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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306

Πόλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

68132

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο

2551064165, 2551064296

Φαξ

2551064125

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

mokali@alexpolis.gr, raxenam@alexpolis.gr,

Αρμόδιος για πληροφορίες

Α. Μόκαλη , Μ. Ράξενα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.alexpolis.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ανήκει στην ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
(Υποτομέας Ο.Τ.Α.)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο.
Εφαρμοστέο δίκαιο
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν,
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, ο Δήμος/νομικό
πρόσωπο κατά περίπτωση και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυση τους,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.alexpolis.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η χρηματοδότηση της παρούσας προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους ΚΑ: 20.6061.001, 30.6061.002, 35.6061.002,
45.6061.002, 10.6061.002(ΤΜΗΜΑ Α ), 70.03.6061.001 (ΤΜΗΜΑ Β) , 50.6061.001 (ΤΜΗΜΑ Γ ) και
15.6699.002 (ΤΜΗΜΑ Δ)
των προϋπολογισμών του οικονομικών ετών 2018-2019-2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ
ΕΤΟΣ 2018

ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ
ΕΤΟΣ
2019

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ
ΕΤΟΣ
2020

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20182019-2020 ΜΕ
ΦΠΑ

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(
ΚΥΑ 53361/06,
36586/07,
31119/07αναλυτική
περιγραφή
ειδών/ποσοτήτων
στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της
149/2018 μελέτης)

84161,03

84161,03

84161,03

252483,09

Α

203.615,40

4.072,31

2

ΑΤΟΜΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΦΕΡΩΝ
( αναλυτική
περιγραφή ειδών
στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της
149/2018 μελέτης)

15718,24

0

0

15718,24

Β

12.676,00

253,52

3

ΣΤΟΛΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ(
αναλυτική
περιγραφή ειδών
στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της
149/2018)

0

16709,25

0

16709,25

Γ

13.475,20

269,50

Α/Α
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4

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(
αναλυτική
περιγραφή ειδών
στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της
149/2018)

4414,4

4414,4

4414,4

13243,2

Δ

10.680,00

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) όπως αναλυτικά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ΄αριθ 149/2018 μελέτης.










Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά είτε για όλο το σύνολο της
προμήθειας –για όλα τα τμήματα/είδη/ποσότητες και όλα τα έτη των τμημάτων, είτε για ένα ή
περισσότερα από τα τμήματά της , ωστόσο οφείλει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των
επιμέρους ειδών /ποσοτήτων του κάθε τμήματος /τμημάτων και για όλα τα έτη του κάθε
τμήματος/τμημάτων που συμμετέχει-. Η προμήθεια για κάθε τμήμα/τμήματα και για όλα τα
έτη του τμήματος/τμημάτων θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά
για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών/ποσοτήτων του τμήματος/τμημάτων ή για μέρος των
ετών του κάθε τμήματος /τμημάτων, η προσφορά του θα απορρίπτεται.
Κάθε Προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό υποχρεούται επί ποινής αποκλεισμού να
υποβάλλει δείγματα για το σύνολο των ειδών των ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α –Β- Δ και για το τμήμα Γ
δείγματα υφασμάτων για τα είδη (παντελόνια , πουλόβερ, φούστες , παλτό , σακάκια ,
πουκάμισα ) και δείγματα για (παπούτσια , μποτάκια, κασκόλ, γάντια , μπερέ , κάλτσες ,
γραβάτες, γόβες, μπουφα΄ν , γιλέκα, φανέλες , ζώνες , τσαντάκια, αδιάβροχα), έως και μία
ημέρα (07.05.2019) πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού , με κατάθεση στο
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου και αναγράφοντας πάνω στο δέμα κατάθεσης τα στοιχεία
του διαγωνισμού.
Μετά την κατακύρωση της προμήθειας, τα ακριβή μεγέθη στα είδη των ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α-Β-Δ θα
δοθούν στον ανάδοχο, από την κάθε αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αναλυτικά για κάθε είδος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη κάθε είδους
προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από
αυτούς.
Για το τμήμα Γ της προμήθειας ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης να
προσέλθει –κατόπιν συννενόησης με την αρμόδια υπηρεσία – στο ΔΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ και να
προχωρήσει σε λήψεις μετρήσεων των διαστάσεων κάθε στολής ξεχωριστά για κάθε
εργαζόμενο ξεχωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση –μη προσέλευσης για λήψη μετρήσεων
διαστάσεων - θα κηρυχθεί έκπτωτος.
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 298.153,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 240.446,60 ΦΠΑ : 57.707,18€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συνολικά : για το τμήμα Α έως 31.12.2020 , για το τμήμα Β έως
31.12.2019 , για το τμήμα Γ έως 31.12.2019 και για το τμήμα Δ έως 31.12.2020.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει χαμηλότερη τιμής ανά τμήμα της προμήθειας, ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας
των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης .

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- του ν 4497/17 (Α΄171) «Τροποποιήσεις του ν.4412/2016 (Α΄147) άρθρο 107
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
- του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, τ.Α΄) ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, ΄΄όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
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μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
- Την υπ’ αρ 149/2018 μελέτη του τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού –Αποθήκης και Προμηθειών.
- Το υπ΄αριθμ ΑΔΑΜ: 18REQ004207634/17.12.2018 πρωτογενές αίτημα
- Την υπ’ αρ. 452/2018 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΔΑ: ΩΖΓΑΩΨΟ-ΙΟΤ σχετικά με
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών , όρων διακήρυξης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης
με τη διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της: «προμήθειας μέσων ατομικής
προστασίας –εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο ΔΕ Φερών –στολών Δημοτικής Αστυνομίας –Είδη
Ατομικής Προστασίας για Δράσεις Πολιτικής Προστασίας»
- Τις υπ΄αριθμ 1910/21.12.2018
ΑΑΥ (ΑΔΑ:621ΗΩΨΟ-Η4Μ , ΑΔΑΜ:18REQ004251992) & AAY
694/15.03.2019 (ΑΔΑ: 6ΞΚ3ΩΨΟ-30Τ) & ΑΑΥ 69315.03.2019 (ΑΔΑ: 6Ι32ΩΨΟ-ΟΩΛ)
- Την υπ΄αριθμ 2019/S 055-126221 Προκήρυξη στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08.05.2019 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr , την 15.05.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 .
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1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15.03.2019 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον 2019/S 055-126221 αριθμό στις 19.03.2019.

Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :70174
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα: σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και μια τοπική
εβδομαδιαία .
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(
U
Γ.
Έξοδα δημοσιεύσεων
R
Οι
L δαπάνες των αρχικών και τυχών επαναληπτικών δημοσιεύσεων στον ελληνικό Τύπο βαρύνουν
τον/τους
Ανάδοχο/αναδόχους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ.3 του ν.3548/2007
)
και 46 του Ν.3801/2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 και και 379 παρ.12 του
ν.4412/2016.
:

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
w
α)
w τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
w
εργατικής
νομοθεσίας,
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
.
συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
a
απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
l
υποχρεώσεων
ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
e
xσυμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και
p της αρμοδιότητάς τους
o
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
l
ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
i
γ)
s λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
.
g
r

σ
τ
o
π
ε
δ
ί
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.

3.

η με αρ.2019/S 055-126221 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ:.19PROC004683966/27.03.2019),
όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
 ΠαράρτημαI) η υπ’ αρ 149/2018 Μελέτη που αποτελείται από τα τεύχη: α) Τεχνική
Περιγραφή, β) Τεχνικές Προδιαγραφές και γ) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
 Παράρτημα ΙΙ) η Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (Παράρτημα ΙΙΙ)
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,
δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών, λόγω επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27
και την παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4412/2016
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

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
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (Παρ. 2.2.6-2.2.7) εκδίδονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

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.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στα παρακάτω ποσά ανά τμήμα συμμετοχής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΑ Η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20182019-2020 ΜΕ
ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2018-2019-2020
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(
αναλυτική
περιγραφή
ειδών στον
ενδεικτικό
προϋπολογισμό
της 149/2018
μελέτης)

252483,09

Α

203.615,40

4.072,31

2

ΑΤΟΜΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΦΕΡΩΝ (
αναλυτική
περιγραφή
ειδών στον
ενδεικτικό
προϋπολογισμό
της 149/2018
μελέτης)

15718,24

Β

12.676,00

253,52
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3

ΣΤΟΛΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ(
αναλυτική
περιγραφή
ειδών στον
ενδεικτικό
προϋπολογισμό
της 149/2018)

16709,25

Γ

13.475,20

269,50

4

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(
αναλυτική
περιγραφή
ειδών στον
ενδεικτικό
προϋπολογισμό
της 149/2018)

13243,2

Δ

10.680,00

213,60

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι τουλάχιστον για επτά (7) μήνες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
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της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
β) Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) 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: 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.
2.2.3.3
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: 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.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας,
δηλαδή σε εμπορία ή κατασκευή του προσφερόμενου είδους.
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
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εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να έχουν εκτελέσει συγκεκριμένο κύκλο εργασιών.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα




Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέσουν και να καταθέσουν τα Πιστοποιητικά
Συμμόρφωσης , τις απαιτήσεις , τις τεχνικές προδιαγραφές , τις σημάνσεις , τα πρότυπα , τα
πιστοποιητικά , τις
μηχανικές αντοχές , τα υλικά κατασκευής , τα πεδία χρήσης ,τα
χαρακτηριστικά , τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας , τις δηλώσεις συμμόρφωσης, τις
υπεύθυνες δηλώσεις , πιστοποιήσεις που έχουν τεθεί και απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή
με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος
ΙΙ της παρούσης
Διακήρυξης και της υπ΄αριμ 149/2018 μελέτης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, για την προμήθεια των ειδών του κάθε τμήματος της
προμήθειας , στην οποία συμμε΄τεχουν.
Συνοδευτικά τεχνικά φυλλάδια , πιστοποιητικά, για τα είδη που αναφέρονται στην αριθμ
149/2018 επισυναπτόμενη μελέτη και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει ο προσφέρων για
το τμήμα που συμμετέχει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών , ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια
επιτροπή .

που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων,
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέσουν και να
καταθέσουν τα πιστοποιητικά και πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ,
όπως αναλυτικά αναγράφονται στο παράρτημα II της παρούσης διακήρυξης , για το τμήμα της
προμήθειας που συμμετέχουν .
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του
ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα Παράρτημα IIΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα
με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1. Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκεται αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 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 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 εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
Προκειμένου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου του προσωρινού αναδόχου από την
υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής)
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό 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. Εναλλακτικά ο
οικονομικός φορέας μπορεί να καταθέσει ένορκη βεβαίωση, για την απόδειξη ότι δεν εμπίπτει σε καμία
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις κυρώσεις που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ και αφορούν σε: αα) τρείς (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 (Β266), όπως εκάστοτε ισχύει ως ‘υψηλής’ ή
‘πολύ υψηλής’ σοβαρότητας οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρείς (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή
ββ) δύο πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
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Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 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. Τα εν λόγω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό δεν γίνεται
δεκτό εάν έχει μεν εκδοθεί μέσα στο ανωτέρω διάστημα, η διάρκεια ισχύος όμως που τυχόν αναγράφεται
σε αυτό λήγει νωρίτερα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά τμήμα της προμήθειας, ύστερα από εξακρίβωση
συμφωνίας των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης .
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας /είδος της προμήθειας ανά τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα διακήρυξη.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Β) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Επίσης ο φάκελος θα περιλαμβάνει:


Υπεύθυνη δήλωση πλήρους αποδοχής των όρων της παρούσας διακήρυξης και της υπ’ αρ.
149/2018 μελέτης



Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του χρόνου ισχύος της προσφοράς (Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού)



Υπεύθυνη Δήλωση αναφοράς του χρόνου παράδοσης των ποσοτήτων /ειδών του κάθε τμήματος
(σχετ παρ 6.1 της παρούσης διακήρυξης)



Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρουν -οι οικονομικοί φορείς- το τμήμα της σύμβασης που
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους
που προτείνουν.
Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρουν -οι οικονομικοί φορείς- το τμήμα ή τα τμήματα για τα
οποία υποβάλλουν προσφορά συμμετοχής.
Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι μετά την κατακύρωση της προμήθειας, τα ακριβή
μεγέθη στα είδη των ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α-Β-Δ θα δοθούν στον ανάδοχο, από την κάθε αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει
δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη κάθε είδους προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο
είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς.
Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι για το τμήμα Γ της προμήθειας ο ανάδοχος
υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης να προσέλθει –κατόπιν συννενόησης με την
αρμόδια υπηρεσία – στο ΔΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ και να προχωρήσει σε λήψεις μετρήσεων των
διαστάσεων κάθε στολής ξεχωριστά για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά.






2.4.3.2




H τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα θα περιέχει όλες τις απαιτήσεις , τις τεχνικές
προδιαγραφές , τις σημάνσεις , τα πρότυπα , τα πιστοποιητικά , τις μηχανικές αντοχές , τα υλικά
κατασκευής , τα πεδία χρήσης ,τα χαρακτηριστικά , τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ,
τις δηλώσεις συμμόρφωσης, τις υπεύθυνες δηλώσεις , πιστοποιήσεις που έχουν τεθεί και
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης και της υπ΄αριμ 149/2018 μελέτης, περιγράφοντας ακριβώς πώς
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, για την προμήθεια των ειδών του
κάθε τμήματος της προμήθειας.
Συνοδευτικά τεχνικά φυλλάδια , πιστοποιητικά, για τα είδη που αναφέρονται στην αριθμ
149/2018 επισυναπτόμενη μελέτη και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει ο προσφέρων για
το τμήμα που συμμετέχει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις
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απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών , ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια
επιτροπή .

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
οικονομικότερης προσφοράς αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής ανά τμήμα της προμήθειας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3 της παρούσας Διακήρυξης (και στον Ενδεικτικό προϋπολογισμό
στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης).
Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά είδος
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής,
αυτόματα από το σύστημα.

θα υπολογίζεται

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ με ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας
διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 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 και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
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υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δη οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου
Προσφορά» την Τετάρτη 15.05.2019 kαι ώρα 10:00 .

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής-Τεχνική

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
ν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (‘’προσωρινό
ανάδοχο’’), και τον καλεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας έως δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης , ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.9 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (δικαιολογητικά κατακύρωσης ) θα πρέπει να φέρουν
ημερομηνία έκδοσης ,προγενέστερη ή έως και της ημερομηνίας διενέργειας της διαγωνιστικής
διαδικασίας
και σε περίπτωση λήξης της ισχύος τους, θα πρέπει να προσκομίζονται και
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά .(Για το απόσπασμα ποινικού μητρώου προβλέπεται χρόνος ισχύος
τριών μηνών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για
αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός έξι μηνών που προηγούνται
της ημερομηνίας του άρθρου 7).
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.9
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Το
παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

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

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου και έχει
διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31.12.2021 για το τμήμα Α της μελέτης , διάρκεια ισχύος έως 31.12.2020 για το
τμήμα Β της μελέτης , διάρκεια ισχύος έως 31.12.2020 για το τμήμα Γ της μελέτης και διάρκεια ισχύος έως
31.12.2021 για το τμήμα Δ της μελέτης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας που
παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 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.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) Στην περίπτωση που ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, παραβιάζει όρους της
σύμβασης , της διακήρυξης και της 149/2018 μελέτης, η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη
σύμβαση, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του Αναδόχου.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Η πληρωμή μπορεί να γίνεται και τμηματικά και έως εξήντα ημέρες (60) από την κατάθεση και
παραλαβή των δικαιολογητικών-παραστατικών προς πληρωμή στην αρμόδια υπηρεσία, με την εξόφληση
της συμβατικής αξίας που αντιστοιχεί στην τμηματική παραλαβή της.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) 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 (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο χρόνος παράδοσης που θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα κατατεθεί με τα λοιπά
στοιχεία στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς) όπως ορίζεται στη
διακήρυξη είναι:

ΟΜΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ
ΕΤΟΣ ΠΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΑΦΟΡΑ Η
ΔΗΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Α

ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α

ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α

ΤΟΝ 1ο ΜΗΝΑ
ΤΟΥ 2020
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2020 2020)

Β

ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Γ

ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ

ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ

ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ

ΤΟΝ 1ο ΜΗΝΑ
ΤΟΥ 2020
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2020 2020)
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. Αυτή θα
γίνει μετά την παράδοση των ειδών της προμήθειας και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών τους. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον
ανάδοχο.
6.2.2. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
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Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο ή σύνολο των προμηθευόμενων ειδών παρουσιάσει βλάβη, αυτή
αντικαθίσταται άμεσα με νέα από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο
Αλεξανδρούπολης. Για το εύλογο του χρόνο αποκατάστασης ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές 5-10
ημερολογιακές ημέρες, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
EVANGELOS LAMPAKIS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVANGELOS LAMPAKIS
Ημερομηνία: 2019.03.28
11:43:00 EET
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

προστασίας(ΚΥΑ 53361/06)-

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ/ΠΡΟΫΠΟ-

Ατομικός εξοπλισμός
εθελοντικού πυροσβεστικού
κλιμάκιου ΔΕ Φερών

ΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ

-Στολές δημοτικής

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

αστυνομίας - Είδη ατομικής
προστασίας για τις δράσεις
πολιτικής προστασίας

Αριθ.Μελέτης 149 /2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο
Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προβεί στην προμήθεια
Μέσων Ατομικής Προστασίας
Εργαζομένων- Ατομικό Εξοπλισμό Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών-Στολών
Δημοτικής Αστυνομίας –Ειδών Ατομικής Προστασίας για Δράσεις Πολιτικής Προστασίας συνολικού
προϋπολογισμού μελέτης : 298.153,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για τα έτη 20182019-2020 και συγκεκριμένα:
Α.
Στην προμήθεια εξοπλισμού για την προστασία των εργαζομένων το 2018-2019-2020 στα
συνεργεία των παιδικών χαρών , πρασίνου , σήμανσης οδών , καθαριότητας , ηλεκτρολόγων ,
τεχνικής υπηρεσίας κ.λ.π. όπως αυτές οι πρόσθετες παροχές προβλέπονται από την ΚΥΑ
53361/06 όπως τροποποιήθηκαν με τις ΚΥΑ 36586/07 και ΚΥΑ 31119/07 .Με τον τρόπο αυτό θα
καλυφθούν άμεσες ανάγκες των συνεργείων των ανωτέρω υπηρεσιών και θα προστατευθούν οι
εργαζόμενοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η προμήθεια θα καλύψει άμεσες ανάγκες του προσωπικού για διάστημα τριών (03) ετών .
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Η συνολική δαπάνη της προμήθειας για τα μέσα ατομικής προστασίας ανέρχεται στο ποσό των:
€ με Φ.Π.Α. , υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό των ετών 2018-2019-2020
(Πολυετής δαπάνη) στους Κ.Α. 20.6061.001 ,30.6061.002 , 35.6061.002, 45.6061.002,

Β.
Στην προμήθεια ατομικού εξοπλισμού και στολών για τους εθελοντές του
Πυροσβεστικού κλιμακίου που εδρεύει στη Δ.Ε. Φερών που έχει νομική μορφή με ΦΕΚ
ίδρυσης 2799/21-12-2015. Η προμήθεια αφορά 13 στολές, 13 άρβυλα
δασοπυρόσβεσης, 13 γάντια εργασίας, 13 κουκούλες πυρκαγιάς, 8 επενδύτες
πυρκαγιάς-χιτώνιο,8 κράνη δασοπυρόσβεσης και 8 αστικά κράνη. Με τον τρόπο αυτό
θα καλυφθούν άμεσες ανάγκες του κλιμακίου στη Δ.Ε. Φερών. Η συνολική δαπάνη της
προμήθειας ανέρχεται σε ποσό 15.718,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2018 στους Κ.Α.
70.03.6061.001.

