ΑΔΑ:ΩΡΟΩΩΗΖ-ΔΣ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ωραιόκαστρο:14- 09- 2020
Αρ. Πρωτ. : 15927
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» και μόνο για τις κατηγορίες 1,2,4 και 6 σύμφωνα με την
υπ' αριθμόν 202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ Ψ5ΣΞΩΗΖ-3Ο5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων, εξήντα ένα ευρώ και ογδόντα εννιά
λεπτά (44.061,89€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και υποδιαιρείται σε 4 κατηγορίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες κατηγορίες για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε κατηγορίας.
Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Ωραιοκάστρου από τους ΚΑ 15.6061.1000, 20.6061.1002, 30.6061.1002,
35.6061.1002 του προϋπολογισμού έτους 2020. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (3) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ .
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 2%
της εκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες κατηγορίες της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της αξίας της Κατηγορίας ή Κατηγοριών γιατο/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού την 28 Σεπτεμβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα.
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09.00η π.μ. και ώρα λήξης η 09.30η π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα τηλ. 2313304036 fax: 2310697536. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και την από

05/11/2019 μελέτης της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, , Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Αυτ. Τμήματος Κοιν.
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ωραιοκάστρου www.oraiokastro.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Ωραιοκάστρου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κομνηνών 76

Πόλη

Ωραιόκαστρο

Ταχυδρομικός Κωδικός

57013

Χώρα

Ελλάδα

Τηλέφωνο

2313304000,2313304036,

Φαξ

2310697536

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

petsou@oraiokastro.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Πέτσου Γαρυφαλλιά

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.oraiokastro.gr

Αρ. Πρωτ.

12455/23-07-2020

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ανήκει στην κατηγορία Υποτομέας ΟΤΑ της Γενικής
Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.oraiokastro.gr.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου
Ωραιοκάστρου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 07.00π.μ. έως και 15.00μ.μ. στα τηλέφωνα 2313304036,86, φαξ. 2310-697536 . Email : petsou@oraiokastro.gr
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου
Ωραιοκάστρου στον οποίο υπάρχουν συνολικές πιστώσεις 44.061,89 ευρώ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 15.6061.1000 με τίτλο «Παροχές ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.), ποσού
2096,84, στον Κ.Α. 20.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.),
ποσού 24990,96, στον Κ.Α. 30.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό προσωπικό
(Μ.Α.Π.), ποσού 5861,48 και στον Κ.Α. 35.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό
προσωπικό (Μ.Α.Π. κτλ), ποσού 11112,61 ευρώ.
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη των
αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Η προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 18141000-9,18142000-6,18143000-3, 18221000-4, 18220000-7,182340008,18424300-0,18412200-2,18444100-2,18444100-4,18816000-2, 18830000-6, 33733000-7,
34928460-0, 35113440-5, 35113400-3, 35113410-6, 44512000-2 .
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 44.061,89 € με το Φ.Π.Α. 24 % (
35533,78 € + 8528,11 € Φ.Π.Α. 24 %), υποδιαιρείται στις κάτωθι κατηγορίες :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας (5132,00€ +1231,68€ ΦΠΑ 24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών (3048,00€ +731,52€ ΦΠΑ
24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία (23950,00€ +5748,00€ ΦΠΑ 24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π. (3403,78€ +816,91€ ΦΠΑ 24%)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες κατηγορίες για τη
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε Κατηγορίας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων
ειδών μιας κατηγορίας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλη την κατηγορία. Η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.061,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις(3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην παρούσα και
στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ι και ΙΙ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
•

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

,
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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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

•

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”

•

τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

•

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (τ.Α’ ΦΕΚ87/07-06-2010) ,

•

του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις…. και άλλες
διατάξεις»
• Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»,
• Κ.Υ.Α. 31119/2008/Β’990 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα
προληπτικής ιατρικής,
• Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα
προληπτικής ιατρικής,
• Κ.Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα
προληπτικής ιατρικής,
• του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης»,
• Κ.Υ.Α. 43726 / 8-6-2019 "Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β'
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής"
• Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.
• 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.

•

τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου Ωραιοκάστρου στον οποίο υπάρχουν
συνολικές πιστώσεις 44.061,89 ευρώ, στους Κ.Α.15.6061.1000, 20.6061.1002, 30.6061.1002,
35.6061.1002 .

•

το πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006545974 2020-0409,

•

το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ: 20REQ006603762 2020-04-23,

•

την με αρ 280/20 ΑΔΑ : ΩΤ5ΘΩΗΖ-ΜΝΣ, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου
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•

Ωραιοκάστρου, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων .
την με αρ. 05/11/2019 μελέτη των αρμόδιων Διευθύνσεων και του Δήμου Ωραιοκάστρου για
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου », ενδεικτικού
προϋπολογισμού ύψους 74.357,94€.

•

την με αρ 131/2020 ΑΔΑ 6ΔΥΩΩΗΖ-8ΘΕ, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία,
εγκρίθηκε η υπ΄ αρ. 05/11/2019 μελέτη , καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διεξαγωγή
συνοπτικού διαγωνισμού, και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
ανωτέρω διαγωνισμού.

•

την με αρ 202/2020 ΑΔΑ Ψ5ΣΞΩΗΖ-305, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
επαναπροκηρύσει τον διαγωνισμό για τις κατηγορίες 1,2,4 και 6 με τους ίδιους όρους,

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/09/2020 και ώρα 09.30π.μ.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 28η του μηνός
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 09:30 π.μ. (στο Δημαρχείο
Ωραιοκάστρου – δ/νση Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο – Ισόγειο – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα (προς την Πρόεδρο της επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου
Ωραιοκάστρου, με την ένδειξη: «Υπόψη αρμόδιας του διαγωνισμού Επιτροπής για το συνοπτικό
διαγωνισμό «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου».(Κατηγορίες 1,2,4
και 6)
1.6

Δημοσιότητα

Α.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) : http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. και συγκεκριμένα :στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
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
(URL) : www.oraiokastro.gr .
Β.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Εφόσον η σύμβαση υποδιαιρείται σε κατηγορίες, η δαπάνη δημοσιεύσεων βαρύνει αναλογικά τον ή τους
αναδόχους με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε κατηγορίας.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

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.

