,00

2.912,00

29

Μπουφάν αδιάβροχο, με λογότ.

>>

τεμ.

82

24

2

18

0

126

45,00

5.670,00

30
31

Στολή προστασίας από χημικά
Φόρμα εργασίας με λογότυπο

>>
>>

τεμ.
τεμ.

0
0

2
17

0
0

5
24

0
0

7
41

18,00
45,00

126,00
1.845,00

32

Επιγονατίδες

>>

ζεύγος

0

9

0

22

0

31

14,00

434,00

33

Πυρίμαχη στολή

>>

τεμ.

0

1

0

0

0

1

200,00

200,00

34

Αδιάβροχη ποδιά

>>

τεμ.

4

0

12

0

0

16

10,00

160,00

35

Ποδιά συγκολλητών

>>

τεμ.

0

0

0

4

0

4

20,00

80,00

36

Ποδιά σαμαράκι

>>

τεμ.

0

0

0

0

24

24

14,00

336,00

37

Φόρμα εργασίας για καθαρίστριες,
με λογότυπο

>>

τεμ.

0

0

0

0

24

24

20,00

480,00

ΣΥΝΟΛΟ_Δ

25.042,00

Ε. ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
38

Kαπέλα τύπου jockey

18143000-3

τεμ.

36

2

0

4

20

62

39
40

8,00

496,00

Ωτοβύσματα, πολλαπλής χρήσης

>>

ζεύγος

102

2

0

12

0

Ανακλαστικός κώνος σήμανσης

>>

τεμ.

16

5

0

8

0

116

8,00

928,00

29

10,00

290,00

41

Ζώνη ασφαλείας

>>

τεμ.

0

1

0

1

0

2

60,00

120,00

42

Ολόσωμη εξάρτηση με ανακόπτη
πτώσης, αποσβεστήρες

>>

τεμ.

0

1

0

1

0

2

150,00

300,00

43

Εργαλειοθήκη ηλεκτρολόγου

>>

τεμ.

0

0

0

2

0

2

95,00

190,00

ΣΥΝΟΛΟ_Ε

2.324,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

59.993,00

ΦΠΑ 24%

14.398,32

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74.391,32

3

Βέροια, ………………………………

Ο συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τεχνικός Ασφαλείας

ΚΗΡΙΜΚΗΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Γεωλόγος – Γεωφυσικός Μηχανικός

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μητροπόλεως 46
Τηλ.:2331350616
Telefax:2331350515
E-mail:mizantzidou@veria.gr
Βέροια, 22/2/2021
Αρ. Πρωτ.: 3058
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας
μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου
Βέροιας προϋπολογισμού δαπάνης 74.391,32€ (με ΦΠA).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 στο
Δημαρχείο Βέροιας που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 46 στο γραφείο
Προμηθειών (γραφείο 2), στις 11/3/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα
λήξης αποδοχής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμών του
Δήμου.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα
επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (γραφ. 2)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: E.Γκαραβέλη και Α.
Μιζαντζίδου τηλ.: 2331350582 και 2331350616). Το συνολικό κείμενο της
διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη διεύθυνση
διαδικτύου : www.veria.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6054
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46/ΒΕΡΟΙΑ/59132
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΙΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- Τηλέφωνο: 23313 50616
- Ηλ. ταχυδρομείο: mizantzidou@veria.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.veria.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του
Δήμου Βέροιας (18141000-9, 1883000-6, 18444000-3, 35113400-3, 18143000-3)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [συμπληρώνεται ο ΑΔΑΜ της διακήρυξης]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: Προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [5 ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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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 αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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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 ε) [] Ναι [] Όχι
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
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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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 καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
2. δωροδοκίαviii,ix·
3. απάτηx·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xviii
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxix:
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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
ασφάλισηςxx, 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; Διευκρινήστε:
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 ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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): xxii
[……][……][……]
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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 δικαίουxxiii;
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: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
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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 αναφέρονταιxxiv, 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 δωρεάνxxv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

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

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

iii

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

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

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.
vii

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).
viii

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

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).
x

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.
xi

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
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περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xii

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”.
xiii

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.".
xiv

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 )
xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

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

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

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).
xxi

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
xxii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xxiii

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxv

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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