Γ.
Στη προμήθεια στολών Δημοτικής αστυνομίας όπως αυτές προβλέπονται με τις αριθμ
2/12542/0022/14-04-2003(ΦΕΚ 441) και 55572/29-11-2005(ΦΕΚ 1648) ΚΥΑ . Η συνολική δαπάνη
ανέρχεται στο ποσό των 16.709,25 € με Φ.Π.Α. έτος 2019 και βαρύνει τον Κ.Α. 50.6061.001
Δ.
Στην Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για δράσεις Πολιτικής Προστασίας όπως αυτές
προβλέπονται ΚΥΑ 53361/06 όπως τροποποιήθηκαν με τις ΚΥΑ 36586/07 και ΚΥΑ 31119/07 . Η
συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 13.243,20 € με Φ.Π.Α. για τα έτη 2018-2019-2020
(Πολυετής δαπάνη) και βαρύνει τον Κ.Α. 15.6699.002.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κυρτσίδης Αργύρης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

προστασίας(ΚΥΑ 53361/06)-

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ/ΠΡΟΫΠΟ-

Ατομικός εξοπλισμός
εθελοντικού πυροσβεστικού
κλιμάκιου ΔΕ Φερών

ΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ

-στολές δημοτικής

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

αστυνομίας - ειδών ατομικής
προστασίας για τις δράσεις
πολιτικής προστασίας

Αριθ.Μελέτης 149

/2018

Α.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: ΓΑΝΤΙΑ

1.1.

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποιες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς
κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε
απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες).
1.1.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα,
μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω
μέρος της παλάμης
1.1.1.

Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχιση), 2
(διάτρηση)
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Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών
αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κιδύνους
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420

1.2.

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

1.2.1.

Πεδίο χρήσης: για προστασία από χημικούς, μηχανικούς, βιολογικούς κινδύνους (για
εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα ως εναλλακτική λύση, σε καθαρισμούς κάδων,
νεκροταφεία)
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 1 mm.
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική
επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό

1.2.2.

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών
αντοχών 3-1-2-1 εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και
μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374

1.3.

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

1.3.1.

Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (για εργαζόμενους
στην καθαριότητα και για ψεκασμούς)
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm.
Υλικό κατασκευής:εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό

1.3.2.

υλικό
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών
αντοχών 3-1-0-1, εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και
μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374-3

1.4.

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ

1.4.1.

Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να
εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό
περιβάλλον, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: min 0,5 mm
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό
μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή
ελαστική μανσέτα

1.4.2.

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηΣελίδα 41
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ση)
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος
κατασκευής,
κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-2 εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420

1.5.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1.5.1.
1.5.2.

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο
Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως
Μεγέθη: L- XL , Συσκευασία: κουτιά 100/200 τεμ.
Σήμανση:

CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος

κατασκευής, εικονόσημα

προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-374

1.6.

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

1.6.1.

Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με
θερμότητα, μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με
εσωτερική επένδυση
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)

1.6.2.

Θερμικές αντοχές: 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (θερμότητα με αγωγή), 1
(ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες
εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου)
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος

κατασκευής,

εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και προστασία από θερμότητα
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-407

1.7.

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

1.7.1.
1.7.2.

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 εκ., Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές
Κλάση τάσης εργασίας : 00, RC : αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα,
πετρελαιοειδή, ψύχος
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας
κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC,( σήμα
διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)
Πρότυπα: ΕΝ-60903
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2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: ΓΥΑΛΙΑ- ΑΣΠΙΔΙΑ – ΜΑΣΚΕΣ

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟΥΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο όλο το χρόνο
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές
Οπτική κλάση: κατηγορία Ι (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος):
6
Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5. Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ
Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F
(κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F
στον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-F_K
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-169

2.2.

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

2.2.1.
2.2.2.

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος):
6
Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5. Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ
Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F
(κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F
στον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-F_K
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-169

2.3.

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ

2.3.1.
2.3.2.

Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούμενες με το χειρισμό βενζινοπρίονου
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)
Σήμανση: στο στήριγμα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F
στον οπτικό δίσκο: 1-F
Σελίδα 43

19PROC004688354 2019-03-28
Πρότυπα: ΕΝ-166

2.4.

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ
Πεδίο χρήσης:Ασπίδιο
βραχυκυκλώματος.

ηλεκτρολόγων

για

προστασία

από

ηλεκτρικό

τόξο

Τοποθετείται στο κράνος με τη χρήση ειδικών προσαρμογέων, ανάλογα με τον τύπο του
κράνους. για προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι
δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη, καθώς και διάταξη
χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την
κρίση του.
Χαρακτηριστικά: Οπτική κλάση: κατηγορία 2 το πολύ (περιορισμένη διάρκεια χρήσης)
Βαθμός κλίμακας : 2-1.2 ή 3-1.2, Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β(κρούση μέσης ενέργειας),
Προστασία από ηλεκτρικό τόξο: κατηγορία 8, Προστασία από θάμβωση: κατηγορία Ν,
Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac,
Πρότυπα: ΕΝ-166 (ασπίδιο)

2.5.

ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ

2.5.1.
2.5.2.

Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις με αέρια (οξυγόνο)
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας, οι έγχρωμοι φακοί των οποίων μπορούν να
ανασηκώνονται (τύπος flip-up) όταν δεν γίνεται οξυγονοκόλληση.
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές. Οι οπτικοί δίσκοι
θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλο γμε
το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ-169.
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Βαθμός σκίασης: 4 έως 8
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Πλαίσιο: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F

Σήμανση:

στον οπτικό δίσκο: 1-F
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
26.1. Πεδίο χρήσης: στους ηλεκτροσυγκολλητές
2.6.2. Χαρακτηριστικά: Αυτόματη ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης.
Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους και απορροφεί την ακτινοβολία των
συγκολλήσεων. Εφαρμόζει άνετα στο κεφάλι και δεν προκαλεί ερεθισμούς . Είναι ιδιαίτερα ελαφριά
και βολική .Διαθέτει δύο φωτοκύτταρα .Είναι ανθεκτική στο χρόνο . Συστήνεται και για
επαγγελματική χρήση .
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Φέρει σήμανση πιστοποίησης
Εφαρμογές: Ηλεκτρόδιο (10-150Α), Σύρμα (10-200Α) TIG (10-175Α)
2 Φωτοκύτταρα UV/ IR DIN 15 Protection
Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Ελαφριά Σκίαση: DIN 3 . Βαθμός Σκίασης: DIN 11
Χρόνος Σκίασης: 0.0006s . Οπτικό Πεδίο: 98x35mm . Πηγή ενέργειας: Ηλιακή
Βάρος: 400g
Μπορεί να επιλεγεί είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι
(ασπίδιο). Υλικό κατασκευής: fiberglass Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν
να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας
και την ένταση του ρεύματος.
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Βαθμός σκίασης: 9 έως 14
Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) Σήμανση: στο
πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1, 9 έως 14 βαθμούς
σκίασης
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ:

3.1.

ΚΡΑΝΗ

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.
3.1.2 Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό
3.1.1.

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: 440 vac
Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή:
440 vac, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης,
αποθήκευσης.
Πρότυπα: ΕΝ-397


Το κράνος θα πρέπει να δέχεται τη χρήση ειδικών προσαρμογέων, για την
ενσωμάτωση ασπιδίου προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους
το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη,
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καθώς και διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει
το ασπίδιο κατά την κρίση του. Το ίδιο ισχύει για ασπίδιο προστασίας για
κλαδέματα.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΜΑΣΚΕΣ

4.1
4.1.1
4.1.2

ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από τη σκόνη π.χ. οικοδομικές
και ασφαλτικές εργασίες , καθαριότητα χώρων .
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 πιγούνι.
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό,
Συσκευασία: 20-30 τεμ. Πρότυπα: ΕΝ 149,
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE,
FF(=Filtering Facepiece)-P1, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
Σε συσκευασίες σύνολο 400 τεμ.

4.2
4.2.1
4.2.2

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ Α1 Ρ3
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς όπως π.χ. σε
απορριμμάτοφόρα, σε καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές.
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα
καλύπτουν μύτη στόμα και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και
λευκού): Α1Ρ3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές
συγκεντρώσεις ρύπων) ή Α2Ρ3 -εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία- έναντι
οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων)
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό .
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF
(filtering facepiece), κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία
λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ
και άσπρο)
Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ-141για τα φίλτρα.

4.3

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ

4.3.1

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. Το κατάλληλο φίλτρο είναι
το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (Α=χρώματος καφέ: έναντι οργανικών αερίων και ατμών, Β=γκρι: έναντι

4.3.2
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ανόργανων αερίων και ατμών, Ε=κίτρινο: έναντι HCl (Hydrogen Cloride), H2S (Hydrogen
Sulfide), Κ=πράσινο: έναντι αμμωνίας και Ρ=λευκό: έναντι σωματιδίων)
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE,
κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων,
Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας.
Πρότυπα: ΕΝ-136 για τη μάσκα και EN-141 για τα φίλτρα

4.3.3

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΗ
Πεδίο χρήσης :Eπισκευή του ρομποτικού κάδου με την είσοδο του τεχνικού εντός
αυτού .Περιλαμβάνει
α)Μάσκα ολόκληρου προσώπου
β)Βαλβίδα εκπνοής & εξάρτημα συνεχούς αέρα
γ)Σωλήνα υψηλής πίεσης , μανόμετρο και σύστημα συναγερμού
δ)Βαλβίδα μείωσης της πίεσης και βαλβίδα ασφαλείας
ε)Ανατομική πλάτη , αναρτήσεις και ιμάντες από πυρίμαχο υλικό
στ)Κλείστρο φιάλης
ζ)Φιάλη 6 atm /300 bar πεπειεσμένου αέρα
η)Ειιιιδική βαλβίδα μεταφοράς

5

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : ΓΙΛΕΚΑ-ΠΟΔΙΕΣ

5.1

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

5.1.1

Πεδίο χρήσης:
για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα ,
απορριμμάτοφόρα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών,
στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων.
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό.
Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%)

5.1.2

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2
(επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για
αντανακλαστικές ενδυμασίες
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471

5.2
5.2.1

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ
Πεδίο χρήσης: για καθαρισμό απορριματοφόρων οχημάτων , αυτοκινήτων και
κάδων απορριμάτων

5.2.2.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχες κατασκευασμένες από pvc/polyester/pvc, με
αντοχή σε χημικά, λίπη και οξέα.
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5.3

ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

5.1.3
5.1.4

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με συγκολλήσεις
Χαρακτηριστικά: ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα)
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος
κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από θερμότητα
Πρότυπα: ΕΝ-370 ΕΝ-470

5.4 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
5.4.1
5.4.2

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις
απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους με τις βαφές
Χαρακτηριστικά: ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που
προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα
προστατεύουν επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
Προστασία από χημικές ουσίες: 4: από αερολύματα (sprays), 5: από στερεά σωματίδια
(σκόνες), 6: από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών.
ήμανση:
CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος
κατασκευής, κωδικοί 4-5-6, εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-463 (ΕΝ-368 )

5.5 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
5.5.1Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στο τμήμα πρασίνου
5.5.2Χαρακτηριστικά: Παντελόνι από ειδικά επεξεργασμένο υλικό για επαγγελματίες. Το κάτω
μέρος του ποδιού είναι από αδιάβροχο υλικό και έχει επιπλέον ενίσχυση στο εμπρός μέρος, καθώς
και προσχεδιασμένα γόνατα και φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος του ποδιού, που παρέχουν
εξαιρετική προστασία και σας επιτρέπουν να εργάζεστε με άνεση. Με ειδική θήκη για πρόσθετη
επένδυση στον δεξιό γοφό, που απορροφά τους κραδασμούς από το θαμνοκοπτικό ή το
χορτοκοπτικό. Ανακλαστικές ταινίες και λογότυπα που σας κάνουν ορατούς, ακόμα και σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
5.6 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
5.6.1 Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στο τμήμα πρασίνου
5.5.2 Χαρακτηριστικά: Αξιόπιστη προστασία για περιστασιακούς χρήστες αλυσοπρίονου, κατά
την κοπή καυσόξυλων ή την εκτέλεση άλλων υπαίθριων εργασιών. Φτιαγμένο από σκληρό
πολυέστερ/ βαμβακερό τουίλ. Η επένδυση προστασίας από αλυσοπρίονο είναι ενισχυμένη στο
εσωτερικό κάτω μέρος του παντελονιού, για αντοχή στην τριβή και τη φθορά από τις μπότες.
5.7 ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
5.7.1 Πεδίο Χρήσης: στους απασχολούμενους στο τμήμα πρασίνου
5.7.2 Χαρακτηριστικά: Ζώνη μέσης δερμάτινη για χρήση αλυσοπρίονου
5.8 ΤΖΑΚΕΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ
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5.8.1 Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους σε όλους τους χώρους εργασίας
Χαρακτηριστικά: Τζάκετ εργασίας δερμάτινο Το τζάκετ θα είναι κατασκευασμένο από δέρμα
ανθεκτικό στη θερμοκρασία Α’ ποιότητας.
Η εμπρόσθια και πίσω πλευρά θα είναι κατασκευασμένη από πυρίμαχο υλικό τύπου Proban και θα
διαθέτει εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες.
5.8.2
5.9 ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗ
5.9.1 Πεδίο Χρήσης: στους απασχολούμενους σε όλους τους χώρους εργασίας
Χαρακτηριστικά: Η κουκούλα θα είναι κατασκευασμένη από δέρμα ανθεκτικό στη θερμοκρασία Α’
ποιότητας.

5.10

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗ

5.10.1 Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους σε όλους τους χώρους εργασίας
5.5.2 Χαρακτηριστικά: Το παντελόνι είναι κατασκευασμένο αντιστατικά χαρακτηριστικά σχεδιασμένο

για προστασία του σώματος του χρήστη έναντι θερμικών κινδύνων φλόγας περιορισμένης διασποράς,
μεταφερόμενης θερμότητας, ακτινοβολούμενης θερμότητας και θερμότητας επαφής, έναντι εγκαυμάτων
συγκόλλησης και παρόμοιων εργασιών, έναντι κινδύνων συσσώρευσης ηλεκτροστατικών φορτίων και
κινδύνων
που
προκαλούνται
από
ηλεκτρικό
τόξο
Φέρει λάστιχο στη μέση, φερμουάρ και κουμπί με δυο εσωτερικές τσέπες και δυο τσέπες τύπου cargo.

6.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

6

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

6.1.1.
6.1.2.

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς
χώρους
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 .
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, στη σόλα oil
resistant
Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345

6.2

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως
εργασίας.
6.2.2. Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από
αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με
κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας
έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις..
6.2.1
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Εφόσον τα παπούτσια πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ( και μόνον αυτές ) , φέρουν το
σύμβολο SB ( Safety- Basic )
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο
S3 .
6.3 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
6.3.1


Πεδίο χρήσης: στους εργαζόμενους σε ηλεκτρολογικές εργασίες σε χαμηλή τάση .

6.3.2. Χαρακτηριστικά: Παπούτσι Ασφαλείας S3
Με μεβράνη Spotex που το καθιστά αδιάβροχο, Mε μικροΐνες + συνθετικά υφαντά
Επένδυση με με αναπνέον μαύρο υφαντό διπλό δίχτυ στα 488, κόκκινο ABS και αντιστατικές ραφές,
Σόλα ασφαλείας από καουτσούκ , Fiberglass toe cap 200j : ένα ενισχυμένο πλαστικό υλικό που
αποτελείται από ίνες υάλου ενσωματωμένες σε μία μήτρα ρητίνης, Αδιάτρητη ενδιάμεση σόλα NonMetallic, με Kevlar. H Flex-system ® σόλα είναι κατασκευασμένη από στρώσεις υλικού
τοποθετημένες με εξαιρετικά ανθεκτικές ίνες, κατεργάζονται με ειδικά κεραμικά: εξαιρετικά ευέλικτο,
προστατεύει το πέλμα του ποδιού κατά 100%. Στην πραγματικότητα, είναι μη-μαγνητικό, αθερμικό
και 38% ελαφρύτερο από τα παραδοσιακά φύλλα χάλυβα
Αντιολισθητικό, SRC, Δεν υπάρχουν μεταλλικά μέρη, κατασκευασμένα από υλικά που μπορούν να
εντοπιστούν από τους ανιχνευτές μετάλλων, Το Light-Plus ® καπάκι δακτύλων είναι κατασκευασμένο
από πολυμερικό υλικό: αθερμικό, μη-μαγνητικό, αντιδιαβρωτικό, ηλεκτρικά μονωτικό. Συγκρινόμενο
με τα παραδοσιακά προστατευτικά δακτύλων από χάλυβα, είναι 51% ελαφρύτερο, αν και εξασφαλίζει
την ίδια δύναμη , Αντιβακτηριακό, Ανατομικό , Αναπνέον , Αντιστατικό , Κατηγορίας: S3 HRO CI WR
SRC ESD Class 1.
6.4 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
6.4.1

Πεδίο Εφαρμογής: στους απασχολούμενους σε ολους τους χώρους εργασίας

6.4.2

Χαρακτηριστικά: Αρίστης ποιότητας γαλότσα στήθους με τιράντες και τσέπη στο στήθος, από
μίγμα πολυουρεθάνης και PVC. Αδιάβροχη 100% και αντιολισθητική.

7.

7.1

ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

7.1.1 Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων
και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους
εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)
7.1.2

Χαρακτηριστικά: επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή : 3, αντοχή
στη διάσχιση: …, αντοχή στη διάτρηση: …
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Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη
στο πίσω μέρος του γιακά της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες
μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους.
Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση.
Δεν θα έχουν ισοθερμική επένδυση , θα φέρουν ανακλαστικές λωρίδες (σακκάκι/παντελόνι)
Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.
Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών
Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-471 (κλάση340 )
7.2 ΚΑΠΕΛΑ
7.1.1

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων

7.2.2

Χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου τζόκευ ..
Υλικό κατασκευής: πάνινο

8

8.
8.1.1

ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Πεδίο χρήσης: ως υλικά οδικής σήμανσης όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως ανακλαστικοί, με εναλλασσόμενους
λευκούς και κόκκινους δακτυλίους.

8.1.2 Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: καουτσούκ κατά προτίμηση και ως εναλλακτική λύση
από εύκαμπτο πλαστικό
Διαστάσεις: ύψος: 50 cm, βάρους 2,2 - 2,4 kg.
Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτη ισορροπία
και θα έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ο ένας επάνω στον άλλο, με τρόπο που το
συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή
για τη μεταφορά και την εναπόθεσή τους.
Χρωματισμός: η κόκκινη μη ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D65, γεωμετρία
45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων:
Παρ/ντας

Χρώμα

1

2

3

Φωτεινό-

4

τας
β

Κόκκινο

Χ

Ψ

Χ

Ψ

Χ

Ψ

Χ

Ψ

0,690

0,310

0,575

0,316

0,521

0,371

0,610

0,390

>0,11

Ανακλαστική μεμβράνη: θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86).
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Σήμανση: (στη βάση) κατασκευαστής, αριθμός έγκρισης
Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C
226 N 143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.
Κώνος: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 N 143 E (παρ.7.4, 7.5, 7.6)) ή
ισοδύναμο εθνικό πρότυπο ως προς τις μηχανικές αντοχές.
Έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

9.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

9.1.1 Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια. Χαρακτηριστικά:
Ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα,)
Πρότυπο : ΕΝ 60900 Σήμανση: Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς
Έτος κατασκευής. Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ/ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
9.2.1 Πεδίο χρήσης: για τη δέσμευση της φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους
ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες αερίων, έτσι ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, οι
πυρκαγιές και γενικά τα ατυχήματα.
9.2.2

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να μην
απαιτούν συντήρηση για την καλή λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να
λειτουργούν πλημμελώς εξαιτίας επικαθήσεων.
Κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση αερίου όγκου 3.500-4.000 lt/h και
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αέρια συγκολλήσεως/κοπής μετάλλων (οξυγόνο,
ασετιλίνη, προπάνιο, υδρογόνο κλπ). Το βάρος κάθε πλήρους προσαρτήματος ασφαλείας
για συσκευές, μαζί με τα εξαρτήματά του, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 γραμμάρια το
τεμάχιο.
Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέπει να είναι μικρές για να μην
εμποδίζουν την εργασία (μήκος ≤65 cm,  max=25 mm.
Το εξωτερικό περίβλημα των προσαρτημάτων θα πρέπει να είναι κυλινδρικό από σκληρό
μεταλλιόκράμα και να αντέχει σε πίεση περίπου 500 Atm.
Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε περισσότερες από 150
διαδοχικές εκρήξεις.