η παρούσα Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 15927/14-09-2020 με τα Παραρτήματα της τα οποία,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.

Η με ημερομηνία 05/11/2019 Μελέτη του Δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία παρατίθεται στο
σύνολό της στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης.

3.
4.

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] .
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
Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές σελίδες που αναφέρονται στο
άρθρο 1.6 της παρούσας.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται στην αναθέτουσα, έως και έξι (6) μέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών.
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.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
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στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
υποβάλλονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.
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 ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.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, σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των ειδών(Κατηγορία) η
εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προυπολογισμού για την προσφερόμενη κατηγορίας ή
κατηγορίες 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.

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:
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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
Απαραίτητος όρος για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2%) επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α, που ανέρχεται στο ποσό των 710,68 ευρώ για το σύνολο
των Κατηγοριών.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες κατηγορίες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της αξίας της Κατηγορίας ή Κατηγοριών για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. Αναλυτικά:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας (5132,00€*2%=102,64€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών (3048,00€*2%=60,96€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία (23950,00€*2%=479,00€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π. (3403,78€*2%=68,08€)
Οι εγγυητικές επιστολές να είναι έκδοσης ΤΜΕΔΕ, αναγνωρισμένης τράπεζας ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η οποία πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει το άρθρο οκτώ (8) της
παρούσας συγγραφής (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
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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 τηv 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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), 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 κατά τα ανωτέρω, 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 οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο 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
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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 α) Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και β)Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
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 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,
(στ) 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 2.2.8.2 της παρούσας,
(ζ) 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,
(η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας 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 άνω περιπτώσεις

2.2.3.6. Ο 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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

Όπου απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8.2 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 παραγράφου και κατά τη
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
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οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

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, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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,
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, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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.
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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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου
81 του ν. 4412/2016.
δ) 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.
ε) 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς δεν προσκομίζουν δικαιολογητικά για την παρούσα σύμβαση.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς δεν
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για την παρούσα σύμβαση.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να
προσκομίσουν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές
και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.7. 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.8. 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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της
παρούσας, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της κάθε κατηγορίας/ιών που
περιγράφονται στη μελέτη 05/11/2019 του Δήμου Ωραιοκάστρου.
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,είτε (α) με κατάθεσή τους
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, (Ταχυδρομική διεύθυνση: Kομνηνών 76,
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΚ 57013).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο
άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ………
για την Προμήθεια: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας »
(κατηγορίες 1,2,4 και 6)
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ωραιοκάστρου
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 28/09/2020
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, 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.
(β) έναν (υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
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συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν
το
σχετικό
πρότυπο
ΤΕΥΔ
το
οποίο
βρίσκεται
στη
διεύθυνση
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ . Δύναται επίσης εναλλακτικά να συμπληρώσουν το
προσαρμοσμένο στην παρούσα διακήρυξη ΤΕΥΔ, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου στη
διεύθυνση www.oraiokastro.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα και τα Παραρτήματά της, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ανωτέρω.
2.4.4 Περιεχόμενα
Φακέλου «Οικονομική
υποβολής οικονομικών προσφορών

Προσφορά» / Τρόπος

σύνταξης

και

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει τα είδη της παρούσας
προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την
παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με
ότι προβλέπεται στην μελέτη της παρούσης διακήρυξης. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα
περιλαμβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα
ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της παρούσας διακήρυξης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει
υποχρεωτικά να συμπληρώνει, επί ποινή αποκλεισμού, για την κατάθεση της οικονομικής
προσφοράς του, το οποίο διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.oraiokastro.gr στο σημείο που βρίσκεται αναρτημένη και η διακήρυξη.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο
αντίστοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙII της παρούσας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
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της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή της παρούσας
διακήρυξης.
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.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι τις 31/12/2020.
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.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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 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,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
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
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παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη
της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής , 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.
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

1. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 28η ημέρα
Δευτέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και ώρα.09.30π.μ..
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει σκόπιμο, δύναται να προχωρήσει στην ίδια
συνεδρίαση κατά την οποία αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά και στην :

2. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». Κατά την παρ.4 άρθρου 117 του
ν. 4412/16.
΄Αλλως, η αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς, γίνεται σε νέα ημερομηνία και ώρα η οποία
κοινοποιείται με φροντίδα της αναθέτουσας στους συμμετέχοντες..
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.
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η
επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους,
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση 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 όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους
προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα
χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των
υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της
αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των
σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση]
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές. [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως
κατωτέρω ενιαία απόφαση]
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί
με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών των ως άνω σταδίων
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.
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3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση επί
αποδείξει στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. 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 2.2.8 αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει αριθμό
πρωτοκόλλου, στην Πρόεδρο της επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου με την ένδειξη :
«Υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο έως και την καταληκτική υποβολής ημερομηνία που προκύπτει από
την επομένης της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 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 Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 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.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω 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. Επισημαίνεται ότι, η
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό και ως εξής: ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό
ανάδοχο.
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 δεν
έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά
3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου
1.5 της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης
ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα
οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
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Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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.

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Εγγύηση 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, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης, το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με 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 στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ποσοτήτων του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
(2) συμβαλλομένων. 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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
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της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
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.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του
αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105
του ν. 4412/2016 .

4.4 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.
4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.5.1. 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.

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την πληρωμή του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών . Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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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 παροχή των υπηρεσιών στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων 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.

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 .6.4. της παρούσας [η
παράγραφος αυτή συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους
εκτέλεσης της σύμβασης και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή του Παραρτήματος Ι
και ΙΙ αυτής]
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,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
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.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν
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καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
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), 6.4. (Παραλαβή της
προμήθειας), 6.1. (Χρόνος εγγύησης-Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και
κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις
β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΈΚΠΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος. Κάθε
βλάβη που θα παρουσιάζει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να
επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής, τα είδη δεν
ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης και παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα δείγματα ή είναι ελαττωματικά τότε ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 (άρθρο 213 παρ.
1 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 (άρθρο 213 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε
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είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής
αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα,
ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 213 παρ. 2 ν.
4412/2016).
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε (άρθρο
213 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο
αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

6.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν.
Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές, απόρριψη υλικών
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων
προμήθειας αγαθών), του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.