9.2.3

Χαρακτηριστικά για συσκευές οξυγόνου: τα συστήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής
της φλόγας οξυγόνου τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των ελαστικών των αερίων και του
εργαλείου, θα φέρουν από τη μία πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι)
για διάμετρο εσωτερική του ελαστικού 9 mm και από τη άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ
σύνδεσης με σπείρωμα δεξιόστροφο (1/4” ή 3/8”). Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 20 bars.
Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου για διάταξη σβέσης φλόγας
(φλογοπαγίδα).
Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ-730)

9.2.4

Χαρακτηριστικά για φιάλες οξυγόνου:
τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι
επιστροφής της φλόγας φιαλών οξυγόνου, θα είναι αυτόματα, με σπείρωμα
δεξιόστροφο Μ16*1,5 (ή το μέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση) . Μέγιστη πίεση
λειτουργίας: 10 bars.
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Θα περιλαμβάνουν φίλτρο εισόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής, φλογοπαγίδα, αυτόματη
θερμική βαλβίδα διακοπής αερίου, αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης επαναφερόμενη με
μοχλό ή περόνη, ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών σε περίπτωση εκρήξεως
Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ-730)
Συγκεκριμένα για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργείων απαιτούνται τα εξής:
1. Φλογοπαγίδες ασφαλείας εργαλείων για συσκευές οξυγόνου & ασετυλίνης
2. Βαλβίδες ασφαλείας αερίων μανομέτρων συσκευών οξυγόνου & ασετυλίνης

ΓΑΝΤΙΑ








Γάντια δερματοπάνινα: Εναλλακτικά μπορούν να επιλεγούν γάντια με ενίσχυση από
δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος της παλάμης που θα έχουν μεγαλύτερα
επίπεδα μηχανικών αντοχών αλλά θα είναι πιο δύσχρηστα.
Γάντια από νιτρίλιο: Ζητούνται γάντια από νιτρίλιο διότι αυτά έχουν δύο βασικά
πλεονεκτήματα: είναι πιο ανθεκτικά στα χημικά απολυμαντικά και στους οργανικούς
διαλύτες από τα γάντια από φυσικό καουτσούκ και δεν προκαλούν αλλεργίες όπως τα
γάντια από φυσικό καουτσούκ. Αν από τη χρήση αποδειχθεί ότι απαιτούνται καλύτερες
μηχανικές αντοχές, μπορεί να χρησιμοποιηθούν γάντια νιτριλίου μεγαλύτερου πάχους.
Γάντια μονωτικά: Η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα
γάντια. Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν
γάντια κλάσης 2, τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι
για εργασία.
Γάντια συγκολλητών: μπορεί να επιλεγούν τύποι 3 ή 5 δακτύλων
Τα επίπεδα μηχανικών ή θερμικών αντοχών που αναφέρονται για τα γάντια, είναι τα
ελάχιστα απαιτητά. Όταν στη σήμανση αντί για το επίπεδο επίδοσης υπάρχει το σύμβολο
Χ, αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη δοκιμή δεν πραγματοποιήθηκε.

GOGGLES


Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία: εναλλακτικά μπορεί να γίνουν δεκτοί και
οπτικοί δίσκοι κατηγορίας 5_2 ή 5_2,5, οι οποίοι παρέχουν προστασία έναντι ηλιακής
ακτινοβολίας πλην του φάσματος των υπερύθρων. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην
προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την
κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν
πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς
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Β. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΕ ΦΕΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΟΛΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
(Α)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΛΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.1. Ύφασμα
1.1.1.
Το ύφασμα των στολών να αποτελείται από 92% – 93% μεταραμιδικές
ίνες ,
5% - 7% παραραμιδικές ίνες και 1% - 2% αντιστατικές ίνες.

Ο τίτλος του νήματος κατά στημόνι και υφάδι να είναι Ν.Μ. 55/2 και η πυκνότητα
ανάλογη για την επίτευξη του ζητούμενου βάρους.

1.1.2.

Το χρώμα του υφάσματος της στολής (παντελόνι χιτώνιο)να είναι μπλε.
1.1.3
Η βαφή του υφάσματος να γίνει στην ίνα. Στο τελικό ύφασμα να έχει γίνει
βαφή και στον αντιστατικό παράγοντα του υφάσματος. Οι αντοχές χρωματισμού,
σύμφωνα με το ISO 105 να είναι :







Στο ηλιακό φως :
min 5
Στην πλύση :
min 4 – 5
Στο στεγνό καθάρισμα: min 4 – 5
Στην ξηρή τριβή :
min 4 – 5
Στην υγρή τριβή :
min 4
Στο χλώριο :
min 4

1.1.4 Η τιμή του pH υφάσματος σύμφωνα με το ISO 3071 .

1.1.5 Αντίσταση στο pilling. Το ύφασμα της στολής να έχει αντίσταση στο pilling
σύμφωνα με το EN ISO 12945-1:2000.
Αντοχή στη θερμότητα. Το ύφασμα της στολής δοκιμαζόμενο στους
(260±5)°C σύμφωνα με το ISO 17493 δεν θα αναφλεγεί, λιώσει ή συρρικνωθεί
περισσότερο από 10%. Επίσης όλα τα υπόλοιπα υλικά ή υφάσματα που
περιλαμβάνονται στη στολή, όπως οπισθανακλαστικές ταινίες, κλωστές ραφής,
σύνδεσμοι Velcro και φερμουάρ δοκιμαζόμενα στους (180±5)°C σύμφωνα με το ISO
17493, δεν θα αναφλεγούν, λιώσουν ή συρρικνωθούν περισσότερο από 5%.
1.1.7
Εξάπλωση φλόγας.(πραγματοποιείται πριν και μετά την προετοιμασία των
δειγμάτων της παραγράφου 3.1.5) Όταν τo ύφασμα από το οποίο αποτελείται η στολή
και τα θυλάκια (τσέπες) αυτής, οι κλωστές καθώς και όποιο άλλο υλικό βρίσκεται στην
εξωτερική πλευρά της στολής, δοκιμαστούν σύμφωνα με το ISO 15025 procedure A:
1.1.7.1 Κανένα δείγμα δεν πρέπει να αναφλεγεί στην πάνω ή οποιαδήποτε πλευρική
άκρη.
1.1.7.2 Κανένα δείγμα δεν πρέπει να σχηματίσει τρύπα.
1.1.7.3 Κανένα δείγμα δεν πρέπει να αφήσει κατάλοιπα από κάψιμο ή λιώσιμο.
1.1.7.4 Η μέση τιμή του χρόνου καύσης μετά την απομάκρυνση της πηγής
ανάφλεξης (Afterflame Time), θα πρέπει να είναι ≤ 2 sec.
1.1.7.5 Η μέση τιμή του χρόνου πυράκτωσης, μετά την κατάπαυση της φλόγας, ή αν
δεν υπάρξει φλόγα μετά την απομάκρυνση της πηγής ανάφλεξης (Afterglow
time), θα πρέπει να είναι ≤ 2 sec.

1.1.6

Σελίδα 54

19PROC004688354 2019-03-28
1.1.8 Αντίσταση στο σχίσιμο (tear strength). Να παρουσιάζει αντίσταση στο

σχίσιμο σύμφωνα με το ISO 13937-2 μεγαλύτερη των 40Ν στο υφάδι και 40Ν στο
στημόνι.
1.1.9 Μετάδοση Θερμότητας με συναγωγή (code B) Δοκιμαζόμενο σύμφωνα με
το ISO 9151 να επιτυγχάνει απόδοση επιπέδου B1 τουλάχιστον.
1.1.10 Μετάδοση Θερμότητας με ακτινοβολία (code C). Δοκιμαζόμενο σύμφωνα με
τη μέθοδο Β του ΕΝ ISO 6942:2002, σε πυκνότητα θερμικής ροής 20 Κw/m2, να
επιτυγχάνει απόδοση επιπέδου C1 τουλάχιστον.
1.1.11 Μετάδοση θερμότητας με επαφή (code F). Δοκιμαζόμενο σύμφωνα με το
ISO 12127 σε θερμοκρασία 250°C να επιτυγχάνει απόδοση επιπέδου F1 τουλάχιστον.
1.1.12 Αντίσταση στη θερμότητα σύμφωνα με το ΕΝ 31092 (ISO 11092:1993)
μικρότερη από 0.055 m2Κ/W. (απαίτηση του ΕΝ15614)
1.1.13 Αντίσταση στους υδρατμούς σύμφωνα με το ΕΝ 31092 (ISO 11092:1993)
μικρότερη από 6 m2Pa/W. (απαίτηση του ΕΝ15614)

1.2 Οπισθανακλαστικές λωρίδες.

Η στολή να διαθέτει βραδύκαυστες, κατάλληλες για στολές πυροσβεστών,
οπισθανακλαστικές και φωσφορίζουσες ταινίες τύπου triple trim (κίτρινο – ασημί –
κίτρινο), πλάτους 5 cm τοποθετημένες σύμφωνα με τα σχέδια της στολής (Σχέδια 1, 2,
3 και 4), οι οποίες θα έχουν σαν βάση βραδύκαυστο υλικό από αραμιδικές ίνες και θα
πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις:
1.2.1Φωτομετρικής και φυσικής επίδοσης για τα οπισθανακλαστικά υλικά και τα υλικά
με συνδυασμένες ιδιότητες της παραγράφου 6 του προτύπου EN ISO 20471:2013.
1.2.2 Επίδοσης χρωμάτων των παραγράφων 5.1 έως 5.3 του προτύπου EN ISO
20471:2013.
1.2.3.Αντίστασης στη θερμότητα της παραγράφου Β.3.1 του προτύπου EN 469:2007.
1.2.4 Εξάπλωσης φλόγας της παραγράφου 6.3 του προτύπου EN ISO 11612:2009.

1.3 Επιγραφή από Φωσφορίζοντα γράμματα.
1.3.1.Η στολή, στο πίσω εξωτερικό φύλλο του χιτωνίου (Σχέδιο 2), να διαθέτει
επιγραφή «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ » από κίτρινα, οπισθανακλαστικά και
φωσφορίζοντα γράμματα κίτρινου χρώματος.
1.4 Κλωστές ραφής
1.4.1 Να είναι από 100% αραμιδικές ίνες, χρώματος ομοίου με του υφάσματος και να
μη ξεθωριάζουν.
1.4.2 H αντοχή των ραφών δοκιμαζόμενη σύμφωνα με το ISO 13935 – 2 να είναι
μεγαλύτερη ή ίση με 225 N.
1.4.3.Η θερμική αντίσταση των ραφών εξεταζόμενη σύμφωνα με το ΕΝ ISO 3146 να
είναι τέτοια ώστε το δείγμα να μην λειώνει σε θερμοκρασία μικρότερη από 260±5οC.

1.5 Προσκολλητικοί σύνδεσμοι (τύπου Velcro)
Να είναι χρώματος ομοίου με του υφάσματος ή μαύρου χρώματος. Να είναι
βραδύκαυστοι, ειδικοί για τέτοιες στολές και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
παραγράφου 6.3.2.3 του ΕΝ ISO 11612:2008.
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1.6 Κουμπιά.

Τα κουμπιά να είναι χρώματος ίδιου με αυτό της στολής και διαμέτρου 12mm περίπου.
Να αντέχουν σε θερμοκρασία 180 οC.

1.7 Φερμουάρ
1.7.1 Τα φερμουάρ της στολής να είναι υψηλής αντοχής και να διαθέτουν υφασμάτινη
ταινία από βραδύκαυστο ύφασμα χρώματος παρόμοιου με αυτό της στολής σύμφωνα
με το πρότυπο DIN 3419-1 να επιτυγχάνουν



Αντοχή σε πλευρικές δυνάμεις (lateral strength) τουλάχιστον 350 Ν.
Αντοχή λαβής οδηγού (puller attachment strength) τουλάχιστον 100Ν.

2
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1 Χιτώνιο

2.1.1 Το χιτώνιο (Σχέδια 1 και 2) διαμορφώνεται από την συρραφή:
2.1.1.1 ενός (1) πίσω και δύο (2) μπροστινών φύλλων,
2.1.1.2.του περιλαίμιου (γιακάς),
2.1.1.3 των χειρίδων (μανίκια) με τις ακροχειρίδες,
2.1.1.4 των δύο (2) άνω εσωτερικών θυλακίων (τσέπες) με φερμουάρ,
2.1.1.5 του μικρού θυλακίου (για στυλό ή για στήριξη ασυρμάτου) πλάτους 5 cm και
βάθους 13cm, στο αριστερό εμπρόσθιο φύλλο, το οποίο θα κλείνει με μικρό κομμάτι
προσκολλητικού συνδέσμου.

2.1.2 Η συρραφή των φύλλων μεταξύ τους καθώς και των χειρίδων να γίνουν με

διπλά γαζιά με την χρήση δίγαζης μηχανής.
2.1.3 Τα μπροστινά φύλλα ενώνονται με υψηλής αντοχής φερμουάρ τύπου σπιράλ
(coil) (υφαντό στην ταινία του) (ως το δείγμα) πλάτους 5 mm ±1, πολυεστερικό
βαρέως τύπου που ανοίγει από πάνω προς τα κάτω. Το μήκος του είναι ανάλογο με το
μέγεθος του χιτωνίου και αρχίζει 10±1 cm πάνω από το κάτω άκρο του χιτωνίου και
φτάνει μέχρι το κάτω άκρο του περιλαίμιου. Το φερμουάρ επικαλύπτεται από πατιλέτα
πλάτους 5,5 έως 6cm η οποία βρίσκεται στο αριστερό φύλλο.
2.1.4 Τα φύλλα ενώνονται επίσης με πέντε (5) προσκολλητικούς συνδέσμους ύψους 5
cm και πλάτους 3 cm. Το μαλακό ράβεται στο αριστερό φύλλο και το σκληρό εξωτερικά
του δεξιού φύλλου. Οι ραφές να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φαίνονται
εξωτερικά και με κλωστή ομοίου χρώματος με αυτό του υφάσματος.
2.1.5 Ο γιακάς να είναι κατασκευασμένος όπως το Σχέδιο 5. Εσωτερικά να φέρει
θερμοκολλητικό ύφασμα υψηλής σκληρότητας. Το θερμοκολλητικό ύφασμα να είναι
θερμοκολλημένο με την τεχνική fusing, επί του εξωτερικού φύλλου υφάσματος του
γιακά και της βάσης αυτού. Στο δεξιό μέρος του γιακά να υπάρχει ραμμένο τεμάχιο
μαλακού προσκολλητικού συνδέσμου διαστάσεων 5cm x 3.5cm. (Σχέδιο 1), κι επ’
αυτού να υπάρχει το αντίστοιχο τεμάχιο σκληρού προσκολλητικού συνδέσμου.
Πρόσθετα να δοθεί χωριστά, μέσα σε μία τσέπη τεμάχιο μαλακού και σκληρού
προσκολλητικού συνδέσμου διαστάσεων 8cm x 3.5cm.
2.1.6 Τα δύο άνω θυλάκια κλείνουν με φερμουάρ τύπου σπιράλ (coil) (υφαντό στην
ταινία του) (ως το δείγμα),ελάχιστου πλάτους 3 mm ±1 οριζόντια από την εξωτερική
πλευρά του στήθους προς το κέντρο και να έχουν άνοιγμα μήκους τουλάχιστον 18cm.
Όλα τα φερμουάρ επικαλύπτονται κατάλληλα. Το άνω μέρος των θυλακίων απέχει
11cm ±1cm από το ανώτερο σημείο της μανικοραφής. Το συνολικό ύψος των
θυλακίων κυμαίνεται από 28 cm για το μικρότερο μέγεθος χιτωνίου έως 31 cm για το
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μεγαλύτερο. Κατά πλάτος το κάθε θυλάκιο θα καλύπτει όλο το πλάτος μεταξύ
φερμουάρ και πλαϊνής ραφής. Το φερμουάρ του θυλακίου τοποθετείται σε απόσταση
8cm ±2cm κάτω από το άνω άκρο αυτού. Εσωτερικά κάθε φερμουάρ, τα δύο άκρα του
υφάσματος (άνω – κάτω) να αναδιπλώνονται τουλάχιστον 1 cm, να στερεώνονται με
γαζί επί του εξωτερικού υφάσματος και το ελεύθερο άκρο να έχει ραφή κοπτοράπτη για
να μη ξεφτίζει. (ως το επίσημο δείγμα).
2.1.7 Στον αγκώνα θα υπάρχει μία ακόμη στρώση – ενίσχυση από το ίδιο ύφασμα
διαστάσεων 20 x 20 cm περίπου (Σχέδια 1 και 2).
2.1.8 Οι ακροχειρίδες να έχουν πλάτος 6,5cm ± 0,5cm και να κλείνουν με πτερύγιο
που φέρει το μαλακό μέρος προσκολλητικού συνδέσμου διαστάσεων 5Χ5cm.
Αντίστοιχα η ακροχειρίδα φέρει τεμάχιο σκληρού προσκολλητικού συνδέσμου
διαστάσεων 5Χ6cm έχοντας έτσι τη δυνατότητα αυξομείωσης της διαμέτρου. Σε
συνέχεια του ανοίγματος της ακροχειρίδας, η χειρίδα να φέρει τριγωνικό κομμάτι
υφάσματος για προστασία του χεριού από είσοδο αντικειμένων όπως φαίνεται στο
Σχέδιο 6.
2.1.9 Το χιτώνιο να διαθέτει οπισθανακλαστικές - φωσφορίζουσες λωρίδες triple trim,
όπως το σχέδιο της στολής (Σχέδια 1 και 2). Οι λωρίδες που τοποθετούνται
περιφερειακά στις χειρίδες ράβονται σε απόσταση 16 cm ± 1cm από το ανώτερο σημείο
της μανικοραφής.
2.1.10
Στο πίσω φύλλο του χιτωνίου θα υπάρχει η επιγραφή «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΣΩΜΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ» με οπισθανακλαστικά και φωσφορίζοντα γράμματα κίτρινου
χρώματος, ύψους 3 cm και αναλόγου πλάτους, κατάλληλα θερμοκολλημένα για μεγάλη
αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις. Η επιγραφή θα είναι τοποθετημένη συμμετρικά ως
προς τις συρραφές των δύο χειρίδων όπως φαίνεται στο Σχέδιο 2 και το συνολικό
μήκος της θα είναι 37 cm περίπου. Η απόσταση από το άνω μέρος των γραμμάτων
μέχρι το κάτω μέρος του γιακά να είναι περίπου 21 cm για το μικρότερο νούμερο
χιτωνίου και να αυξάνεται ανάλογα στα μεγαλύτερα νούμερα έτσι ώστε η επιγραφή να
βρίσκεται στο ίδιο σημείο της πλάτης ανεξαρτήτως της σωματικής διάπλασης του
Πυροσβέστη.
2.1.11
Στο εσωτερικό άνω μέρος του αριστερού φύλλου του χιτωνίου ράβεται
τεμάχιο υφάσματος (Σχέδιο 7) το οποίο στο άκρο του φέρει σκληρό προσκολλητικό
σύνδεσμο. Το τεμάχιο αυτό στερεώνεται με μαλακό προσκολλητικό σύνδεσμο επί του
δεξιού φύλλου του χιτωνίου, προκειμένου το τεμάχιο υφάσματος να συνδέεται με το
δεξί φύλλο του χιτωνίου και να παρέχει προστασία στην περιοχή του λαιμού.
2.1.12
Το χιτώνιο θα φέρει τα κατωτέρω επιρράματα:
2.1.12.1 Στην αριστερή χειρίδα, σε απόσταση 5 cm από το ανώτερο σημείο της, να
υπάρχει μόνιμα ραμμένο το μαλακό μέρος προσκολλητικού συνδέσμου με σχήμα
ανάλογο του εμβλήματος του Σώματος (Σχέδιο 8).
2.1.12.2 Στη δεξιά χειρίδα, και ψηλότερα από την αντανακλαστική λωρίδα, να
υπάρχει μόνιμα ραμμένο το μαλακό μέρος προσκολλητικού συνδέσμου με σχήμα
ορθογώνιο διαστάσεων 5Χ3cm για τοποθέτηση της ελληνικής σημαίας.
2.1.12.3Το χιτώνιο να φέρει θηλιά, στην περιοχή του λαιμού, για την ανάρτησή του
από κρεμάστρα.

2.2 Περισκελίδα

2.2.1 Κάθε περισκελίδα (Σχέδια 3 και 4) διαμορφώνεται από:
2.2.1.1 τέσσερα (4) φύλλα (δύο μπροστινά και δύο πίσω),
2.2.1.2 δύο (2) εσωτερικά πλευρικά θυλάκια (τσέπες) συνολικού μήκους από 30 cm
έως 38 cm ανάλογα με το μέγεθος της περισκελίδας και υφάσματος όμοιας σύνθεσης
με αυτό της στολής, βάρους 110gr/m2 τουλάχιστον και απλής ύφανσης.
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2.2.1.3 δύο (2) εσωτερικά θυλάκια (τσέπες), στο πίσω μέρος, συνολικού μήκους από
16 cm έως 18 cm ανάλογα με το μέγεθος της περισκελίδας και υφάσματος όμοιας
σύνθεσης με αυτό της στολής, βάρους 110gr/m2 τουλάχιστον και απλής ύφανσης,
που θα κλείνουν με πτερύγια επικάλυψής με προσκολλητικούς συνδέσμους.
2.2.1.4 δύο (2) εξωτερικά πλαϊνά θυλάκια (τσέπες) στο ύψος των γονάτων, τύπου
μπαλώματος, υφάσματος όμοιας σύνθεσης και βάρους με αυτό της στολής, που θα
κλείνουν με πτερύγια επικάλυψης με προσκολλητικούς συνδέσμους. Να έχουν πλάτος
τουλάχιστον 19 cm και ύψος τουλάχιστον 23 cm μαζί με το πτερύγιο επικάλυψης. Να
φέρουν εσωτερικά, τοποθετημένο κατακόρυφα, προσκολλητικό σύνδεσμο για
διαμερισματοποίηση της τσέπης σε δύο ίσα μέρη.
2.2.1.5 την επιρραφή-ενίσχυση στις περιοχές των γονάτων ύψους 30 cm και πλάτους
όσο το εμπρόσθιο φύλλο.
2.2.2 Στην περιοχή του “καβάλου” θα υπάρχει ιδιαίτερη ενίσχυση από πρόσθετο
στρώμα υφάσματος, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 4.
2.2.3 Η συρραφή όλων των φύλλων μεταξύ τους καθώς και της ενίσχυσης του
καβάλου να γίνουν με διπλά γαζιά με την χρήση δίγαζης μηχανής.
2.2.4 Η ζώνη της περισκελίδας να έχει πλάτος 5,5 cm και να φέρει επτά (7) διεμβολές
μεγέθους 6-7 cm για την διέλευση μέσα απ’ αυτές ζωστήρα. Η περισκελίδα στο
μπροστινό μέρος να είναι ανοικτή 20 - 30 cm, ανάλογα με το μέγεθος, η οποία κλείνει
με φερμουάρ τύπου σπιράλ (coil) (υφαντό στην ταινία του) (ως το δείγμα) αναλόγου
μήκους και πλάτους τουλάχιστον 5mm +-1, και κουμπώνει με κουμπί στη ζώνη. Να
υπάρχουν επίσης τρεις (3) διεμβολές μεγάλες για ζώνη Α/Τ(πλάτους 6,5cm) οι οποίες
θα κλείνουν με κουμπί, όπως φαίνεται στα Σχέδια 3 και 4.
2.2.5 Η περισκελίδα να φέρει εφεδρικό κουμπί, ραμμένο σε κατάλληλο σημείο.
2.2.6 Τα κάτω άκρο των περισκελίδων να φέρουν αναδίπλωση με ραφή κοπτοράπτη
και εσωτερικά αυτής κορδόνι σύσφιξης με πλαστικοποιημένο άκρο.
2.2.7 Η περισκελίδα να φέρει αντανακλαστικές λωρίδες triple trim περιφερειακά όπως
στα Σχέδια 3 και 4, οι οποίες ράβονται στο κάτω μέρος της ενίσχυσης της περιοχής του
γόνατου.

2.3

Πηλίκιο
Κατασκευάζεται όπως φαίνεται στο Σχέδιο 9, από ύφασμα όμοιο με αυτό του χιτωνίου
της φόρμας, και αποτελείται από:

2.3.1 Το γείσο: Έχει σκληρό εσωτερικό σκελετό από πλαστική ύλη επενδεδυμένο με το

ύφασμα του τζόκεϊ καμπύλης επιφάνειας με μεγαλύτερο πλάτος 7-8 cm. Το γείσο
πρέπει να στέκεται σε ευθεία. (Σχέδιο 9γ).
2.3.2 Το υπόλοιπο τμήμα του πηλικίου: Καλύπτει το κεντρικό πάνω μέρος της κεφαλής
καθώς και το υπόλοιπο τμήμα της περιφερειακά. Αποτελείται από 6 τριγωνικά ισομερή
τμήματα. Τα δύο μπροστινά φύλλα να φέρουν ενίσχυση με θερμοκολλητικό ύφασμα
εσωτερικά. Στο πίσω μέρος φέρει λωρίδες υφάσματος οι οποίες ενώνονται με
προσκολλητικό σύνδεσμο για την αύξηση ή την μείωση των διαστάσεων του τζόκεϊ
ώστε να καλύπτει μεγέθη κεφαλής περιμέτρου 54 έως 60 cm. Στο μπροστινό τμήμα, το
πηλίκιο, να φέρει κεντημένο το εθνόσημο και το σήμα του πυροσβεστικού σώματος ή
ραμμένο κομμάτι υφάσματος επάνω στο οποίο να είναι κεντημένο το εθνόσημο και το
σήμα του πυροσβεστικού σώματος.
2.3.3 Το χρώμα του υφάσματος του τζόκεϊ να είναι μπλε.

3

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σε κάθε χιτώνιο και περισκελίδα να ράβεται ένα κομμάτι ταινίας λευκής, στην οποία
αναγράφονται με μαύρη χρωστική και με τη βοήθεια εκτυπωτικής μηχανής τα
ακόλουθα στοιχεία:
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3.1

Κατασκευαστής και στοιχεία προμηθευτή.

3.2

Είδος (χιτώνιο ή περισκελίδα) και μέγεθος.
3.3 Σύνθεση υφάσματος καθώς και εμπορικές ονομασίες (trademarks) υφάσματος και
εξαρτημάτων.
3.4 Να αναφέρει το μήνα, έτος και τόπο κατασκευής (χώρα προέλευσης).
3.5 Να υπάρχει η σήμανση που προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ ISO
11612:2008 καθώς και το προβλεπόμενο pictogram.
3.6 Να αναφέρει σαφείς οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης σύμφωνα με το ISO
3758.
3.7 Να αναφέρει «Προειδοποίηση: Λερωμένα ενδύματα προστατεύουν λιγότερο».
3.8 Να φέρει το σήμα CE καθώς και όποια άλλη ενημερωτική για τον χρήστη
σήμανση. Επίσης να υπάρχει συνοδευτικό της στολής έντυπο με οδηγίες που θα
δοθούν στον μειοδότη από το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών του ΑΠΣ.

4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την τεχνική τους προσφορά να καταθέσουν:
4.1 Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του κατασκευαστή του
υφάσματος.
4.2 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή, για το τελικό προϊόν, σύμφωνα με την
οδηγία 89/686/ΕΕC.
4.3 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H.
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η δήλωση αυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα
αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύσταση τους ή στα οποία
έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά την παραγωγή τους.
4.4 Υπεύθυνη δήλωση, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία
τους, κατά τη βαφή και τη χημική επεξεργασία των ειδών της συγκεκριμένης
προμήθειας δεν θα γίνει χρήση αζωχρωμάτων, τα οποία ενδέχεται να απελευθερώσουν
με αναγωγική διάσπαση τις αρωματικές αμίνες σε ανιχνεύσιμες ποσότητες, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στους νόμους των ΦΕΚ 166/Α/17.11.1983, ΦΕΚ 1045/Β/29.07.2003
και ΦΕΚ 1283/Β/23.08.2004 και στις τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.
4.5 Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι η προσφερόμενη στολή, υπό κανονικές
συνθήκες χρήσης και φροντίδας, θα εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο προορίζεται
παρέχοντας την απαιτούμενη προστασία στον χρήστη της, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία παράδοσής της.

5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5.1 Χιτώνια – Περισκελίδες και Πηλίκια :
Τοποθέτηση σε χαρτοκιβώτιο που θα περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω είδη και θα φέρει
εξωτερικά σε εμφανές σημείο ετικέτα που θα αναγράφει το περιεχόμενο.
6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
6.1 Οι στολές υπηρεσίας των εθελοντών πυροσβεστών να είναι κατασκευασμένες και
πιστοποιημένες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ ΙSO 11612:2008
«Προστατευτική ενδυμασία από τη θερμότητα και τη φλόγα».
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6.3 Επίσης θα καλύπτουν επιπλέον επιμέρους απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 15614 «Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες-Μέθοδοι
δοκιμής εργαστηρίου και απαιτήσεις απόδοσης για ενδυμασία δασοπυρόσβεσης».
6.4 Το εργοστάσιο κατασκευής του υφάσματος και της κοπής-ραφής να διαθέτει
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
ΣΧΕΔΙΟ 1
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ΣΧΕΔΙΟ 2

Στο σημείο θα υπάρχει επιγραφή «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ »
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ΣΧΕΔΙΟ 3
H
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ΣΧΕΔΙΟ 4

ΣΧΕΔΙΟ 5
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ΣΧΕΔΙΟ 6

ΣΧΕΔΙΟ 7
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ΣΧΕΔΙΟ 8

ΣΧΕΔΙΟ 9

(Β)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
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ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΧΙΤΩΝΙΟ)

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ:

Ο εξωτερικός επενδύτης πυρκαγιάς χρησιμοποιείται από τους Εθελοντές Πυροσβέστες
κατά τη διάρκεια κατασβεστικών εργασιών και άλλων συναφών ενεργειών, όπου
υπάρχει ο κίνδυνος της έκθεσης σε υψηλή θερμοκρασία ή φλόγα. Φοριέται
υποχρεωτικά κατά την κατάσβεση αστικών πυρκαγιών.

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
2.1. Οι επενδύτες πυρκαγιάς (χιτώνιο) να είναι κατασκευασμένοι και πιστοποιημένοι

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 469:2005. «Προστατευτική ενδυμασία
πυροσβεστών - Απαιτήσεις απόδοσης για την προστατευτική ενδυμασία της
πυρόσβεσης».
2.2. Το εργοστάσιο κατασκευής του υφάσματος να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί φωτοαντίγραφο του εν
λόγω πιστοποιητικού.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
3.1. Ο εξωτερικός επενδύτης πυρκαγιάς θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις

του προτύπου ΕΝ 469:2005 έτσι όπως αυτές περιγράφονται στις επί μέρους
παραγράφους αυτού.
3.2. Όσον αφορά τη μετάδοση θερμότητας λόγω φλόγας (heat transfer–flame), τη
μετάδοση θερμότητας λόγω ακτινοβολίας (heat transfer–radiation), την αντίσταση στη
διείσδυση νερού (resistance to water penetration) και την αντίσταση στους υδρατμούς
(water vapor resistance) θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις απόδοσης του επιπέδου 2
(level 2).
3.3. Τα χιτώνια να είναι πολυστρωματικής κατασκευής αποτελούμενα από:
3.3.1. Πρώτο στρώμα - Εξωτερικό ύφασμα
64% - 77% Μεταραμιδικές ίνες
23% - 38% Παραραμιδικές ίνες
1% - 2% αντιστατικές ίνες
Βάρος 210 - 230 gr/m2
pH : 4 – 7,5
Χρώμα μπλε, όπως του επισήμου δείγματος υφάσματος.
Η ύφανση του εξωτερικού υφάσματος να είναι rip-stop. Οι ενισχύσεις σχηματίζονται
ανά οκτώ (8) κλωστές στημονιού και ανά οκτώ (8) κλωστές υφαδιού με ύφανση
δύο (2) κλωστών ως μία στην καλή όψη του υφάσματος, και μίας (1) κλωστής στην
ανάποδη όψη, όπως το επίσημο δείγμα.
3.3.2. Δεύτερο στρώμα - αδιάβροχο ύφασμα – Φράγμα υγρασίας:
Αδιάβροχη και διαπνέουσα μεμβράνη από μικροπορώδες πολυτετραφθοροαιθυλένιο
(PTFE) ή πολυαιθυλένιο ή άλλο κατάλληλο υλικό το οποίο θα εξασφαλίζει στο
ύφασμα τις επιθυμητές ιδιότητες.
3.3.3. Τρίτο στρώμα - θερμομονωτικό υλικό - Φράγμα θερμότητας:
Μη υφάνσιμο (non woven) υλικό τσόχα, με σύστημα εγκλωβισμού αέρα που θα
λειτουργεί σαν θερμομονωτικό, από 100% αραμιδικές ίνες, το οποίο να έχει υποστεί
υδροφοβική επεξεργασία.
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Το δεύτερο και το τρίτο στρώμα θα πρέπει να είναι λαμιναρισμένα μεταξύ τους και
μαζί θα θεωρούνται σαν ένα ύφασμα τύπου AIRLOCK ή ISOAIR ή αντίστοιχου,
συνολικού βάρους μέχρι 270 gr/m2. Το λαμιναρισμένο ενιαίο ύφασμα πρέπει
οπωσδήποτε να τοποθετηθεί με τέτοια φορά ώστε η μεμβράνη να βρίσκεται προς
την εξωτερική πλευρά και το θερμομονωτικό ύφασμα προς την εσωτερική πλευρά
δηλαδή προς την εσωτερική φόδρα.
3.3.4. Τέταρτο στρώμα - εσωτερική φόδρα - Innermost Lining:
92% - 93% Μεταραμιδικές ίνες
5% - 7% Παραραμιδικές ίνες
1% - 2% αντιστατικές ίνες
Βάρος 110 gr/m2 ± 10%
pH : 4 – 7,5
Κατασκευασμένο με νήματα ΝΜ 60/1.
Ύφανση απλή 1/1
3.3.5. Ενίσχυση στους αγκώνες:
Να υπάρχει ενίσχυση εσωτερικά της στολής από μη υφασμένη τσόχα παραραμιδικών
ινών βάρους 360gr/m2  10% και πάχους 4,2  0,2 mm σύμφωνα με το ISO 9073-1
και 2 αντίστοιχα η οποία καλύπτεται από το εξωτερικό ύφασμα της στολής.
Συνολικό βάρος: Το συνολικό βάρος των επιμέρους στρωμάτων που αποτελούν
την στολή να μην υπερβαίνει τα 360 gr/m2.

3.4. Αντοχές χρωματισμού: Η βαφή να γίνεται στην ίνα. Οι αντοχές χρωματισμού,
σύμφωνα με το ISO 105 να είναι (τόσο για το εξωτερικό ύφασμα όσο και για την
εσωτερική φόδρα):
3.4.1. Στο ηλιακό φως :
min 5
3.4.2. Στην πλύση :
min 4 – 5
3.4.3. Στο στεγνό καθάρισμα :
min 4 – 5
3.4.4. Στην ξηρή τριβή :
min 4 – 5
3.4.5. Στην υγρή τριβή :
min 3 – 4
3.4.6. Στο χλώριο :
min 4
3.5. Οι προσκολλητικοί σύνδεσμοι (Velcro) που θα χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή των στολών αυτών να είναι χρώματος όμοιου με το ύφασμα της στολής ή
μαύρου χρώματος. Οι σύνδεσμοι αυτοί να είναι βραδύκαυστοι, ειδικοί για στολές
προστασίας, οι οποίοι να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου FAR 25853 b ή
αντίστοιχου προτύπου.
3.6. Όλες οι κλωστές ραφής να είναι 100% Meta aramid, χρώματος όμοιου του
υφάσματος και να μη ξεθωριάζουν.
3.6.1. Η θερμική αντίσταση των κλωστών των ραφών(heat resistance of the sewing
thread) εξεταζόμενη σύμφωνα με το ISO 3146 να είναι τέτοια ώστε να μην λειώνει το
δείγμα σε θερμοκρασία μικρότερη από 260οC.
3.6.2. H αντοχή των ραφών (seam strength) δοκιμαζόμενη σύμφωνα με το ISO
13934 – 2 να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 250 N.
3.7. Η στολή θα φέρει τουλάχιστον 1350 cm2 αντανακλαστικές και φωσφορίζουσες
ταινίες τύπου triple trim (κίτρινο – ασημί – κίτρινο), πλάτους 5 cm τοποθετημένες
σύμφωνα με τα σχέδια της στολής καθώς και αντανακλαστικό και φωσφορίζων
επίρραμα στο πίσω φύλλο του χιτωνίου.
3.7.1. Θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 471:2003 των
παραγράφων 6.1 (επίπεδο 2) και 6.2 ως προς την ασημί αντανακλαστική επιφάνεια
και της παραγράφου 5 για την κίτρινη φθορίζουσα επιφάνεια (υπόβαθρο).
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3.7.2. Να είναι βραδύκαυστες και να παρουσιάζουν αντίσταση στην θερμότητα και τη
φλόγα που να αποδεικνύεται από τη συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου
ΕΝ469:2005 Παράρτημα Β3.
3.7.3. Οι ταινίες να είναι γαζωμένες με κλωστή όπως της παρ. 3.7.
3.8. Το χιτώνιο της στολής θα φέρει φερμουάρ υψηλής αντοχής, με μεταλλικά
δόντια, μεγέθους Νο 10, με μηχανισμό ταχείας απασφάλισης στο πάνω μέρος.
3.8.1. Η υφασμάτινη ταινία του φερμουάρ να είναι βραδύκαυστη, κατασκευασμένη
από αραμιδικές ίνες και χρώματος παρόμοιου με αυτό της στολής.
3.8.2. Το φερμουάρ δοκιμαζόμενο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3416-1 να
επιτυγχάνει
3.8.2.1. Αντοχή σε πλευρικές δυνάμεις (lateral strength) τουλάχιστον 450 Ν.
3.8.2.2. Αντοχή λαβής οδηγού (puller attachment strength) τουλάχιστον 100Ν.