6.3 ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα προβληματικά είδη ή να τα βελτιώσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του
Ν.4412/2016.
Ειδικά για επαναλαμβανόμενα προβλήματα , όπως προβληματικές ραφές γαντιών, τα οποία θα εμφανιστούν , ο συμβασιούχος
θα πρέπει να αντικαταστήσει το σύνολο της εναπομένουσας ποσότητας του αντίστοιχου είδους με νέα απαλλαγμένη από τα
προβλήματα της αρχικής.
6.4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
6.4.1 Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/2016.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εξ' ολοκλήρου, με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του
μεταφορικά μέσα σε χώρους που θα οριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Χρόνος παράδοσης : Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών σε αποθήκη
του Δήμου η όπου θα υποδείξει η υπηρεσία πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα
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γίνει από υπαιτιότητας του προσωπικού ή αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (Πρβλ.
αρ. 206 παρ. 3 ν. 4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο
παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών 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 προμηθευτής 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.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο Ωραιοκάστρου, θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των χαρακτηριστικών της προσφοράς
και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία
προορίζονται.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
δείγματα.
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.4.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται με την παραλαβή.
Αν η παραλαβή των υλικών 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
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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.

6.5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα των ειδών (ποσότητας ενός
τεμαχίου ανά είδος) με τα προσφερόμενα, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, οδός Αεροδρομίου 61, Ωραιόκαστρο,
συνοδευόμενα από νόμιμο παραστατικό το αργότερο μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και ώρες 09:00 έως 14:00, αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή τους, ο
αρμόδιος υπάλληλος της αποθήκης, τηλ 2310-688.514.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, πιστοποιήσεις, το αντίστοιχο δείγμα και αυτοκόλλητο ή
καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα και ο α/α του προσφερόμενου είδους, όπως αυτό
αναφέρεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς
μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική
προσφορά.
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική
δοκιμασία αυτών.
Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 214
του ν. 4412/2016, ως εξής:
α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς,
κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής
κατακύρωσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων (των οικονομικών φορέων) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία
των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί
η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων (των προμηθευτών) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για κάθε προσφερόμενο είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η
ποιότητά του και η συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική. Η μη προσκόμιση δείγματος για
ζητούμενο είδος σημαίνει αυτομάτως την μη αξιολόγηση του συμμετέχοντος στο συγκεκριμένο είδος. Αν από την εξέταση του
δείγματος για ένα προσφερόμενο είδος δεν προκύπτει με σαφήνεια, ότι αυτό συμφωνεί με τις ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές, το συγκεκριμένο είδος δεν θα αξιολογείται. (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016)
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να
στείλει αυτά σε οποιαδήποτε κατά κρίση του εργαστηρίου για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των
προμηθευτών. (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται (Πρβλ. αρ. 97 ν. 4412/2016).
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. 1α του
ν. 4412/2016, 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.
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6.6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για
τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του
παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να
έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση
όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο
Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το
προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και
η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από
την αναθέτουσα αρχή.
6.7 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΩΝ-ΛΟΙΠΕΣ 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.
Επί των Ατομικών Μέσων Προστασίας και λοιπών υλικών απαιτείται η ύπαρξη σήμανσης όπως περιγράφεται ανά
κατηγορία, η οποία θα είναι ανεξίτηλα γραμμένη (βαφή, χάραξη κλπ) επί των μέσων σε εμφανές σημείο.
Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητες ταινίες)
θεωρείται μη αποδεκτή.
Ειδικά, ο αριθμός των δικαιούμενων αρβυλών ασφαλείας για τους ηλεκτρολόγους, θα καθοριστεί
σε συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

6.8

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση
και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)

Ο Δήμαρχος

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι – Τεχνική
'Εκθεση
- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων - Πίνακας
ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης 05/11/2019 Δήμου Ωραιοκάστρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.357,94 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :
1. Τεχνική Έκθεση
2. Γεν.Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Ειδ.Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προς τους δικαιούχους των Ο.Τ.Α. –
Μόνιμους, Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου (3Κ) και Ορισμένου χρόνου
(Κοινωφελής Εργασία) για το έτος 2020.
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία και την ασφάλεια των
εργαζομένων και των απασχολούμενων στους χώρους εργασίας τους, θα προβεί στην προμήθεια Μέσων
Ατομικής Προστασίας (γάντια, υποδήματα, γυαλιά, μάσκες, φωσφορούχα γιλέκα κ.λ.π.), σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η υπ’ αριθ. 43726 / 8-6-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Παροχή μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών
και μέτρα προληπτικής ιατρικής ” (Φ.Ε.Κ. 2208 Β’/8.6.2019). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων
ατομικής προστασίας εναρμονίζονται με τα ισχύοντα κάθε φορά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που εκπονεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο
ιατρός εργασίας με τη συμβολή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του άρθρου 4 του ν.
3850/2010.
Ειδικά για την παρούσα μελέτη, λόγω της πρώτης εφαρμογής της υποχρέωσης καταχώρησης της
παραπάνω εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στο Ο.Π.Σ. του Σ.Ε.Π.Ε. στις 1-11-2019 και τέλος λόγω της
επείγουσας ανάγκης χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας στο δικαιούμενο προσωπικό, λήφθηκαν
υπόψιν οι προδιαγραφές των Μ.Α.Π. όπως ίσχυαν προηγουμένως.
Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται τα υπό προμήθεια είδη ατομικής προστασίας ανάλογα με τη
θέση και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας και που απαιτείται να φέρουν οι εργαζόμενοι
και οι απασχολούμενοι του Δήμου Ωραιοκάστρου αλλά και οι υπάλληλοι που ασκούν το έργο της επίβλεψης
και παραλαβής έργων και εργασιών, σε χώρους εργοταξίων και χώρους πραγματοποίησης εργασιών, όπου
είναι υποχρεωτική η χρήση τους.
Στο Δήμο απασχολείται προσωπικό που εργάζεται στην Καθαριότητα (οδοκαθαριστές, εργάτες
συγκομιδής & αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγοί απορριμματοφόρων, συνεργείο συντήρησης
απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων κ.λ.π.), στο Πράσινο (εργάτες πρασίνου, εργάτες πρασίνου
που χειρίζονται αλυσοπρίονο κ.λ.π.), στη Συντήρηση (οικοδόμοι, χειριστές μηχανημάτων, ελαιοχρωματιστές,
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χρήστες καλαθοφόρου γερανού, ηλεκτροσυγκολλητές, ξυλουργοί κ.λ.π.).
Οι εργαζόμενοι, χειρίζονται εργαλειομηχανές (τροχούς, αλυσοπρίονα, κομπρεσέρ, κ.λ.π.),
χρησιμοποιούν χημικές ουσίες (καθαριστικά, απολυμάνσεις, βαφές), εκτελούν εργασίες που παράγουν
αδρανή σκόνη & αναθυμιάσεις (πλακοστρώσεις, τοποθέτηση μαρμάρων & κρασπέδων, οξυγονοκολλήσεις),
έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (καθαρισμός κάδων απορριμμάτων,
αποχετεύσεις), εκτελούν εργασίες σε χαμηλή τάση (δίκτυο δημοτ. φωτισμού, ηλεκτρολογικούς πίνακες &
εγκαταστάσεις κτιρίων) και εργάζονται σε υπαίθριες εργασίες εκτεθειμένοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες
(βροχή, χιόνι, πάγο, καύσωνα), σε χώρους μεγάλης κυκλοφορίας οχημάτων (συντηρήσεις οδοστρωμάτων,
σήμανση), σε εργασίες σε ύψος (αλλαγή λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, εορταστικού φωτισμού και
σηματοδοτών, κλαδεύσεις, καθαρισμούς στεγών, αναρτήσεις πινακίδων) και σε χώρους δασικούς
(Δασόκτημα Ωραιοκάστρου κ.α.)
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται, πρέπει να τους παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους
(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές), από χημικούς κινδύνους (εγκαύματα, αναθυμιάσεις), από βιολογικούς
κινδύνους ή μικροοργανισμούς (μολύνσεις), από παραγωγή αερίων (αναθυμιάσεις), από θερμότητα & 35
εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων (εγκαύματα), από μηχανικές δονήσεις (κομπρεσέρ), από χαμηλή τάση