4. ΧΙΤΩΝΙΟ
4.1. Να είναι κατασκευασμένο όπως το επισυναπτόμενο ενδεικτικό σχέδιο.
4.2. Να είναι σχεδιασμένο ώστε να μην περιορίζει τις κινήσεις του χρήστη και να είναι

συμβατό με άλλα μέσα ατομικής προστασίας όπως μπότες, κράνος, γάντια και
αναπνευστική συσκευή.
4.3. Να κουμπώνει με ένα φερμουάρ (παρ. 3.9) το οποίο καλύπτεται από δύο
πατιλέτες πλάτους περίπου 8cm που κλείνουν μεταξύ τους με προσκολλητικό σύνδεσμο
πλάτους 2-3cm. Η δεξιά πατιλέτα φέρει τον σκληρό προσκολλητικό σύνδεσμο και η
αριστερή τον μαλακό. Η δεξιά πατιλέτα κατά το κλείσιμό της δημιουργεί αυλάκι πλάτους
περίπου 1cm, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος του νερού. Στην περιοχή του λαιμού να
υπάρχει και δεύτερη λωρίδα προσκολλητικού συνδέσμου πλάι στην πρώτη, πλάτους
επίσης 2-3cm και μήκους περίπου 9cm. Στο επάνω μέρος του φερμουάρ και πίσω από
αυτό, να υπάρχει λωρίδα υφάσματος μήκους περίπου 10cm για την προστασία του
λαιμού από το φερμουάρ.
4.4. Τσέπες:
4.4.1. Εξωτερικά του αριστερού φύλλου υπάρχει τσέπη ασυρμάτου πλάτους 7cm, η
οποία κλείνει με προσκολλητικό σύνδεσμο με καπάκι πλάτους 6cm και μήκους
10,5cm περίπου. Στο καπάκι βρίσκεται ο σκληρός προσκολλητικός σύνδεσμος μήκους
5cm και πλάτους 5cm περίπου. Ο θηλυκός προσκολλητικός σύνδεσμος έχει μήκος
8cm και πλάτος 5cm περίπου. Η τσέπη έχει και από τις τρεις πλευρές της πιέτες
βάθους 2cm περίπου για την ικανή διεύρυνσή της. Εσωτερικά αυτής υπάρχει θηλυκός
προσκολλητικός σύνδεσμος πλάτους 1cm και μήκους 12,5cm περίπου. Στην
αντίστοιχη θέση στο αριστερό φύλλο του χιτωνίου υπάρχει αρσενικός προσκολλητικός
σύνδεσμος ανάλογων διαστάσεων, ώστε σε περίπτωση που η τσέπη δεν
χρησιμοποιείται να είναι σε επαφή με το χιτώνιο. Το συνολικό μήκος της τσέπης μαζί
με το καπάκι είναι περίπου 20cm.
4.4.2. Στο εξωτερικό εμπρός μέρος του χιτωνίου και στο κάτω μέρος αυτού
σχηματίζονται τσέπες εσωτερικά με ύφασμα φόδρας. Το μήκος αυτών των τσεπών
είναι 22cm και το άνοιγμά τους 18cm, το οποίο καλύπτεται με καπάκι πλάτους 19cm.
Στην εσωτερική πλευρά των καπακιών είναι ραμμένοι δύο αρσενικοί προσκολλητικοί
σύνδεσμοι διαστάσεων 5 x 3cm, οι οποίοι προσκολλούνται σε θηλυκούς
προσκολλητικούς συνδέσμους ίδιων διαστάσεων που βρίσκονται ραμμένοι σε
αντίστοιχη θέση στην τσέπη. Η ραφή των αρσενικών προσκολλητικών συνδέσμου στο
καπάκι δεν είναι ορατή εξωτερικά. Κάτω από το καπάκι της δεξιά τσέπης να υπάρχει
ανθεκτική λωρίδα με μεταλλικό ανοιγόμενο κρίκο (fastening ring for gloves) για να
κρέμονται από εκεί τα γάντια. Κατά το κλείσιμο του καπακιού ο μεταλλικός κρίκος
πρέπει να καλύπτεται πλήρως. Να υπάρχει επίσης μικρή λωρίδα στο μέσον του
καπακιού για γρήγορο άνοιγμα της τσέπης (easy – pull tab).
4.4.3. Εσωτερικά του δεξιού φύλλου υπάρχει μια τσέπη της οποίας το κάτω μέρος
βρίσκεται σε απόσταση 7cm περίπου από το κάτω άκρο του χιτωνίου και οι διαστάσεις
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της είναι 23cm ύψος και 20cm πλάτος. Η τσέπη αυτή κλείνει με φερμουάρ, το οποίο
στο άκρο του φέρει κορδόνι με πλαστικό άκρο».
4.5. Στο πίσω μέρος στο ύψος των ώμων του χιτωνίου να υπάρχει φθορίζον και
αντανακλαστικό
επίρραμα
σχήματος
παραλληλογράμμου
με
την
επιγραφή
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ» χρώματος κίτρινου. Το χιτώνιο να φέρει δύο
οριζόντιες φθορίζουσες και αντανακλαστικές ταινίες εμπρός καθώς και δύο οριζόντιες
και δύο κάθετες στο πίσω μέρος.
4.6. Τα μανίκια φέρουν από μία φθορίζουσα και αντανακλαστική ταινία σε απόσταση
περίπου 20cm από το κάτω άκρο τους.
4.7. Τα μανίκια φέρουν σύστημα αυξομείωσης του πλάτους του κάτω άκρου αυτών
που έχει ως εξής: σε απόσταση περίπου 4cm από το κάτω άκρο τους υπάρχει λωρίδα
υφάσματος 11 x 3cm ραμμένη στη μία της άκρη στη μανικοραφή. Από την μέσα πλευρά
αυτής ράβεται σκληρός προσκολλητικός σύνδεσμος 9 x 3cm. Σε απόσταση 8cm περίπου
από την μανικοραφή και 4cm από το κάτω άκρο των μανικιών ράβεται μαλακός
προσκολλητικός σύνδεσμος 16 x 3cm, πάνω στον οποίο εφαρμόζει ο ανωτέρω σκληρός
προσκολλητικός σύνδεσμος. Το μανίκι αποτελείται από τέσσερα φύλλα υφάσματος: ένα
ενιαίο εμπρός, δύο φύλλα πίσω με ραφή κάθετη ως προς την ραφή αυτών με το
μπροστινό φύλλο και ένα κομμάτι στην περιοχή της μασχάλης.
4.8. Το μανίκι εσωτερικά και σε συνέχεια της φόδρας φέρει πλεκτή ελαστική μανσέτα
σύνθεσης 100% αραμιδικών ινών για την αποφυγή εισόδου νερού σε αυτό ακόμη και με
υψωμένο το χέρι του χρήστη.
4.9. Το κολάρο του χιτωνίου να έχει ύψος περίπου 110 mm και να είναι από το ίδιο
ύφασμα με αυτό του χιτωνίου. Να ληφθεί κατασκευαστικά μέριμνα ώστε το κολάρο να
στέκεται όρθιο σε περίπτωση πλήρους κλεισίματος.
4.10. Τα χιτώνια να μπορούν να πλένονται σε πλυντήριο σε θερμοκρασία 60ο Κελσίου
με κοινά απορρυπαντικά ή να επιδέχονται στεγνό καθαρισμό.
4.11. Οι ραφές να είναι σε απόσταση 10 mm από την άκρη του υφάσματος. Όλες οι
εξωτερικές ραφές να είναι πανωβελονιές (Topstitcher) για περισσότερη ασφάλεια.
4.12. Η ενίσχυση των αγκώνων (παρ. 3.3.5), έχει μήκος περίπου 18cm και πλάτος
περίπου 12cm και αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος του χιτωνίου.
4.13. Στο κάτω μέρος του χιτωνίου, περιμετρικά στην εσωτερική πλευρά, καθώς και
στην εσωτερική πλευρά των μανσετών των μανικιών να υπάρχει κατάλληλη
διαμόρφωση με λωρίδες αδιάβροχης και αναπνεύσιμης μεμβράνης (όπως της παρ.
3.3.2)
4.14. Στο πίσω φύλλο του χιτωνίου δημιουργούνται αριστερά και δεξιά πιέτες πλάτους
3cm ξεκινώντας από την πίσω ραφή του ωμίτη και 3cm από την μανικοραφή και
φτάνουν περίπου 34cm από το κάτω άκρο του χιτωνίου

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σε κάθε χιτώνιο να ράβεται ένα κομμάτι ταινίας λευκής, στην οποία αναγράφονται με
μαύρη χρωστική και με τη βοήθεια εκτυπωτικής μηχανής τα ακόλουθα στοιχεία:
5.1.1. Κατασκευαστής και στοιχεία προμηθευτή.
5.1.2. Είδος (χιτώνιο ή περισκελίδα) και μέγεθος (αριθμός & περιγραφή).
5.1.3. Σύνθεση υφάσματος καθώς και εμπορικές ονομασίες (trademarks)
υφάσματος και εξαρτημάτων.
5.1.4. Μήνας, έτος και τόπος κατασκευής (χώρα προέλευσης).
5.1.5. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο είναι κατασκευασμένη η στολή
ΕΝ469:2005.
5.1.6. Οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης σύμφωνα με το ISO 3758.
5.1.7. Προειδοποίηση σύμφωνα με το ΕΝ 469: «Προειδοποίηση: Λερωμένα
ενδύματα προστατεύουν λιγότερο».
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5.1.8. Σήμανση CE,
5.1.9. Το εικονίδιο (pictogram) που προβλέπεται από το ΕΝ469:2005.
5.1.10. Τα επίπεδα απόδοσης: για προστασία στη θερμότητα (λόγω φλόγας και λόγω
ακτινοβολίας), για αντίσταση στη διείσδυση νερού και αντίσταση στους υδρατμούς.
5.1.11. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση προβλέπεται στην παράγραφο 7 (Marking) του
ΕΝ469:2005.

6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
6.1. Χιτώνια.

Κάθε χιτώνιο κουμπωμένο και με τις χειρίδες στο πίσω μέρος, θα διπλώνεται και θα
μπαίνει σε διαφανή σακούλα. ΄Όλα τα χιτώνια (13) θα μπούν σε χαρτοκιβώτιο ικανής
αντοχής.

(Γ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΒΥΛΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ)

1. ΟΡΙΣΜΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ: Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένα υποδήματα εργασίας

εθελοντών πυροσβεστών κατά τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης, τύπου τρακτερωτού
άρβυλου κνήμης (calf-high trekking boot) με σύστημα αερισμού και προστασία
αστραγάλων.

2. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ

Τα υπό προμήθεια άρβυλα να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα παρακάτω
πρότυπα:
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20344:2011 «Μέσα ατομικής προστασίας – Μέθοδοι δοκιμής για
υποδήματα».
2.2. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345:2011 «Μέσα ατομικής προστασίας – Υποδήματα τύπου
ασφαλείας».
2.3. ΕΛΟΤ ΕΝ 15090:2012 «Υποδήματα για πυροσβέστες».
Να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΝ 15090:2012 με κατηγοριοποίηση κατ’
ελάχιστο «Type 1, F1PA, HI3» ή «Type 2, F2A, HI3».

2.1.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
3.1. Σχέδιο

3.1.1.
Το σχέδιο του υποδήματος που ορίζεται στην παρούσα προδιαγραφή είναι το
σχέδιο «C» της παρ. 4 του ΕΝ ISO 20345:2011 με σόλα από οδοντώσεις.
3.1.2.
Το ελάχιστο ύψος του να είναι τουλάχιστον 19 εκατοστά
3.1.3.
Το άρβυλο να διαθέτει μεμβράνη από PTFE, PU ή ΡES, η οποία να εξασφαλίζει
αναπνευσιμότητα και αδιαβροχία ταυτόχρονα.
3.2.
Απαιτήσεις υποδήματος
3.2.1.
Να καλύπτονται οι βασικές απαιτήσεις εργονομίας
3.2.2.
Οι μπότες να είναι αντιστατικές
3.2.3.
Οι μπότες να είναι αδιάβροχες
3.2.4.
Η απορρόφηση ενέργειας του πίσω μέρους του υποδήματος (φτέρνα) να είναι
πάνω από 20 Joule σύμφωνα με την παρ. 6.2.4 του ΕΝ ISO 20345:2011.
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Επανώδερμα (upper)
3.3.1.
Να είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο δέρμα, αρίστης ποιότητας (fully
grained), υδροφοβικό, διαπνέων, χρώματος μαύρου, πάχους 2,0-2,4 mm.
3.3.2.
Δέρμα περιοχής δεσίματος, δέρμα στο πίσω επάνω μέρος : Δέρμα μαύρο,
υδροφοβικό, πάχους 1.0-1,2 mm.
3.3.3.
Η δύναμη διάσχισής του να είναι τουλάχιστον 120 Ν σύμφωνα με την παρ.
5.4.3 του ΕΝ ISO 20345:2011.
3.3.4.
Ακτινοβολούμενη θερμότητα: Να καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρ. 6.3.2
του ΕΝ 15090:2012.
3.3.5.
Αντοχή στη Φλόγα: Να καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρ. 6.3.3 του ΕΝ
15090:2012.

3.3.

3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

Εσωτερική επένδυση (φόδρα -lining)
Εξωτερικό : Νάιλον (ΡΑ) ή άλλο κατάλληλο υλικό.
Ενδιάμεσο στρώμα: Τσόχα πολυεστερική 100% ή άλλο κατάλληλο υλικό.
Μεμβράνη 100% PTFE ή ΡES ή PU.
Ύφασμα βάσης : Νάιλον (ΡΑ) ή άλλο κατάλληλο υλικό.

Εσωτερικός Πάτος (insock)
3.5.1. Η μπότα να διαθέτει κατάλληλο αντιστατικό, αντιβακτηριακό, ανατομικό,
αφαιρούμενο και καθαριζόμενο στους 30ο C πάτο, ο οποίος να είναι διαπερατός από
το νερό για την καλύτερη διαχείριση του ιδρώτα.

3.5.

Εξωτερική σόλα (outsole)
3.6.1. Πρόκειται για ειδική αντιολισθητική σόλα τρακτερωτού τύπου (trekking sole)
κατασκευασμένη από ειδικό καουτσούκ (nitrile rubber).

3.6.

3.6.2. Να διαθέτει εσωτερικά ειδικές διατάξεις ελαστικότητας (σύστημα ανάρτησης)
στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του ποδιού.
3.6.3. Η ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη διάσχισης να είναι 8 ΚΝ/m σύμφωνα με τη
την παρ 5.8.2 του ΕΝ ISO 20345:2011.
3.6.4. Να παρουσιάζει την αναφερόμενη στην παρ. 5.8.3. του ΕΝ ISO
20345:2011αντοχή τριβής.
3.6.5. Να αντέχει σε επαφή με θερμή επιφάνεια σύμφωνα με την παρ 6.4.1 του ΕΝ
ISO 20345:2011.
3.6.6. Να αντέχει στα έλαια και στα καύσιμα, σύμφωνα με την παρ 6.4.2 του ΕΝ SO
20345:2011.
3.6.7. Όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με την μέθοδο που περιγράφεται στην παρ. 7.1
του ΕΝ 15090:2012, το επίπεδο απόδοσης (level of performance) πρέπει να είναι HI3,
σύμφωνα με την παρ. 6.3.1 του προτύπου ΕΝ 15090:2012.
3.6.8. Να είναι αντιολισθητική, σύμφωνα με την παρ 5.3.5 του ΕΝ ISO 20345:2011
σε κεραμική ή ατσάλινη επιφάνεια.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
4.1. Κατά την υποβολή των προσφορών οι προμηθευτές να καταθέσουν αντίγραφο

του πιστοποιητικού ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής των υποδημάτων,
αντίγραφο πιστοποιητικού EN 15090:2012 που φέρουν τα προσφερόμενα υποδήματα
και τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, όπου θα φαίνονται τα
προσφερόμενα υποδήματα.
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Με την παράδοση των υλικών κάθε ζεύγος, απαραίτητα, να συνοδεύεται από έντυπο με
τα στοιχεία και τις οδηγίες που προβλέπονται στο κεφ. 9 του ΕΝ 15090:2012.
Με την παράδοση των υλικών κάθε ζεύγος, απαραίτητα, να συνοδεύεται από ένα (1)
ζεύγος κορδονιών καθ΄ όλα όμοιο με αυτά που θα φέρουν τα άρβυλα από το
εργοστάσιο κατασκευής τους.

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Όλα τα ζεύγη θα τοποθετηθούν σε χάρτινο κουτί ανάλογων διαστάσεων .

(Δ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΚΡΑΝΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ

1 Σκοπός

Το συγκεκριμένο κράνος θα χρησιμοποιείται από το εθελοντικό πυροσβεστικό
προσωπικό κατά την επέμβαση σε δασικές πυρκαγιές και σε επιχειρήσεις ελαφριάς
διάσωσης. Θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για δασοπυρόσβεση και διάσωση
ώστε να είναι ελαφρύ, άνετο και να παρέχει προστασία από αιχμηρά και βαριά
αντικείμενα καθώς και από χτυπήματα, θερμότητα, φλόγες, καύτρες και καπνούς
κατά την επιχειρησιακή δράση.

2 Κατασκευή:
2.1
Το κράνος πρέπει να είναι κατασκευασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με τα

ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 16471:2014 «Firefighters helmets - Helmets for wildland
fire fighting» και ΕΝ 16473:2014 «Firefighters helmets - Helmets for technical
rescue» ή ισοδύναμα πρότυπα ή νεώτερα αυτών.
2.2
Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας
ISO 9001:2008 ή νεώτερο αυτού ή ισοδύναμο.
2.3
Το κράνος με ένα ή δύο μεγέθη κελύφους και με τους εσωτερικούς
ρυθμιζόμενους ιμάντες ή το μηχανισμό σύσφιξης που διαθέτει να είναι κατάλληλο
για περίμετρο κεφαλής 53 έως 62 cm τουλάχιστον.
2.4 Το βάρος του κράνους (χωρίς προστατευτικό αυχένα, και γυαλιά) να μην
υπερβαίνει τα 1.000 gr.

3 Κέλυφος
3.1
Να είναι ομοιόμορφα βαμμένο-χρωματισμένο κόκκινο με βαφή άριστης
ποιότητας.
3.2
Να
υπάρχει
δυνατότητα
τοποθέτησης
πρόσθετων
αντανακλαστικών
αυτοκόλλητων υπηρεσιακών διακριτικών, τα οποία να μην επηρεάζουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτού.
3.3
Για την καλύτερη ασφάλεια και οπτική σήμανση των πυροσβεστών, να διαθέτει
αντανακλαστικές λωρίδες, χρώματος φωσφορίζοντος κίτρινου, οι οποίες θα είναι
σύμφωνες με το EN ISO 20471:2013
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3.4

Να φέρει υποσιάγωνο (chin strap), ρυθμιζόμενου μήκους, κατασκευασμένο από
άνετο, βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό, που είναι προσαρμοσμένο
σε 3 ή 4 διαφορετικά σημεία του κράνους. Να ασφαλίζει με πλαϊνή μη μεταλλική
ταχεία απασφαλιζόμενη πόρπη.

4 Προστατευτικό αυχένα
4.1
Το κράνος να διαθέτει προσθαφαιρούμενο βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη
θερμότητα μονοστρωματικό προστατευτικό αυχένα και αυτιών κατασκευασμένο από
ίνες με εγγενή αντοχή στη φωτιά και τη θερμότητα, βάρους τουλάχιστον 250gr/m2,
με χρώμα μπλε ή μαύρο.
4.2 Το σχέδιο να είναι τέτοιο ώστε να προστατεύονται κατ’ ελάχιστο ο αυχένας, το
πίσω πάνω μέρος των ώμων, το πλαϊνό τμήμα του προσώπου και τα αυτιά.

5 Γυαλιά προστασίας
5.1
Το κράνος να διαθέτει γυαλιά προστασίας (protective/safety goggles) ειδικά
κατασκευασμένα για δασοπυρόσβεση. Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το ΕΝ
166 ή ισοδύναμο πρότυπο και να είναι προσαρμοσμένα ή προσθαφαιρούμενα στο
κράνος. Αποκλείονται γυαλιά απλού τύπου εργασίας ή ηλεκτροσυγκόλλησης κ.λ.π.
5.2 Να είναι εύκολα ρυθμιζόμενα. Να φέρουν διπλό, ενιαίο φακό με σήμανση κατ’
ελάχιστο 2-1,2 2Β9. Να διαθέτει εσωτερική αντιθαμβωτική επεξεργασία ή
εναλλακτικά να συνοδεύεται το κάθε κράνος από ένα αντιθαμβωτικό σπρέι. Να
φέρουν σκελετό με σήμανση κατ’ ελάχιστο ΕΝ166 3459Β. Να φέρουν υποχρεωτικά
τη σήμανση CE.

6 Φακός

Το κράνος να έχει τη δυνατότητα και την υποδομή (κατάλληλη βάση) να δεχτεί την
τοποθέτηση των φακών (τύπου UK 4AA). Εναλλακτικά γίνονται δεκτά και κράνη
που διαθέτουν ενσωματωμένο δικό τους φακό ως αξεσουάρ, τον οποίο ο
προμηθευτής πρέπει να περιλαμβάνει στην προσφορά του.

7 Τεχνικές προσφορές

Οι προμηθευτές με την τεχνική προσφορά να καταθέσουν:

7.1 Αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής των
κρανών.
7.2 Τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, όπου θα φαίνεται το
προσφερόμενο μοντέλο κράνους, από το οποίο να προκύπτουν τα τεχνικά του
χαρακτηριστικά.
7.3 Τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων γυαλιών προστασίας, από το οποίο να
προκύπτουν τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.
7.4 Πιστοποιητικά:
Συμφωνίας του κράνους με τα πρότυπα ΕΝ 16471 και ΕΝ 16473, από διαπιστευμένο
φορέα
Συμφωνίας των προσφερόμενων γυαλιών προστασίας με το ΕΝ166 (βασι
κές και
ειδικές απαιτήσεις όπως αυτές προκύπτουν από τους αντίστοιχους κωδικούς σήμανσης)
από διαπιστευμένο φορέα.
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7.5 Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας των κρανών για δύο έτη τουλάχιστον, από
την παραλαβή, η οποία να καλύπτει και την βαφή του κράνους.
8.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Όλα τα κράνη θα τοποθετηθούν σε χάρτινο κουτί ανάλογων διαστάσεων .

(Ε)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΚΡΑΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
1. Σκοπός
Το συγκεκριμένο κράνος θα χρησιμοποιείται από το εθελοντικό πυροσβεστικό
προσωπικό κατά την επέμβαση τους σε αστικές και βιομηχανικές πυρκαγιές. Θα πρέπει
να είναι σχετικά ελαφρύ, άνετο και να παρέχει προστασία από αιχμηρά και βαριά
αντικείμενα καθώς και από χτυπήματα, θερμότητα, φλόγες, καύτρες και καπνούς κατά
την επιχειρησιακή δράση.
2. Περιγραφή
Το κράνος πυρόσβεσης αστικών πυρκαγιών πρέπει να είναι κατασκευασμένο και
πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 443:2008 για την προστασία των
εθελοντών πυροσβεστών
 Το κέλυφός του να είναι κατασκευασμένο από πολυαμίδιο με επιπρόσθετη αραμιδική
μεμβράνη για αυξημένη θερμική προστασία και μεταλλική επίστρωση ασημένιου
χρώματος.
 Να φέρει πτυσσόμενη προσωπίδα (ασπίδα) σύμφωνα με το πρότυπο EN 14458, με
επιπρόσθετη μεταλλική επικάλυψη (χρυσή) για εκτεταμένη προστασία του προσώπου
κατά την κατάσβεση
 Να φέρει εσωτερικά γυαλιά προστασίας διάφανα ρυθμιζόμενα (από το εξωτερικό
μέρος του κράνους) για περιπτώσεις διάσωσης
 Να φέρει υποσιάγωνο 2 σημείων πλήρως ρυθμιζόμενο, με αυτόματο κούμπωμα για
την καλύτερη στήριξη του στο κεφάλι του χρήστη
 Να φέρει εσωτερικά “μαξιλαράκι” απορρόφησης κραδασμών με στρώσεις από
αραμιδικό υλικό για την αύξηση της μηχανικής και θερμικής προστασίας και δίχτυ
κεφαλής για εξαερισμό της κεφαλής του πυροσβέστη
 Στο πίσω μέρος του κράνους να φέρει αποσπόμενο κάλυμμα αυχένα από πυρίμαχο
υλικό Nomex και επίστρωση από αλουμίνιο
 Εξωτερικά του κράνους (δεξιά και αριστερή πλευρά) να υπάρχει υποδοχή για
τοποθέτηση αναπνευστικής μάσκας με ελατηριωτά στηρίγματα
 Στη βάση του κράνους (αριστερά και δεξιά) να φέρει ειδικό υποδοχέα για
τοποθέτηση αποσπόμενου φακού αδιάβροχου και αντιεκρηκτικού τύπου.
 Να υπάρχει δυνατότητα εσωτερικής τοποθέτησης συστήματος ενδοεπικοινωνίας
 Να φέρει σήμανση “CE”
3 Τεχνικές προσφορές
Οι προμηθευτές με την τεχνική προσφορά να καταθέσουν:
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3.1 Τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, όπου θα φαίνεται το
προσφερόμενο μοντέλο κράνους, από το οποίο να προκύπτουν τα τεχνικά του
χαρακτηριστικά.
3.2 Αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής των
κρανών.
3.3 Αντίγραφα των πιστοποιητικών συμφωνίας του κράνους με τα πρότυπα EN
443:2008 και EN 14458 (για την προσωπίδα - ασπίδα)
3.4

Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας των κρανών για ένα έτος τουλάχιστον, από
την παραλαβή, η οποία να καλύπτει και την βαφή του κράνους.
4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Όλα τα κράνη θα τοποθετηθούν σε χάρτινο κουτί ανάλογων διαστάσεων .

(ΣΤ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΑΝΤΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

1. ΣΚΟΠΟΣ

Τα συγκεκριμένα γάντια θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν την
μέγιστη δυνατή προστασία στον Εθελοντή Πυροσβέστη από θερμά, αιχμηρά και
βαριά αντικείμενα καθώς και από θερμότητα και φλόγες ενώ ταυτόχρονα να είναι
ελαφριά, άνετα και εργονομικά στη χρήση κατά στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης
αστικών και δασικών πυρκαγιών καθώς και διασώσεων.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.1. Τα υπό προμήθεια γάντια, να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα σύμφω-να
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ659:2003/Α1:2008(Γάντια προστασίας για
πυροσβέστες).
Να διαθέτουν σήμανση CE.
Το εργοστάσιο κατασκευής στις να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας
ISO 9001.
Στην εξωτερική πλευρά στις παλάμης να υπάρχει ειδική λωρίδα ενίσχυσης –
επένδυσης από κατάλληλο βραδυφλεγές υλικό που να καλύπτει την περιοχή των
πρώτων αρθρώσεων μετά τον καρπό (knuckle padding).
Στην προέκταση του γαντιού πέρα από τον καρπό (cuff area), στην εξωτερική
πλευρά να υπάρχει βραδύκαυστη, αντανακλαστική λωρίδα τριπλή (triple trim)
χρώματος κίτρινου – ασημί – κίτρινου, πλάτους 5 cm, η οποία να είναι σύμφωνη
με το ΕΝ471:2003/Α1:2007, κλάση 2.
Στην περιοχή όπου τελειώνει το γάντι να υπάρχει κατάλληλος εξωτερικός ιμάντας
σύσφιξης, με προσκολλητικό σύνδεσμο (Velcro).
Στο ύψος του καρπού εσωτερικά, να υπάρχει ενσωματωμένο ένθετο ελαστικό το
οποίο να καλύπτει περιμετρικά όλη την περιοχή του καρπού.
Οι κλωστές ραφής να είναι αραμιδικές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Όλα τα ζεύγη θα τοποθετηθούν σε χάρτινο κουτί ανάλογων διαστάσεων .

3.
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4.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
Οι προμηθευτές μαζί με την προσφορά στις υποχρεούνται να καταθέσουν:

4.1. Τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS) των προσφερόμενων ειδών.
4.2. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού συμφωνίας του προσφερόμενου είδους με το
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ659:2003/Α1:2008.

4.3. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του
εργοστασίου κατασκευής.

(Ζ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

1.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα υπό προμήθεια είδη προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τις επιχειρήσεις
πυρόσβεσης, για την προστασία των περιοχών του κεφαλιού και του λαιμού των
εθελοντών πυροσβεστών, από την θερμότητα και τις φλόγες. Θα είναι φτιαγμένες
από βραδύκαυστο ύφασμα, θα εφαρμόζουν στο κεφάλι και το λαιμό, θα
καλύπτουν δε και τη βάση του λαιμού, από όλες τις πλευρές.

2.

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
H προσφερόμενη κουκούλα πυρκαγιάς:

2.1. Να είναι κατασκευασμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΝ 13911:2004

«Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για
κουκούλες πυροσβεστών» ή NFPA 1971-2013.
2.2. Να φέρει σήμανση CE.
2.3. Να είναι κατασκευασμένη από βραδύκαυστο ύφασμα.
2.4. Να καλύπτει όλο το κεφάλι, το λαιμό, τμήμα του στήθους και τμήμα των ώμων.
2.5. Να διαθέτει άνοιγμα στο πρόσωπο, το οποίο θα ξεκινάει πάνω από τα μάτια, και θα
φτάνει μέχρι κάτω από τη μύτη (το πηγούνι καλυμμένο από την κουκούλα).
2.6. Να μην εμποδίζει την ελεύθερη κίνηση του κεφαλιού, και να μην προκαλεί
δυσφορία στον χρήστη. Να μην εμποδίζει την χρήση άλλων μέσων ατομικής
προστασίας, όπως το κράνος και την προσωπίδα της αναπνευστικής συσκευής.
2.7. Να διαθέτει γύρω από το άνοιγμα του προσώπου και εσωτερικά λάστιχο, για την
καλή προσαρμογή της κουκούλας γύρω από την προσωπίδα αναπνευστικής
συσκευής.
2.8. Να έχει την κατάλληλη ελαστικότητα ώστε να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη και
σχήματα κεφαλιών.
2.9. Να έχει όλες τις ραφές διπλές και τα τελειώματα να είναι με κοπτοράπτη.
2.10.Η βαφή του υφάσματος να γίνει στην ίνα.
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2.11.Οι κλωστές ραφής να είναι 100% άκαυστες ίνες, χρώματος όμοιου με του
υφάσματος, και να μη ξεθωριάζουν

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την τεχνική τους προσφορά να καταθέσουν:

3.1. Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του κατασκευαστή
της αντιπυρικής κουκούλας. Αντίγραφο πιστοποιητικού ότι η προσφερόμενη
κουκούλα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ 13911:2004 ή NFPA 19712013
3.2. Επίσημο Τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης κουκούλας, με μετάφραση στην
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, όπου θα φαίνονται η σύνθεση του υφάσματος και τα
υπόλοιπα τεχνικά της χαρακτηριστικά.
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Γ. ΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι προς προμήθεια στολές Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές
προδιαγραφές των Υπουργικών Αποφάσεων 55572/ΦΕΚ Β Αρ. Φ. 1648 / 29.11.2005 .
Όλα τα είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, άψογα ραμμένα και κατάλληλα για το
σκοπό τον οποίο προορίζονται.
Η τιμή της στολής θα είναι ενιαία ανεξάρτητα του μεγέθους.
Τα ακριβή μεγέθη και τα χρώματα θα δοθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο με την
υπογραφή της σύμβασης και με παρουσία του αναδόχου στο ΔΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ για τη λήψη
των διαστάσεων των στολών –εξοπλισμού κάθε εργαζομένου ξεχωριστά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης να προσέλθει –κατόπιν
συννενόησης με την αρμόδια υπηρεσία – στο ΔΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ- και να προχωρήσει σε
λήψεις μετρήσεων των διαστάσεων κάθε στολής ξεχωριστά για κάθε εργαζόμενο
ξεχωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση –μη προσέλευσης για λήψη μετρήσεων διαστάσεων
- θα κηρυχθεί έκπτωτος.
Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι προς προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις δράσεις πολιτικής προστασίας θα είναι
σύμφωνες με τις ΚΥΑ 53361/06 όπως τροποποιήθηκαν με τις ΚΥΑ 36586/07 και ΚΥΑ 31119/07.
Τα προτεινόμενα προς προμήθεια είδη θα ενισχύσουν την προστασία των ατόμων που είναι πιθανόν
να εμπλακούν σε δράσεις αντιμετώπισης κινδύνου πυρκαγιάς. Θα διατίθενται κατά περίπτωση σε
χειριστές μηχανημάτων έργου και υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου που συντονίζουν με εντολές του Δημάρχου το έργο.
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Δ )Στολές αντιπυρικής προστασίας και διάσωσης
1) Μονοστρωματικές στολές αποτελούμενες από χιτώνιο και παντελόνι από αντιπυρικό
ύφασμα, ικανό να παρέχει προστασία από ακτινοβολούμενη θερμότητα, με υψηλές
μηχανικές ιδιότητες και αντιστατική προστασία, τεχνολογίας ΝΟΜΕΧ, χρώματος κατά
προτίμηση μπλέ.
Το χιτώνιο θα κλείνει εμπρός με φερμουάρ που επικαλύπτεται από πατιλέτα. Θα φέρει υψηλό
αναδιπλούμενο γιακά, δύο τουλάχιστον εσωτερικές τσέπες καθώς και τσέπη για ασύρματο. Στο
ύψος του στήθους και στα μανίκια θα υπάρχουν ανακλαστικές λωρίδες τύπου 3Μ triple trim.
Στο χιτώνιο θα αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο “ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-CIVIL PROTECTION–Δήμος Αλεξανδρούπολης” και θα φέρει το επίσημο σήμα της
Πολιτικής Προστασίας στο αριστερό μπράτσο. Στο δεξιό μπράτσο, όπως επίσης και στο
εμπρόσθιο αριστερό μέρος του στήθους θα φέρει βέλκρο για τοποθέτηση συμπληρωματικών
ενδείξεων.
Το παντελόνι θα φέρει δύο πλάγιες εσωτερικές τσέπες, δύο εξωτερικές στους μηρούς, ενισχύσεις
στα γόνατα και εσωτερικό λάστιχο ή κορδόνι στα άκρα. Θα φέρει ακόμα ανακλαστικές λωρίδες στο
ύψος του γονάτου, ίδιου τύπου με το χιτώνιο.
Οι στολές θα πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 366, ΕΝ 367, ΕΝ 532.
2)Φακοί
Οι φακοί θα έχουν άμεσα τη δυνατότητα προσαρμογής σε κράνη. Θα είναι κατασκευασμένοι από
υψηλής ανθεκτικότητας ABS και κατάλληλοι για χρήση σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα
έχουν τη δυνατότητα εκπομπής λευκού φωτός ισχύος τουλάχιστον 50 Lumens με ικανότητα
παροχής φωτισμού έως και τα 100 μέτρα.
Θα είναι 100% υδατοστεγής σε βάθος 1 μέτρα (ΙΡΧ 7) με δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλές
θερμοκρασίες.
Μικρές διαστάσεις και βάρος που επιθυμητό είναι να μην ξεπερνά τα 350 γραμμάρια. Η λάμπα θα
είναι τύπου LED, ικανή να παρέχει αυτονομία τουλάχιστον 5 ωρών.
Σήμανση CE, πιστοποιήσεις ΑΤΕΧ.

3)Επιδαπέδιος φορητός Προβολέας Led Επαναφορτιζόμενος ελάχιστης ισχύος 30W.










Ισχύς: μεγαλύτερη ή ίση των 30W
Τάση Λειτουργίας:230V AC
Απόδοση: μεγαλύτερη ή ίση των 140W
Απόδοση: κατ ελάχιστο 1400LM (140W Σε Αλογόνου)
Γωνία Δέσμης: 100-120 Μοίρες
Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία: έως 3 ώρες
Χρώμα Εκπομπής: Ψυχρό Λευκό( 6000K)
Περίβλημα: Αλουμίνιο
Πιστοποιητικά CE και ROHS

4)Γυαλιά προστασίας
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Τα γυαλιά ασφαλείας θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν τη μέγιστη προστασία των ματιών από
κάθε επικίνδυνο παράγοντα κατά την εργασία όπως κρούσεις σωματιδίων, σκόνες και υγρά αλλά
και από ακτινοβολία UV.
Οι φακοί θα έχουν αντιθαμβωτικές, αντιστατικές ιδιότητες καθώς και αντοχή σε γρατζουνιές.
Αντοχή στη θερμότητα και εύκολη προσαρμογή στο κράνος δασοπυρόσβεσης – διάσωσης.
Θα διαθέτουν σύστημα στερέωσης με τη χρήση ελαστικού ιμάντα ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως μάσκα (googles).
Πιστοποιήσεις: ΕΝ 166, ΕΝ 170, σήμανση CE
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

προστασίας(ΚΥΑ 53361/06)-

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ/ΠΡΟΫΠΟ-

Ατομικός εξοπλισμός
εθελοντικού πυροσβεστικού
κλιμάκιου ΔΕ Φερών

ΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ

-στολές δημοτικής

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

αστυνομίας - ειδών ατομικής
προστασίας για τις δράσεις
πολιτικής προστασίας

Αριθ.Μελέτης 149 /2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
α/α

Είδος υλικού

Κωδικοί

Μονάδα

CPV

μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Δαπάνη
ολική

ΟΜΑΔΑ Α
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΓΑΝΤΙΑ (CPV 18141000-9)
1

Γάντια δερματοπάνινα

18141000-9

Ζεύγος

3.740

3,00

ζεύγος

336

2

672,00€

ζεύγος

5.461

2

10.922,00€

Ζεύγη

246

1

246.00€

Πακέτο
100τμ

1.030

2.20

11.220,00€

18141000
2

Γάντια από PVC

3

Γάντια από νιτρίλιο

4

Γάντια από
νιτρίλιο

5

Γάντια
χρήσης

6

Γάντια συγκολλητών

18141000

ζεύγη

22

5

110,00€

7

Γάντια μονωτικά

18141000

Ζεύγη

58

5

290,00€

ύφασμα

ελαστικά

18141000
και
μιάς

18141000
18141000

2.266,00€

25.726,00€
ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ(CPV 33735000-1)

8

Γυαλιά προστασίας από
χημικούς
/
μηχανικούς
κινδύνους

33735100-2

Τεμ.

68

5

9

Γυαλιά προστασίας
ηλιακή ακτινοβολία

33733000-7

Τεμ.

221

5,00

10

Γυαλιά
προστασίας
οξυγονοσυγκολλητών

33735100-2

Ζεύγος

9

10

90,00€

11

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλησης

33735000-1

Τεμ.