(ηλεκτροπληξία), από πτώση από ύψος (γερανός, σκάλα), από ηλιακή ακτινοβολία και από θόρυβο.
Τα μέσα που προβλέπονται για χρήση είναι :
Α) Προστασία χεριών : γάντια
Β) Προστασία οφθαλμών : γυαλιά, ασπίδια, μάσκες
Γ) Προστασία αναπνοής : φιλτρομάσκες, μάσκες ημίσεως & ολόκληρου προσώπου
Δ) Προστασία ενδυμασίας : ποδιές αδιάβροχες & ηλεκτροσυγκολλητών, στολές προστασίας από
χημικά, νιτσεράδες, φόρμες εργασίας, Μπλουζάκια T-Shirt, καπέλα, επιγονατίδες
Ε) Υποδήματα : γαλότσες, άρβυλα, άρβυλα ηλεκτρολόγων, μπότες ασφαλείας για χρήση με
αλυσοπρίονο
ΣΤ) Προστασία πτώσης : ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος
Ζ) Προστασία από χαμηλή τάση : μονωτικά εργαλεία
Η) Προστασία από κυκλοφορία οχημάτων : ανακλαστικά γιλέκα
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο
βάσει τιμής για το κάθε κατηγορία ειδών της ανάθεσης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της.
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.357,94 € με το Φ.Π.Α. 24 % (
59.966,08 € + 14.391,86 € Φ.Π.Α. 24 %), υποδιαιρείται στις κάτωθι κατηγορίες :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : Προστασία Αναπνοής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : Υποδήματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες κατηγορίες για τη
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «Κατηγορίας».
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «κατηγορίας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς για όλη την κατηγορία.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κωδικούς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, όπως
αναφέρονται αναλυτικά :
Α) Κ.Α. 15.6061.1000 με το ποσό των 3.683,05 €
(Τμ. Κοιν.Προστασίας, Παιδείας, Πολ.& Αθλητισμού)
Β) Κ.Α. 20.6061.1002 με το ποσό των 41.371,36 €
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)
Γ) Κ.Α. 30.6061.1002 με το ποσό των 16.020,65 €
(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)
Δ) Κ.Α. 35.6061.1002 με το ποσό των 13.282,88 €
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)

Ωραιόκαστρο, 5.11.2019
Ο συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
Πε Διοικητικού - Οικονομικού
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 : Αντικείμενο της προμήθειας

-

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για
τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.
Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των :

-

-

ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 97 Ν.4483/2017 (Α’ 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων ……. και άλλες διατάξεις.»,
ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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,
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»,
ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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»,

-

ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,

-

ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,
ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν.
3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007),
ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» καιιδίωςτωνάρθρων7 και13έως15,
ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και ΠολιτιστικάΘέματα»,

-

-

-

π.δ.39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.»,
π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
π.δ 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.»,
Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,

-

Κ.Υ.Α. 31119/2008/Β’990 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης
σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής ιατρικής,
Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής
ιατρικής,
Κ.Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα
προληπτικής ιατρικής,

-

-

του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης»,
Κ.Υ.Α. 43726 / 8-6-2019 "Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού
και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής"

-

Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Άρθρο 3 : Έγγραφα της σύμβασης
Συμβατικά στοιχεία είναι:
Η διακήρυξη του διαγωνισμού με τα Παραρτήματά της όπως αυτή δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η προκήρυξητης Σύμβασης όπως αυτή δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το ΤΕΥΔ (ως παράρτημα της διακήρυξης).
Οι
συμπληρωματικές
πληροφορίες
που τυχόν
παρέχονται
στο
πλαίσιο
της
διαδικασίας,ιδίωςσχετικάμετις προδιαγραφέςκαι τα σχετικάδικαιολογητικά.
- Η παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής , της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας και του Αυτ. Τμήματος Κοιν.Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
- Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου
- Προϋπολογισμός μελέτης.