4

10

40,00€

12

Ασπίδιο προστασίας
ηλεκτρικό τόξο

33735000-1

Τεμ

10

36

360,00€

340,00€

από
1.105,00€

από
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13

Ασπίδιο με πλέγμα

Τεμ

33735000-1

31

12,00

372,00€

2.307.00€
ΚΡΑΝΗ(CPV 18444100-4)
14

Κρανη

«

18444100-4

72

8,9

640,80€

--ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ(CPV 18142000-6)
15

Φίλτρο μάσκα Ρ1

18142000-6
18142000-6

16

Φίλτρα για μάσκες ημίσεως
προσώπου
A1P3 τύπου
Ρ410

τεμ

117

2,50

292,50€

Τεμ.

72

7

504,00€

Tεμ

67

30

2.010,00€

Τεμ

1

210

210,00€-

18142000-6
Φίλτρα για μάσκες ολόκληρου
προσώπου
τύπου
ΑΒΕΚ2 Ρ3
17
18142000-6
18

Αυτόνομη
συσκευή

αναπνευστική

3.016,50€
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ(CPV 35113400-3)
2.316,00€

19

Ανακλαστικά γιλέκα

35113440-5

τεμ

386

6

20

Αδιάβροχες ποδιές

182210000-4

τεμ

0

15,00

21

Ποδιές ηλεκτροσυγκολλητών

182210000-4

τεμ.

6

17

102,00

22

Στολές
χημικά

35113450-8

Τεμ

64

7,50

480,00€

28

125

3.500,00€

50

175

8.750,00€

26

30

780,00€

27

120

3.240,00€

1

15

15,00€

1

112

112,00€

προστασίας

από

Παντελόνια
με
ειδική
επένδυση για χορτοκοπτικό
23

Τεμ
18234000-8

Παντελόνια
με
επένδυση
για
αλυσοπρίονου

ειδική
χρηση

24

Τεμ

18234000-8
Ζώνη μέσης δερμάτινη για
χρήση αλυσοπρίονου

25

Τεμ
18425000-4

Τζάκετ εργασίας τεχνικών
26

Τεμ
18100000

Κουκούλα
ηλεκτροσυγκολλητή
δερμάτινη
27

Τεμ

18100000
Παντελόνι ηλεκτροσυγκολιτή

28

-€

Τεμ
18234000-8
Σελίδα 82

19PROC004688354 2019-03-28
19.295,00€
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ(CPV 18830000-6)
29

Γαλότσες

18811000-7

Ζευγη

186

15,00

2.790,00€

30

Αρβυλα ασφαλείας

18830000-6

ζεύγη

215

30,00

6.450,00€

31

Αρβυλα
ηλεκτρολόγων

18830000-6

ζεύγη

9

80,00

720,00

32

Γαλότσες
τιράντες

188160000

ζεύγη

4

40

160,00€

ασφαλείας

στήθους

με

10.120,00
ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(CPV 18143000-3 /35113400-3 / 34928460-0 / 34928460-0)
32

Ανακλαστικά Γιλέκα

35113440

Τεμ

0

6

33

Ωτοβύσματα

18143000-3

τεμ

29

2,50

72,50€

34

Μονωτικά
εργαλεία
(Κατσαβίδι-σταυροκατσάβιδο-πένσακόφτης
πλάγιος)

31600000-2

Σετ 4
τεμαχίων

1

50,00

50,00

35

Επιγονατίδες

35113400-3

Ζεύγος

59

17,00

1.003,00

36

Κώνοι σήμανσης

34928460-0

τεμ

67

10,00

670,00

37

Νιτσεράδες
στολές)

35113400-3

τεμ

269

15,00

4.035,00

38

Καπέλλα

35113400-3

τεμ.

234

4,00

936,00€

39

Προσαρτήματα
συγκολλήσεων

18143000-3

Ζεύγη

0

35,00

0€

-€

(αδιάβροχες

ασφαλείας

6.766,50€
ΣΥΝΟΛΟ Α

67.871,80€

Φ.Π.Α 24%

16.289,23€

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

84.161,03€

ΟΜΑΔΑ Β’
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Είδος υλικού

Κωδικοί
CPV

Μον.
Μέτρ.

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

Δαπάνη

1

Στολή Εθελοντή
Πυροσβέστη

351110005

Σετ

13

170,00

2.210,00

2

Επενδύτης

35111000-

Τεμ.

8

330,00

2.640,00

α/α
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3

4

5

ΠυρκαγιάςΧιτώνιο

5

Άρβυλα
Δασοπυρόσβεσης

351110005

Ζεύγη

13

195,00

2.535,00

351110005

Τεμ

8

185,00

1.480,00

351110005

Τεμ.

8

322,00

2.576,00

351110005

Ζεύγη

13

50,00

650,00

351110005

Τεμ

13

45,00

585,00

Σύνολο

12.676,00

Κράνη
Δασοπυρόσβεσης

Αστικά κράνη

6

Γάντια Εργασίας

7

Κουκούλες
Πυρκαγιάς

Πυροσβεστικός εξοπλισμός

35111000-5

ΦΠΑ
24%
Γ.
Σύνολο

3.042,24
15.718,24

ΟΜΑΔΑ Γ’
ΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δεν προβλέπεται να γίνει προμήθεια από την νομοθεσία σύμφωνα με την με αρ.55572/26-10-2005
(ΦΕΚ 1648/29-11-2005 τεύχος Β’) άρθρο 3 «το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας εφοδιάζεται
με μέρομνα του οικείου ΟΤΑ τις παραπάνω στολές κάθε δύο (2) έτη».
ΟΜΑΔΑ Δ’
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2018
Α/Α

Είδος υλικού

CPV

Μονάδα
Ποσότητα
μέτρησης

Τιμή
μονάδας

Δαπάνη

1

Στολές
αντιπυρικής
προστασίας
και 35811100-3 τεμ.
διάσωσης

13

200

2.600,00

2

Φακοί

35100000-5 τεμ.

10

50

500,00

3

Επιδαπέδιος
φορητός
Προβολέας
Led 35100000-5 τεμ
Επαναφορτιζόμενος 30W

4

40

160,00
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4

Γυαλιά προστασίας

33735100-2 τεμ.

10

30

300,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.560,00

ΦΠΑ
24%

854,40

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

4.414,40

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

α/α

Είδος υλικού

Κωδικοί

Μονάδα

CPV

μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Δαπάνη
ολική

ΟΜΑΔΑ Α
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΓΑΝΤΙΑ (CPV 18141000-9)
1

Γάντια δερματοπάνινα

18141000-9

Ζεύγος

3.740

3,00

ζεύγος

336

2

672,00€

ζεύγος

5.461

2

10.922,00€

Ζεύγη

246

1

246.00€

Πακέτο
100τμ

1.030

2.20

11.220,00€

18141000
2

Γάντια από PVC

3

Γάντια από νιτρίλιο

4

Γάντια από
νιτρίλιο

5

Γάντια
χρήσης

6

Γάντια συγκολλητών

18141000

ζεύγη

22

5

110,00€

7

Γάντια μονωτικά

18141000

Ζεύγη

58

5

290,00€

ύφασμα

ελαστικά

18141000
και
μιάς

18141000
18141000

2.266,00€

25.726,00€
ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ(CPV 33735000-1)

8

Γυαλιά προστασίας από
χημικούς
/
μηχανικούς
κινδύνους

33735100-2

Τεμ.

68

5

9

Γυαλιά προστασίας
ηλιακή ακτινοβολία

33733000-7

Τεμ.

221

5,00

10

Γυαλιά
προστασίας
οξυγονοσυγκολλητών

33735100-2

Ζεύγος

9

10

90,00€

11

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλησης

33735000-1

Τεμ.

4

10

40,00€

12

Ασπίδιο προστασίας από
ηλεκτρικό τόξο

33735000-1

Τεμ

10

36

360,00€

13

Ασπίδιο με πλέγμα

33735000-1

Τεμ

31

12,00

372,00€

340,00€

από
1.105,00€

2.307.00€
ΚΡΑΝΗ(CPV 18444100-4)
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14

Κρανη

«

18444100-4

72

8,9

640,80€

--ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ(CPV 18142000-6)
15

Φίλτρο μάσκα Ρ1

18142000-6
18142000-6

16

Φίλτρα για μάσκες ημίσεως
προσώπου
A1P3 τύπου
Ρ410

τεμ

117

2,50

292,50€

Τεμ.

72

7

504,00€

Tεμ

67

30

2.010,00€

Τεμ

1

210

210,00€-

18142000-6
Φίλτρα για μάσκες ολόκληρου
προσώπου
τύπου
ΑΒΕΚ2 Ρ3
17
18142000-6
18

Αυτόνομη
συσκευή

αναπνευστική

3.016,50€
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ(CPV 35113400-3)
2.316,00€

19

Ανακλαστικά γιλέκα

35113440-5

τεμ

386

6

20

Αδιάβροχες ποδιές

182210000-4

τεμ

0

15,00

21

Ποδιές
ηλεκτροσυγκολλητών

182210000-4

τεμ.

6

17

102,00

22

Στολές
χημικά

35113450-8

Τεμ

64

7,50

480,00€

28

125

3.500,00€

50

175

8.750,00€

26

30

780,00€

27

120

3.240,00€

1

15

15,00€

1

112

112,00€

προστασίας

από

Παντελόνια
με
ειδική
επένδυση για χορτοκοπτικό
23

Τεμ
18234000-8

Παντελόνια
με
επένδυση
για
αλυσοπρίονου

ειδική
χρηση

24

Τεμ

18234000-8
Ζώνη μέσης δερμάτινη για
χρήση αλυσοπρίονου

25

Τεμ
18425000-4

Τζάκετ εργασίας τεχνικών
26

Τεμ
18100000

Κουκούλα
ηλεκτροσυγκολλητή
δερμάτινη
27

Τεμ

18100000
Παντελόνι
ηλεκτροσυγκολιτή

28

-€

Τεμ
18234000-8

19.295,00€
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ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ(CPV 18830000-6)
29

Γαλότσες

18811000-7

Ζευγη

186

15,00

2.790,00€

30

Αρβυλα ασφαλείας

18830000-6

ζεύγη

215

30,00

6.450,00€

31

Αρβυλα
ηλεκτρολόγων

18830000-6

ζεύγη

9

80,00

720,00

32

Γαλότσες
τιράντες

188160000

ζεύγη

4

40

160,00€

ασφαλείας

στήθους

με

10.120,00
ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(CPV 18143000-3 /35113400-3 / 34928460-0 / 34928460-0)
32

Ανακλαστικά Γιλέκα

35113440

Τεμ

0

6

33

Ωτοβύσματα

18143000-3

τεμ

29

2,50

72,50€

34

Μονωτικά
εργαλεία
(Κατσαβίδι-σταυροκατσάβιδο-πένσακόφτης
πλάγιος)

31600000-2

Σετ 4
τεμαχίων

1

50,00

50,00

35

Επιγονατίδες

35113400-3

Ζεύγος

59

17,00

1.003,00

36

Κώνοι σήμανσης

34928460-0

τεμ

67

10,00

670,00

37

Νιτσεράδες
στολές)

35113400-3

τεμ

269

15,00

4.035,00

38

Καπέλλα

35113400-3

τεμ.

234

4,00

936,00€

39

Προσαρτήματα
συγκολλήσεων

18143000-3

Ζεύγη

0

35,00

0€

-€

(αδιάβροχες

ασφαλείας

6.766,50€
ΣΥΝΟΛΟ Α

67.871,80€

Φ.Π.Α 24%

16.289,23€

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

84.161,03€

ΟΜΑΔΑ Γ
ΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

α/α

Είδος υλικού

Κωδικοί

Μονάδα

CPV

μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Δαπάνη
ολική

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ(Στολή ανδρική χειμερινή)
1

2

Παλτό μάλλινο
κυπαρισσί

χρώματος

Σακάκι μάλλινο χρώματος
κυπαρισσί

35811200-4

35811200-4

Τεμ
Τεμ
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425,00

5

5
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3

4

5

6

7
8

9

10

Παντελόνι μάλινο χρώματος
κυπαρισσί
Πουκάμισο
μακρυμάνικο
χρώματος γαλάζιου
Κασκόλ μάλλινο χρώματος
κυπαρισσί
Ζεύγος γάντια δερμάτινα
μαύρου χρώματος
Μπερές μάλλινος χρώματος
μαύρου
Ζεύγος κάλτσες μάλλινες
Παπούτσια δερμάτινα δετά
χρώματος μαύρου
Γραβάτα
γαλάζιου

χρώματος

40,00
35811200-4

Τεμ

200,00

5
125,00

35811200-4

35811200-4

35811200-4

Τεμ
Τεμ
Τεμ

5

25,00
15,00

75,00

18,00

90,00

10,00

50,00

5

5

35811200-4

Τεμ

5

35811200-4

Τεμ

5

3,90

Τεμ
35811200-4

γκρί

275,00
5

55,00

Τεμ
35811200-4

19,50

50,00
5

10,00

1.784,50
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ(Στολή γυναικεία χειμερινή)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Παλτό μάλλινου χρώματος
κυπαρισσί
Σακάκι μάλινο
κυπαρισσί

τεμ

1

95,00

95,00

35811200-4

τεμ

1

85,00

85,00

35811200-4

τεμ

1

40,00

40,00

35811200-4

τεμ

1

45,00

45,00

χρώματος

Παντελόνι
μάλλινο
χρώματος κυπαρισσί
Φούστα μάλλινη χρώματος
κυπαρισσί
Πουκάμισο
μακρυμάνικο
χρώματος γαλάζιου
Μπλούζα
μακό
ανφόρμ
χρώματος γκρί-γαλάζιου
Ζεύγος γάντια δερμάτινα
χρώματος μαύρου
Μπερές μάλλινος χρώματος
μαύρου
Κασκόλ μάλλινο χρώματος
κυπαρισσί
Καλσόν στο
δέρματος

35811200-4

χρώμα

25,00
35811200-4

τεμ

1

25,00

35811200-4

τεμ

1

30,00

18,00
35811200-4

τεμ

1

18,00
10,00

35811200-4

τεμ

1

10,00
15,00

35811200-4

τεμ

1

τεμ

1

15,00

του

Ζεύγος γόβες δερμάτινες
χρώματος μαύρου

30,00

10,00
35811200-4

10,00
80,00

35811200-4

τεμ
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Φουλάρι χρώματος γαλάζιου
12

18,00
35811200-4

τεμ

1

15,00

463,00
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ(Στολή ανδρική θερινή)
Σακάκι από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρωμ. κυπαρισσί

35811200-4

τεμ

5

85,00

425,00

3581120004

τεμ

5

40,00

200,00

1

2

3

4

5

Παντελόνι από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρωμ. κυπαρισσί
Πουκάμισο
κοντομάνικο
χρώματος γαλάζιο
Κάλτσες
βαμβακερές
χρώματος μαύρου
Παπούτσια δερμάτινα δετά
χρώματος μαύρου

125,00
35811200-4

τεμ

5

25,00
19,50

35811200-4

τεμ

5

3,90

35811200-4

τεμ

5

60,00

300,00

1.069,50
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ(Στολή γυναικεία θερινή)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Σακάκι από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρώμ.κυπαρισσί
Παντελόνι από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρώμ.κυπαρι.
Φούστα από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρώμ.κυπαρισ.
Πουκάμισο
κοντομάνικο
χρώματος γαλάζιου
Μπλούζα
μακο
ανφορμ
χρωμ. Γκρί-γαλάζιου
Ζεύγος γόβες δερμάτινες
χρώματος μαύρου
Ζεύγος καλσόν στο χρώμα
του δέρματος
Σακάκι από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρώμ.κυπαρισ.
Παντελόνι από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρώμ.κυπαρι.

85,00
358112004

35811200-4

35811200-4

τεμ
τεμ
τεμ

1

85,00
40,00

40,00

30,00

30,00

1

1
25,00

35811200-4

35811200-4

35811200-4

τεμ
τεμ

τεμ

1

25,00
30,00

30,00

55,00

55,00

1

1
10,00

35811200-4

τεμ

1

10,00
80,00

35811200-4

τεμ

1

35811200-4

τεμ

1

44,00

80,00

44,00

399,00
ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(Στολή ανδρική χειμερινή)
1

Παλτό

μάλλινο

χρώματος
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κυπαρισσί

2

3

Σακάκι μάλλινο χρώματος
κυπαρισσί
Μπουφάν
δερμάτινο
χρώματος μαύρου

4

Γιλέκο
με
αποσπώμενα
μανίκια από καμπαρτίνα
βαμβακερή
χρώματος
κυπαρισσί

5

Παντελόνια
μάλλινα
χρώματος
κυπαρισσί(2/άτομο)

6

7

8

9

10

11

12

Πουκάμισα
μακρυμάνικα
χρώματος γαλάζιου(2/άτομο)
Πουλόβερ με σηκωτό γιακά
και δερματάκια
Φανέλες
κοντομάνικες
χρώματος
κυπαρισσί(2/άτομο)
Κασκόλ μάλλινο χρώματος
κυπαρισσί
Μπερές μάλλινος χρώματος
μαύρο
Κάλτσες μάλλινες χρώματος
μαύρου
Παπούτσια δερμάτινα δετά
χρώματος μαύρου(2/άτομο)

35811200-4

τεμ

5

80,00

400,00

35811200-4

τεμ

5

85,00

425,00

35811200-4

τεμ

5

170,00

850,00

35811200-4

τεμ

5

69,00

345,00

35811200-4

τεμ

10

40,00

400,00

35811200-4

τεμ

10

25,00

250,00

35811200-4

τεμ

5

35,00

175,00

35811200-4

τεμ

10

18,00

180,00

35811200-4

τεμ

5

18,00

90,00

35811200-4

τεμ

5

23,00

115,00

35811200-4

τεμ

20

3,90

78,00

35811200-4

τεμ

10

55,00

550,00

3.858,00
ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(Στολή γυναικεία χειμερινή)
Παλτό μάλλινο
κυπαρισσί

χρώματος

Σακάκι μάλινο
κυπαρισσί

χρώματος

Μπουφάν
δερμάτινο
χρώματος μαύρου
Γιλέκο
με
αποσπώμενα
μανίκια από καμπαρτίνα
βαμβακερή
χρώματος
κυπαρισσί
Παντελόνια
μάλλινα
χρώματος κυπαρισσί
Φούστα μάλλινη χρώματος
κυπαρισσί
Πουκάμισα

35811200-4

τεμ

1

80,00

80,00

35811200-4

τεμ

1

85,00

85,00

35811200-4

τεμ

1

170,00

170,00

35811200-4

τεμ

1

60,00

60,00

35811200-4

τεμ

2

40,00

80,00

35811200-4

τεμ

1

35,00

35,00

μακρυμάνικα
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χρώματος γαλάζιου
Φανέλες
κοντομάνικες
χρώματος
κυπαρισσί(2/άτομο)
Κασκόλ μάλλινο χρώματος
κυπαρισσί
Μπερές μάλλινος χρώματος
μαύρο
Ζεύγη γόβες δερμάτινες
χρώματος μαύρου
Καλσόν στο
δέρματος

χρώμα

35811200-4

τεμ

2

25,00

50,00

35811200-4

τεμ

2

15,00

30,00

35811200-4

τεμ

1

15,00

15,00

35811200-4

τεμ

1

10,00

10,00

35811200-4

τεμ

2

50,00

100,00

35811200-4

τεμ

4

10,00

40,00

του

755,00
ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(Στολή ανδρική θερινή)
Γιλέκο
αποσπώμενο
με
μανίκια από καμπαρτίνα
βαμβακερή
χρώματος
κυπαρισσί
Παντελόνια από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρωμ κυπαρ
Σακάκι από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρωμ. Κυπαρις
Πουκάμισα
κοντομάνικα
χρώματος γαλάζιου
Ζεύγος
δερμάτινα
μαύρου

δετά

παπούτσια
χρώματος

Κάλτσες
βαμβακερές
χρώματος μαύρου(4 ζεύγη)

35811200-4

τεμ

5

65,00

325,00

35811200-4

τεμ

10

40,00

400,00

3581120-4

τεμ

5

60,00

300,00

35811200-4

τεμ

10

25,00

250,00

35811200-4

τεμ

5

50,00

250,00

35811200-4

τεμ

20

3,90

78,00

1.603,00
ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(Στολή γυναικεία θερινή)
Σακάκι από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρώματος κυπαρ

τεμ

1

2

3

4

5

80,00

80,00

2

30,00

60,00

1

40,00

40,00

2

25,00

50,00

1

60,00

60,00

35811200-4
1

Φούστες από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρωμ.κυπαρις.
Παντελόνι από καμπαρτίνα
βαμβακερή χρώμ. κυπαρ.
Πουκάμισα
κοντομάνικα
χρώματος γαΛάζιου
Γιλέκο
με
αποσπώμενα
μανίκια από καμπαρτίνα
χρώμ. κυπαρισσί

τεμ
35811200-4
τεμ
35811200-4
τεμ
35811200-4

35811200-4

τεμ
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6

7

8

Ζεύγη γόβες δερμάτινες
χρώματος μαύρου
Καλσόν στο
δέρματος

χρώμα

35811200-4

τεμ

2

50,00

100,00

35811200-4

τεμ

4

10,00

40,00

35811200-4

τεμ

1

28,00

28,00

του

Μπλούζα
μακό
ανφορμ
χρώματος γκρί – γαλάζιου

458,00
ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ανδρ/γυναικ χειμερινή)
Παντελόνι από καμπαρτίνα
βαμβακερή με τσέπες χρωμ.
κυπαρισσί
Πουλόβερ με σηκωτό γιακά
και δερματάκια
Φανέλες κοντομάνικες χρωμ
κυπαρισσί(2/ άτομο)
Μποτάκια δερμάτινα χρωμ
μαύρου(2/ άτομο)
Τζόκεϋ χρωμ κυπαρισσί
Ζεύγη καλτσών
χρωμ. Μαύρου

35811200-4

τεμ

6

35,00

210,00

35811200-4

τεμ

6

28,00

168,00

35811200-4

τεμ

12

15,00

180,00

35811200-4

τεμ

12

70,00

840,00

35811200-4

τεμ

6

15,00

90,00

35811200-4

τεμ

24

3,90

93,60

μάλλινων

1.581,60
ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ανδρ/γυναικ θερινή)

1

2

3

4

5

Παντελόνι από καμπαρτίνα
βαμβακερή με τσέπες χρωμ.
κυπαρισσί
Φανέλες κοντομάνικες χρωμ
κυπαρισσί(2/ άτομο)
Μπλούζες μακό χρώματοςο
γκρί-γαλάζιου
Ζεύγη κάλτσες βαμβακερές
χρωμ. μαύρου
Μποτάκια
δερμάτινα
χρώματος μαύρου

35811200-4

τεμ

6

35,00

210,00

35811200-4

τεμ

12

15,00

180,00

12

20,00

240,00

35811200-4

τεμ

35811200-4

τεμ

24

3,90

93,60

35811200-4

τεμ

6

70,00

420,00

1.143,60
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

1

2

Ζώνη δερμάτινου χρώματος
μαυρου με πόρπη
Δερμάτινο
τσαντάκι
ανδρικό χρώμ.μαύρου

35811200-4

35811200-4

35811200-4

10,00

60,00

6

15,00

90,00

6

35,00

210,00

τεμ
τεμ

Αδιάβροχα
3

6

τεμ
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360,00
ΣΥΝΟΛΟ

13.475,20

Φ.Π.Α. 24%

3.234,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16.709,25

ΟΜΑΔΑ Δ’
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019
Α/Α

Είδος υλικού

Μονάδα
μέτρησης

CPV

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Δαπάνη

1

Στολές
αντιπυρικής
προστασίας
και 35811100-3 τεμ.
διάσωσης

13

200

2.600,00

2

Φακοί

35100000-5 τεμ.

10

50

500,00

3

Επιδαπέδιος
φορητός
Προβολέας
Led 35100000-5 τεμ
Επαναφορτιζόμενος 30W

4

40

160,00

4

Γυαλιά προστασίας

10

30

300,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.560,00

33735100-2 τεμ.

ΦΠΑ
24%

854,40

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

4.414,40

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
α/α

Είδος υλικού

Κωδικοί

Μονάδα

CPV

μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Δαπάνη
ολική

ΟΜΑΔΑ Α
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΓΑΝΤΙΑ (CPV 18141000-9)
1

Γάντια δερματοπάνινα

18141000-9

Ζεύγος

3.740

3,00

ζεύγος

336

2

672,00€

ζεύγος

5.461

2

10.922,00€

Ζεύγη

246

1

246.00€

Πακέτο
100τμ

1.030

2.20

11.220,00€

18141000
2

Γάντια από PVC

3

Γάντια από νιτρίλιο

4

Γάντια από
νιτρίλιο

5

Γάντια
χρήσης

ύφασμα

ελαστικά

18141000
και
μιάς

18141000
18141000
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6

Γάντια συγκολλητών

18141000

ζεύγη

22

5

110,00€

7

Γάντια μονωτικά

18141000

Ζεύγη

58

5

290,00€

25.726,00€
ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ(CPV 33735000-1)

8

Γυαλιά προστασίας από
χημικούς
/
μηχανικούς
κινδύνους

33735100-2

Τεμ.

68

5

9

Γυαλιά προστασίας
ηλιακή ακτινοβολία

33733000-7

Τεμ.

221

5,00

10

Γυαλιά
προστασίας
οξυγονοσυγκολλητών

33735100-2

Ζεύγος

9

10

90,00€

11

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλησης

33735000-1

Τεμ.

4

10

40,00€

12

Ασπίδιο προστασίας από
ηλεκτρικό τόξο

33735000-1

Τεμ

10

36

360,00€

13

Ασπίδιο με πλέγμα

33735000-1

Τεμ

31

12,00

372,00€

340,00€

από
1.105,00€

2.307.00€
ΚΡΑΝΗ(CPV 18444100-4)
14

Κρανη

«

18444100-4

72

8,9

640,80€

--ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ(CPV 18142000-6)
15

Φίλτρο μάσκα Ρ1

18142000-6
18142000-6

16

Φίλτρα για μάσκες ημίσεως
προσώπου
A1P3 τύπου
Ρ410

τεμ

117

2,50

292,50€

Τεμ.

72

7

504,00€

Tεμ

67

30

2.010,00€

Τεμ

1

210

210,00€-

18142000-6
Φίλτρα για μάσκες ολόκληρου
προσώπου
τύπου
ΑΒΕΚ2 Ρ3
17
18142000-6
18

Αυτόνομη
συσκευή

αναπνευστική

3.016,50€
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ(CPV 35113400-3)
2.316,00€

19

Ανακλαστικά γιλέκα

35113440-5

τεμ

386

6

20

Αδιάβροχες ποδιές

182210000-4

τεμ

0

15,00

21

Ποδιές
ηλεκτροσυγκολλητών

182210000-4

τεμ.

6

17

102,00

22

Στολές
χημικά

35113450-8

Τεμ

64

7,50

480,00€

28

125

3.500,00€

προστασίας

από

Παντελόνια
με
ειδική
επένδυση για χορτοκοπτικό
23

-€

Τεμ
18234000-8
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Παντελόνια
με
επένδυση
για
αλυσοπρίονου

ειδική
χρηση

24

Τεμ

18234000-8
Ζώνη μέσης δερμάτινη για
χρήση αλυσοπρίονου

25

50

175

8.750,00€

26

30

780,00€

27

120

3.240,00€

1

15

15,00€

1

112

112,00€

Τεμ
18425000-4

Τζάκετ εργασίας τεχνικών

Τεμ

26

18100000
Κουκούλα
ηλεκτροσυγκολλητή
δερμάτινη

Τεμ

27

18100000
Παντελόνι
ηλεκτροσυγκολιτή

Τεμ

28

18234000-8

19.295,00€
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ(CPV 18830000-6)
29

Γαλότσες

18811000-7

Ζευγη

186

15,00

2.790,00€

30

Αρβυλα ασφαλείας

18830000-6

ζεύγη

215

30,00

6.450,00€

31

Αρβυλα
ηλεκτρολόγων

18830000-6

ζεύγη

9

80,00

720,00

32

Γαλότσες
τιράντες

188160000

ζεύγη

4

40

160,00€

ασφαλείας

στήθους

με

10.120,00
ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(CPV 18143000-3 /35113400-3 / 34928460-0 / 34928460-0)
32

Ανακλαστικά Γιλέκα

35113440

Τεμ

0

6

33

Ωτοβύσματα

18143000-3

τεμ

29

2,50

72,50€

34

Μονωτικά
εργαλεία
(Κατσαβίδι-σταυροκατσάβιδο-πένσακόφτης
πλάγιος)

31600000-2

Σετ 4
τεμαχίων

1

50,00

50,00

35

Επιγονατίδες

35113400-3

Ζεύγος

59

17,00

1.003,00

36

Κώνοι σήμανσης

34928460-0

τεμ

67

10,00

670,00

37

Νιτσεράδες
στολές)

35113400-3

τεμ

269

15,00

4.035,00

38

Καπέλλα

35113400-3

τεμ.

234

4,00

936,00€

39

Προσαρτήματα
συγκολλήσεων

18143000-3

Ζεύγη

0

35,00

0€

-€

(αδιάβροχες

ασφαλείας

6.766,50€
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ΣΥΝΟΛΟ Α

67.871,80€

Φ.Π.Α 24%

16.289,23€

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

84.161,03€
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ΟΜΑΔΑ Γ’
ΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δεν προβλέπεται να γίνει προμήθεια από την νομοθεσία σύμφωνα με την με αρ.55572/2610-2005 (ΦΕΚ 1648/29-11-2005 τεύχος Β’) άρθρο 3 «το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής
Αστυνομίας εφοδιάζεται με μέρομνα του οικείου ΟΤΑ τις παραπάνω στολές κάθε δύο (2) έτη».
ΟΜΑΔΑ Δ’
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Δαπάνη

1

Στολές
αντιπυρικής
προστασίας
και 35811100-3 τεμ.
διάσωσης

13

200

2.600,00

2

Φακοί

35100000-5 τεμ.

10

50

500,00

3

Επιδαπέδιος
φορητός
Προβολέας
Led 35100000-5 τεμ
Επαναφορτιζόμενος 30W

4

40

160,00

4

Γυαλιά προστασίας

10

30

300,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.560,00

Α/Α

Είδος υλικού

CPV

Μονάδα
μέτρησης

33735100-2 τεμ.

ΦΠΑ
24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 12/12 /2018

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 12

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

/12 /2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αθανάσιος Κατσιάνης

Κυρτσίδης Αργύρης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

προστασίας(ΚΥΑ 53361/06)-

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ/ΠΡΟΫΠΟ-

Ατομικός εξοπλισμός
εθελοντικού πυροσβεστικού
κλιμάκιου ΔΕ Φερών

ΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ

-στολές δημοτικής

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

αστυνομίας - ειδών ατομικής
προστασίας για τις δράσεις
πολιτικής προστασίας

Αριθ.Μελέτης 149 /2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση Προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας(ΚΥΑ 53361/06)- Ατομικός εξοπλισμός εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμάκιου ΔΕ
Φερών -στολές δημοτικής αστυνομίας , σύμφωνα με την με αριθμό 55572/29-11-2005 ( ΦΕΚ
1648/29-11-2016 τεύχος Β΄) απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης περί « Καθορισμού της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής
Αστυνομίας» η οποία συμπληρώθηκε με την με αριθμό 15945/7-4-20006 (ΦΕΚ 426/7-4-2006
τεύχος Β΄) απόφαση και ειδών ατομικής προστασίας για τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας.
Ως «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος
φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών
συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων
ως «ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά,
ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει
ανατεθεί με δημόσια σύμβαση η προμήθεια ομάδας ή ομάδων .
Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης θα κληθεί σε ορισμένο τόπο και χρόνο για
τη λήψη μέτρων των εργαζόμενων ώστε να προχωρήσει στη ραφή των ρούχων. Επίσης θα λάβει
και ονομαστική κατάσταση μεγεθών για τα είδη , όπου αυτό προβλέπεται. Εντός του χρόνου
παράδοσης των ειδών όπως ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, ο ανάδοχος θα πρέπει να
παραδώσει όλα τα είδη συσκευασμένα ονομαστικά σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Όσον αφορά στις απαραίτητες πρόβες για την σωστή ραφή των
ρούχων θα πρέπει ο ανάδοχος να καθορίσει εξ αρχής πόσες θα χρειαστούν
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Τα είδη θα κατασκευαστούν επί μέτρω αφού θα γίνουν οι απαιτούμενες πρόβες για την
τέλεια εφαρμογή, ανάλογα με την σωματική διάπλαση του κάθε δικαιούχου.
Η ραφή των ειδών θα παρακολουθείται στα διάφορα στάδια της από την αρμόδια
υπηρεσία, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να επιφέρει τυχόν ενδεικνυόμενες στο στάδιο της
κατασκευής διορθώσεις από κακοτεχνίες ή τεχνικές ασυμμετρίες.
Σε περίπτωση αμφισβητήσεως περί της καλής ή μη εφαρμογής ή και ακαταλληλότητας των
ειδών , αποφαίνεται η Επιτροπή Παραλαβής , η απόφαση της οποίας είναι υποχρεωτική και για
τον δικαιούχο Δήμο.
Η καλή εκτέλεση γενικώς της εργασίας ( μακροσκοπικός έλεγχος) στα είδη ιματισμού , θα
βεβαιώνεται στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής από την οικεία Επιτροπή.
Εφόσον η προμήθεια δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα , ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών να αντικαταστήσει ή να
βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 298.153,8 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%.
Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέποντας από :
Α. Ισχύουσες διατάξεις
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/08.08.2016 Α΄.
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/08 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008)
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 143/28-06-2014), πλην
των άρθρων 132 παρ. 1-5, 133 και 134.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
Την με αριθμό 55572/29-11-2005 ( ΦΕΚ 1648/29-11-2016 τεύχος Β΄) απόφαση του Υφυπουργού
Εσωτερικών Δημόσας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί « Καθορισμού της στολής του ειδικού
ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» η οποία συμπληρώθηκε με την με αριθμό
15945/7-4-20006 (ΦΕΚ 426/7-4-2006 τεύχος Β΄) απόφασή του.
Β. Αποφάσεις
Την με αριθμ.
Υπηρεσιών.

149/2018 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών
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Την με αριθμό 452/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών , των όρων διακήρυξης διαγωνισμού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της
προμήθειας .

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι
οδηγίες των
διατάξεων του Ν.4412/2016 και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης
προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και
Εμπορίου, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
α. η διακήρυξη
β. η τεχνική περιγραφή
γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
δ. η προσφορά
ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης
στ. η σύμβαση
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Α) Εγγύηση συμμετοχής: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινής απαραδέκτουαποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό
(2%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, για το τμήμα ή τα
τμήματα για τα οποία υποβάλλει προσφορά- συμμετέχει ο υποψήφιος. Στην περίπτωση
που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες/τμήματα , τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι τουλάχιστον για επτά (7) μήνες από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αλεξανδρούπολης αν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά, δεν
προσκομίσει εντός της τασσόμενης προθεσμίας τα πιστοποιητικά που θα του ζητηθούν σε
περίπτωση προσωρινής κατακύρωσης σε αυτόν ομάδας ή ομάδων του διαγωνισμού, ή δεν
προσέλθει εντός της τασσόμενης προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης.
Β) Εγγυητική καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει
να προσκομίσει την απαιτουμένη εγγύηση καλής εκτελέσεως, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
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ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72
παρ. 1β του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του
αναδόχου και έχει διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31.12.2021 για το τμήμα Α της μελέτης , διάρκεια
ισχύος έως 31.12.2020 για το τμήμα Β της μελέτης , διάρκεια ισχύος έως 31.12.2020 για το τμήμα
Γ της μελέτης και διάρκεια ισχύος έως 31.12.2021 για το τμήμα Δ της μελέτης
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
ΑΡΘΡΟ 6ο- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Το κριτήριο κατακύρωσης των Ομάδων Α, Β, Γ,Δ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα.
Η προσφερόμενη τιμή μονάδας, παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της
προμήθειας και δεν υπόκεινται για κανέναν λόγο σε αναθεώρηση.
Όλες οι τιμές των προσφορών θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα περιλαμβάνουν:
Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ.) και τις νόμιμες κρατήσεις, οι
οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον οικονομικό φορέα.
Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον οικονομικό φορέα.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ - : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016.
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί όλη τη συμβατική ποσότητα αλλά αυτή θα
διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του αναδόχου .
Τα είδη θα παραδοθούν τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αλλά
μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που η διακήρυξη ορίζει .Για τα είδη η προθεσμία θα δίνεται 5
ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία παράδοσης . Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει από
υπαιτιότητά του την παράδοση του συνόλου της προμήθειας στο Δήμο πέραν του
συμφωνηθέντος , τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Τα είδη θα παραδοθούν στο Δήμο με
δαπάνη του προμηθευτή.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργηθεί με:
α) Με μακροσκοπική εξέταση.
β) Με χημική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), μόνο εφόσον η Επιτροπή την κρίνει απαραίτητη.
Μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση χημικής εξέτασης συντάσσεται
από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου τούτου. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
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β)να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει
αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που
προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλόλητά του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά
περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
επηρεάζουν την καταλληλόλητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί
να απορριφθεί.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016
διαδικασίες.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΨΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων
τεχνικών προδιαγραφών . Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή ποιότητα των προσφερόμενων ειδών
για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο (από την παράδοση του συνόλου των ειδών του κάθε τμήματος του
κάθε έτους) και υποχρεούται να καλύψει για το διάστημα αυτό τυχόν βλάβες λόγω κακής
κατασκευής . Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας τυχαίου
δείγματος των υπό προμήθεια ειδών σε πιστοποιημένα εργαστήρια με έξοδα του προμηθευτή .Τα
είδη που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή είναι ακατάλληλα θα απομακρύνονται με δαπάνη του
προμηθευτή και θα αντικαθίστανται με νέα είδη.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή(άρθρ. 213 Ν.4412/2016).

-

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

-

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.
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ΑΡΘΡΟ 9: ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος
ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Η προσκόμιση τόσο των δειγμάτων που
καταθέτουν οι οικονομικοί φορείς ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016.
Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της
σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.
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, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά.
Το εκάστοτε εκδιδόμενο τιμολόγιο θα εξοφλείται πλήρως (100%) μετά από την οριστική
παραλαβή του συνόλου του τμήματος των ειδών που παραγγέλθηκαν (άρθρο 200 παρ. 1-4 Ν.
4412/2016). Τα δικαιολογητικά που, κατ’ ελάχιστο, απαιτούνται για την πληρωμή του προμηθευτή
είναι:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.
Η καταβολή της αμοιβής του προμηθευτή θα γίνεται με την προσκόμιση των παραστατικών που
προβλέπονται παραπάνω, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν.
4412/2016), συνεκτιμημένου και του χρόνου που απαιτείται για την θεώρηση του σχετικού
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου .

Άρθρο 11ο – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει έγγραφη προσφορά για μία ή
περισσότερες ομάδες, αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 12/12 /2018

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 12

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

/12 /2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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Αθανάσιος Κατσιάνης

Κυρτσίδης Αργύρης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ε.Ε.Ε.Σ. (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

(Ε.Ε.Ε.Σ.)
[άρθρου 79 παρ. 1 και παρ. 3 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων των οδηγιών
……………………………..
………………………………………
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