-

Άρθρο 4 : Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.357,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,
θα βαρύνει δε τις υπό ΚΑ :
ΚΑ
15.6061.1000
20.6061.1002
30.6061.1002
35.6061.1002

ΠΟΣΟ (€)
3.683,05
41.371,36
16.020,65
13.282,88

Άρθρο 5 : Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται να την
καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6 : Δικαιολογητικά συμμετοχής- Εγγυήσεις (Πρβλ. αρ. 72 & αρ. 93 περ. β του ν. 4412/2016)
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού το αναφερόμενο στην παρ. 2
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016
Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β΄ 3698/2016), βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 79.

Απαραίτητος όρος για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2%) επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α, ΤΜΕΔΕ, αναγνωρισμένης τράπεζας ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει το άρθρο οκτώ (8) της παρούσας συγγραφής
(Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας (πλέον Φ.Π.Α.) (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.
4412/2016), η οποία και προσκομίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο προμηθευτή. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ποσοτήτων του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο (2) συμβαλλομένων.

Άρθρο 7 : Χρόνος εγγύησης - Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση - Έκπτωση του προμηθευτή
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος. Κάθε βλάβη
που θα παρουσιάζει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να επανορθώνεται το
συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής, τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της
σύμβασης και παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα δείγματα ή είναι ελαττωματικά τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα
αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 (άρθρο 213 παρ. 1 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 (άρθρο 213 παρ. 1 ν.
4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σεείκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα
του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίαςτης συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 213 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε (άρθρο 213 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Άρθρο 8 : Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν.
Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές,απόρριψη υλικών από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών), του
Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.
Άρθρο 9 : Πλημμελής κατασκευή
Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα προβληματικά είδη ή να τα βελτιώσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

Ειδικά για επαναλαμβανόμενα προβλήματα , όπως προβληματικές ραφές γαντιών, τα οποία θα εμφανιστούν , ο συμβασιούχος θα
πρέπει να αντικαταστήσει το σύνολο της εναπομένουσας ποσότητας του αντίστοιχου είδους με νέα απαλλαγμένη από τα προβλήματα της
αρχικής.

Άρθρο 10 : Φόροι - τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαραίνει το Δήμο.
Άρθρο 11 : Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.
Άρθρο 12 : Τιμές προσφορών
Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει τα είδη της παρούσας
προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς
του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια,
δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθειαειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα
μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της
σύμβασης. Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε
καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα
περιλαμβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά
είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να
συμπληρώνει, επί ποινή αποκλεισμού, για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.
Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 13 : Παραλαβή της προμήθειας
Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/2016. Η παραλαβή της
προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εξ' ολοκλήρου, με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα σε
χώρους που θα οριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Χρόνος παράδοσης : Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών σε αποθήκη του
Δήμου η όπου θα υποδείξει η υπηρεσία πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από
υπαιτιότητας του προσωπικού ή αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (Πρβλ. αρ. 206
παρ. 3 ν. 4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση
αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό
αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης
εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την
υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, γιατην ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής
αυτών, ο προμηθευτής 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.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο Ωραιοκάστρου, θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι
στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποίαπροορίζονται.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγματα.
Άρθρο 14 : Χρόνος ισχύος προσφορών - Δείγματα
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα των ειδών (ποσότητας ενός τεμαχίου ανά είδος)
με τα προσφερόμενα, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, οδός Αεροδρομίου 61, Ωραιόκαστρο, συνοδευόμενα από νόμιμο
παραστατικό το αργότερο μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και
ώρες 09:00 έως 14:00, αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή τους, ο αρμόδιος υπάλληλος της αποθήκης, τηλ 2310688.514.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, πιστοποιήσεις, το αντίστοιχο δείγμα και αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο
οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα και ο α/α του προσφερόμενου είδους, όπως αυτό αναφέρεται στην ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων της μελέτης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή
λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία αυτών.
Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 214 του ν.
4412/2016, ως εξής:
α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη
διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, με μέριμνα και
ευθύνη τούτων (των οικονομικών φορέων) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων,
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με
μέριμνα και ευθύνη τούτων (των προμηθευτών) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για κάθε προσφερόμενο είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά του και η
συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική. Η μη προσκόμιση δείγματος για ζητούμενο είδος σημαίνει αυτομάτως την
μη αξιολόγηση του συμμετέχοντος στο συγκεκριμένο είδος. Αν από την εξέταση του δείγματος για ένα προσφερόμενο είδος δεν προκύπτει
με σαφήνεια, ότι αυτό συμφωνεί με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, το συγκεκριμένο είδος δεν θα αξιολογείται. (Πρβλ. αρ. 214 ν.
4412/2016)
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στείλει αυτά σε
οποιαδήποτε κατά κρίση του εργαστηρίου για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. (Πρβλ. αρ. 214 ν.
4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (Πρβλ. αρ. 97 ν.
4412/2016).
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. 1α του ν. 4412/2016, 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.

Άρθρο 15 : Πιστοποιητικά

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην
ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους
διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώοπαραγωγών ή εφόσον δεν είναι
υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα
στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και
η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι
υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από
την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 16 : Ποσότητες - μεγέθη ειδών - Λοιπές παρατηρήσεις
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.
Επί των Ατομικών Μέσων Προστασίας και λοιπών υλικών απαιτείται η ύπαρξη σήμανσης όπως περιγράφεται ανά κατηγορία, η οποία
θα είναι ανεξίτηλα γραμμένη (βαφή, χάραξη κλπ) επί των μέσων σε εμφανές σημείο.
Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ.αυτοκόλλητες ταινίες) θεωρείται μη
αποδεκτή.
Ειδικά, ο αριθμός των δικαιούμενων αρβυλών ασφαλείας για τους ηλεκτρολόγους, θα καθοριστεί σε
συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κοιν.Προστασίας,
Παιδείας, Πολ.&
Αθλητισμού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΚΟΥΚΟΥΔΗ

ΤΟΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ¨

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ.&
ΑΘΛ/ΜΟΥ (15)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
(20)
(35)

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
(30)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤ

1 Γάντια δερματοπάνινα
(1.1)

ζεύγος

2 Γάντια από PVC (1.2)

ζεύγος

3 Γάντια από νιτρίλιο (1.3)

ζεύγος

4 Γάντια από ύφασμα &
νιτρίλιο (1.4)
Γάντια ελαστικά μίας
5
χρήσης από νιτρίλιο (1.5)
κουτί 100 τεμ.

ζεύγος

6 Γάντια συγκολλητών
(1.6)

ζεύγος

7 Γάντια μονωτικά (1.7)

ζεύγος

8

Γάντια προστασίας από
ψύχος και αδιάβροχα
(1.8)

τεμ.

181410009

184243000

1

48

168+18+3

42+15

3+12

261

2,00

6+84+18+3

28+10

3+12

165

3,00

168

28+10

206

1

114,00

333,00

114,00

1,00

168,00

38,00

1.848,00

924

24+24

972

2,00

185

6

239

5,00

6

6

20,00

12

12

25,00

7

70

5,00

181410009

ζεύγος

378,00

2+60

3,00

240,00

925,00

5,00

310,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
9 Γυαλιά - μάσκα τύπου

ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ.& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
(20)
(35)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(15)

τεμ.

181420006

3

14+5

5+1+6

34

17,00

51,00

323,00

googgles (2.1)
Γυαλιά προστασίας από
ηλιακή
ακτινοβολία (2.2)
11 Μάσκα
ηλεκτροσυγκολλητών
ηλεκτρονική (2.3)
10

τεμ.

337330007

1

2+84+18+3

6+5+7+13+6

171

6,00

3

3

60,00

10

15,00

6

6

60,00

6+13+6

25

8,00

5

5

30,00

14

101

4,00

14+5+7

τεμ.
181420006

12 Ασπίδιο προστασίας
από υγρά (2.4)

τεμ.

13 Ασπίδιο προστασίας
απο ηλεκτρικό τόξο (2.5)

τεμ.

14 Κράνος προστασίας από
πτώσεις (2.6)

τεμ.

184441004

15 Κράνος κήπου με
προστατευτικό πλέγμα
και ωτοασπίδες (2.7)

Τεμ.

184441004

16 Γυαλιά προστασίας από
σκόνη, αιωρούμενα κτλ
(2.8)

Τεμ.

337330007

10

84+3

19

20

Μάσκα ολόκληρου του
προσώπου με
φίλτρα ABEK2 P3 (3.3)
Φιλτρόμασκα ενεργού
άνθρακα FFP2
(3.4.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 :
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ

642,00

156,00

150,00

150,00

348,00

56,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 :
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
17 Φιλτρόμασκα τύπου
FFP1 (3.1)
κουτί 20 τεμ.
Μάσκα ημίσεως
18
προσώπου με διπλά
φίλτρα Α2 Ρ3 (3.2)

6,00

τεμ.

181430003

1056

84

τεμ.

48+495

5299

0,7

28+5

1+6

124

35,00

14+5+7

4

30

120,00

144

144

2,00

3700

739,20

2.590,00

2.940,00

1155,00

181420006
τεμ.

τεμ.

181430003

3120,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗ

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
21 Ανακλαστικά γιλέκα (4.1)

τεμ.

351134405

22 Αδιάβροχες ποδιές (4.2)

τεμ.

182210004

23 Ποδιές συγκολλητών
(4.3)

τεμ.

351134003

24 Στολές προστασίας από
χημικά (4.4)

τεμ.

351134106

1

2+84+18+3

14+5

6+5+7+13+6

164

5,00

84

15,00

3

3

22,00

1+3

4

5,00

84

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :

Α/Α

Ε
Ι
Δ
Ο
Σ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.Π
ΟΛ.&
ΑΘΛ/ΜΟ
Υ (15)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ
ΤΑ (20)

ΠΡΑΣΙΝΟ
(35)

5,00

535,00

95,00

1.260,00

998,20

12.478,00

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ &
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

5.321,00

ΠΟΣΟΤ
ΤΙΜ
ΔΑΠΑ
ΗΤΑ
Η
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΝΗ
ΕΙΔΟ ΜΟΝΑ ΚΟΙΝ.
(30)
ΚΑΘΑΡ
ΠΡΑΣΙ
ΠΡΟΣΤ.
ΥΣ
ΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚ
ΠΟΛ.& ΙΟΤΗΤΑ ΝΟ
Η (30)
(35)
ΑΘΛΗΤΙ (20)
ΣΜΟΥ

(15)

ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 998,20 12.478 5.321, 3.486, 21.065
,00
00
10
,30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
25 Παντελόνι εργασίας με τσέπες (4.5)

2

4+168+36+6

14

6+14+14+1
2

27
6

20,
00

40,00

4.280,
00

280,0 920,00 5.520,
0
00

1822000
0-7

1

84+18+3

14+5

6+5+7+13+
6

16
2

40,
00

40,00

4.200,
00

760,0
0

σακάκ 3511340
0-3
ι/
παντελ
όνι

24

τεμ.
1823400
0-8

26 Νιτσεράδες σετ (4.6)
27

Στολή εργασίας καθαριστριών
εσ.χώρου (4.7)

τεμ.

24

28 Σακάκι Παντελόνι (Σετ) Πυράντοχο
(4.8)

τεμ.

3511340
0-3

29 Φόρμα εργασίας με τιράντες (4.9)

τεμ.

3511340
0-3

30 Σαλοπέτα προστασίας από κοπή
αλυσοπρίονου (4.10)

τεμ.

3511340
0-3

31 Πουκάμισο ηλεκτρολόγου (4.11)

τεμ.

3511340
0-3

32 Μπλουζάκι T-shirt (4.12)

τεμ.

1841220
0-2

24+2

4+168+36+6

33 Μπουφάν Αδιάβροχο (4.13)

Τεμ.

1822000
0-7

12+1

2+84+18+3

14

14

70,
00

10

25,
00

5

90,
00

12

12

20,
00

28+10

12+10+14+
2+12

32
8

3,0
0

14+5

6+5+7+13
+6

17
6

35,
00

10
5

35 Άρβυλα (5.2)

720,00

6.480,
00
720,0
0

980,0
0

980,0
0
250,00

450,0
0

250,0
0
450,0
0

240,00

240,0
0

78,00

642,00 114,0 150,00
0

984,0
0

455,00

3.745,
00

6.160,
00

665,0
0

1.295,
00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 : 12.495,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
34 Γαλότσες (5.1)

30,
00

1.480,
00

ζεύγ
ος

1881600
0-2

ζεύγ
ος

1883000
0-6

12

84

1

2+84+18+3

13+6

14+7

3+7+13+6

11
5

15,
00

15
8

60,
00

180,00

60,00

1.260,
00

285,00 1.725,
00

6.420, 1.260, 1.740,
00
00
00

9.480,
00

36 Άρβυλο αλυσοπρίονου (5.3.)

ζεύγ
ος

1883000
0-6

37 Υποδήματα ασφαλείας για
καθαρίστριες εσ.χώρου (5.4)

Ζεύ
γος

1883000
0-6

38 Άρβυλα Ηλεκτρολόγων (5.5.)

Ζεύ
γος

1883000
0-6

5

2

12

6

7

90,
00

12

25,
00

6

60,
00

39 Επιγονατίδες (6.1)

ζεύγ
ος

1814300
0-3

40 Καπέλα (6.2)

τεμ.

1844100
0-2

τεμ.

42 Μονωτικά εργαλεία (6.4)

2+3

5

8,0
0

6+6+7+13+
5

17
1

3,0
0

1814300
0-3

3

3

σετ

4451200
0-2

6

43 Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης
τύπου λάμδα (6.6)

τεμ.

3492846
0-0

44 Ωτοβίσματα (6.7)

τεμ.

1814300
0-3

45 Ωτοασπίδες (6.8)

τεμ.

1814300
0-3

Ολόσωμη εξάρτηση προστασίας
πτώσης
(6.3)

Ο Συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

300,00

630,0
0
300,0
0

360,00

360,0
0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 : 3.403,78

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π.

41

450,0 180,00
0

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος
Κοιν.Προστασίας,
Παιδείας, Πολ.&
Αθλητισμού

1

2+84+18+3

14+5+7

12

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

9

40,00

40,00

321,00 78,00 111,00

513,0
0

150
,00

450,00

450,0
0

6

266,13

1.596,7
8

1.596
,78

12

8,0
0

42+60

60+48

21
9

2,0
0

5

4

9

30,
00

3,00

96,00

96,00
18,00

204,0 216,00
0

438,0
0

150,0 120,00
0

270,0
0

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ

1.972,0 20.886 5.391,0 9.433,7 37.682
0
,00
0
8
,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

2.970,2 33.364 10.712, 12.919, 59.966
0
,00
00
88
,08

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΣΥΝΟΛΟ :

59.966
,08

Φ.Π.Α. 24 % 14.391
,86
:
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ :

74.357
,94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτης 05/11/2019 Δήμου Ωραιοκάστρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ

1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές,
συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία,
διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε
οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και
οι επιστάτες καθαριότητας).
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20-25 cm Πάχος: 1-1,2 mm
Υλικό κατασκευής : παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, με ενίσχυση
στην παλάμη, δείκτη & αντίχειρα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική
ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης.
Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχυση), 3 (διάτρηση) Σήμανση : CE,
προμηθευτής-κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-22-3
Εικονόσημο :
Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420
1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC
Πεδίο χρήσης : για προστασία από χημικούς, μηχανικούς & βιολογικούς κινδύνους (στους οδοκαθαριστές,
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων,
κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση
απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των
απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές
μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και οι επιστάτες καθαριότητας και στους απασχολούμενους με τον
καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων
νεκροταφείου)
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 30 cm, πάχος: 1 mm.
Υλικό κατασκευής : εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από

ανθιδρωτικό υλικό
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Σήμανση :
CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών
3-1-2-1
Εικονόσημα

:

Προστασία

από

μηχανικούς

,

xημικές

&

μικροοργανισμούς
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, EN-374.2, EN-374.3
1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης : για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους με τον
ψεκασμό στους κήπους, στους οδοκαθαριστές και στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων)
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 30 cm, πάχος 0,5 mm.
Υλικό κατασκευής : εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) Σήμανση:
CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών
3-2-2-2
Εικονόσημα:

Προστασία

από

μηχανικούς

,

χημικές

ουσίες

,

μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374-3
1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης : για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές
ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον (στους απασχολούμενους με τη συντήρηση σε υγρό περιβάλλον, με το βάψιμο
κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., με τη ρήψη ασφάλτου, την αποχέτευση και την ύδρευση, στους
υδραυλικούς και στους καθαριστές κολυμβητηρίων).
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 20-25 cm, πάχος min 0,5 mm
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από
συνθετικό ύφασμα.
Μηχανικές αντοχές : 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-32
Εικονόσημο : Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420, EN-374.2, EN-374.3
1.5. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους οδοκαθαριστές εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό
μαγειρείων, βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες κ.λ.π., στους απα- σχολούμενους στην
αποχέτευση και στα αφοδευτήρια).
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 20 cm, υλικό κατασκευής : νιτρίλιο
Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως
Μεγέθη : L - XL, Συσκευασία : κουτιά 100 τεμ.
Σήμανση : CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Εικονόσημα :
προστασία από χημικές
, μικροοργανισμούς
Πρότυπα : CAT III, ΕΝ-374 (AQL 1.5)

1.6. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές

εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων (στους απασχολούμενους με τις συγκολλήσεις).
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 40 cm, υλικό κατασκευής : ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική
επένδυση.
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Θερμικές αντοχές : 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (αγώγιμη θερμότητα), 1
(ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις
τηγμένου μετάλλου)
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-21, κωδικοί θερμικών αντοχών 3-1-3-1-4-Χ
Εικονόσημα: προστασία από μηχανικούς κινδύνους
388, ΕΝ-420, ΕΝ-407

, προστασία από θερμότητα

Πρότυπα: ΕΝ-

1.7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε χαμηλή τάση (στους ηλεκτρολόγους και στους απασχολούμενους με τα
άσφαλτα).
Χαρακτηριστικά : Μήκος 30 cm, Υλικό κατασκευής : συνθετικό υλικό χωρίς ραφές
Κλάση τάσης εργασίας 00 (προστασία μέχρι 500 V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον,
οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), με υφασμάτινη φόδρα ασωτερικά.
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
1.8. ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες υπό συνθήκες ψύχους (στους συμμετέχοντες στις επιχειρήσεις πολικής
προστασίας, όπως εργάτες καθαριότητας)
Χαρακτηριστικά : Μήκος 20-25 cm, Υλικό κατασκευής : εσωτερικό 100% ακρυλικό, εξωτερικά : 100
% πολυαμίδιο, επίστρωση αφρού Νιτριλίου στην παλάμη και στα δάκτυλα Πρότυπα : CE, EN 388
κωδικοί μηχανικών αντοχών (3,2,3,1) , EN511 (X,2,X)

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ : ΓΥΑΛΙΑ – ΑΣΠΙΔΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
2.1. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ τύπου GOGGLES
Πεδίο χρήσης : σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από
μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), (στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους
απασχολούμενους στους κήπους και στους χρήστες χημικών ουσιών).
Χαρακτηριστικά :
Οπτικός δίσκος : αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα με αντιθαμβωτική
επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής. Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου : πολυκαρβονικό ή άλλο
πολυμερές
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Μηχανική
αντοχή : κατηγορία Β, Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ,
Προστασία από θάμβωση : κατηγορία Ν, Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά : κατηγορία 9
Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές
έμμεσου αερισμού.
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3, Προστασία από σκόνη : κατηγορία 4 Σήμανση :
στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β-3-4, στον οπτικό δίσκο : 1-Β-Κ-Ν-9
Πρότυπα: ΕΝ-166
2.2. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
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 : 5
Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας : 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 μηχανική αντοχή στον
οπτικό δίσκο : (5_2,5 ) -F-K
Πρότυπα : ΕΝ-172
2.3. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Πεδίο χρήσης : στους ηλεκτροσυγκολλητές
Χαρακτηριστικά : Ηλεκτρονική μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο, με αυτόματη ρύθμιση του
τόνου σκοτεινότητας από 9 – 13 DIN σε χρόνο 0,0002 sec, για να απορροφούν την ακτινοβολία των
συγκολλήσεων ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. Πριν από την έναρξη
της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης θα είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να
βλέπει και με την έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό
σκίασης. Το κράνος είναι εξοπλισμένο με σύστημα που στηρίζεται στο κεφάλι και μπορεί να ρυθμιστεί
η σφιχτή προσαρμογή.
Υλικό κατασκευής : fiberglass, πολυαμίδιο
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Βαθμός σκίασης : σαφές 4 και μεταβλητό από 9 έως 13 Χρόνος
αλλαγής : 0,0002 s
Μηχανική αντοχή πλαισίου : κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση : στο πλαίσιο : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον
οπτικό δίσκο : 1_ 9-13
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-379
2.4. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ
Πεδίο χρήσης : σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων.
Χαρακτηριστικά :
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές, ειδικό στήριγμα προσαρμογής
στο κεφάλι.
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Μηχανική αντοχή : κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3 Προστασία
από θάμβωση : κατηγορία Ν
Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ
Σήμανση : στο στήριγμα : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F (μηχανική αντοχή) στον
οπτικό δίσκο : 1-F-3-N-K
Πρότυπα : ΕΝ-166
2.5. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτρολογικές εργασίες
Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο
προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό ή εξωτερικό μέρος του κράνους αντίστοιχα,
το οποίο 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.
Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες μετώπου και
αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή μήκους ιμάντα αυχένα
γίνεται με κοχλία ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα.
Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο

και στον αυχένα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους υπάρχει η διάταξη με την οποία
ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.
Ασπίδιο: Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (περιορισμένη διάρκεια χρήσης) Βαθμός κλίμακας: 21.2, 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 379:1995 (κράνος), ΕΝ 166:2001 (ασπίδιο)
2.6. ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε τεχνικά έργα (οικοδόμους, υδραυλικούς, επιβλέποντες μηχανικούς,
ελαιοχρωματιστές κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Κράνος εργοταξίου από πολυπροπυλένιο (PP) υψηλής αντοχής, με επεξεργασία κατά της
υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 ζώνες πλεκτές με 6 σημεία στήριξης. Μετωπίδα
απορρόφης ιδρώτα. Με σύστημα σύσφιξης κοχλία, περίμετρου κεφαλής από 53-63 cm. 2 θέσεις περιμέτρου
κεφαλής (πάνω/ κάτω) και ηλεκτρική μόνωση έως 1000VAC ή 1500VCC.
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής. Πρότυπα: ΕΝ 397:2012 (κράνος),
EN 50365:2002
2.7. ΚΡΑΝΟΣ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ργασίες πρασίνου που χειρίζονται εργαλειομηχανές που παράγουν
θόρυβο άνω των 80db
Χαρακτηριστικά : Κράνος πλήρες, αποτελούμενο από: Κάσκα : Πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής, με
επεξεργασία
κατά
της
υπεριώδους
ακτινοβολίας.
Αντιθορυβικό: Βραχίονας από ευλύγιστο πλαστικό. Κελύφη παραγεμισμένα με συνθετικό αφρό.
Γείσο: Αλουμίνιο.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής. Πρότυπα: ΕΝ 397:2012 (κράνος),
EN 50365:2002,
EN1731, EN352-3.
2.8. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ, ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ κ.τ.λ.
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο γενικά.
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία, επαρκή μηχανική αντοχή, με
αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή . Θα
μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από γυαλιά οράσεως.
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση
: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ
Βραχίονες : ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση : στους βραχίονες : CE, κατασκευαστής, F μηχανική αντοχή και στον οπτικό δίσκο :
Κ, 2-1,2
Πρότυπα : ΕΝ-166
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ : ΜΑΣΚΕΣ
3.1 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ τύπου FFΡ1 - Απλή
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη π.χ. οικοδομικές εργασίες,
ξυλουργοί, καθαριστές εξωτερικών και εσωτερικών 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 : κουτί 20 τεμ.
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.
Πρότυπα : ΕΝ-149
3.2. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΕΡΙΟΙ
ΡΥΠΟΙ, ΕΚΝΕΦΩΜΜΑΤΑ)
Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους
με το βάψιμο κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., την ταφή - εκταφή νε- κρών, στους εργάτες
κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία,
καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, στους οδηγούς
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα
αφοδευτήρια).
Χαρακτηριστικά : Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν
μύτη, στόμα και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού) : Α2Ρ3 έναντι
οργανικών αερίων / ατμών/ σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων (φίλτρα
που φέρουν προδιαγραφές ανώτερες των παραπάνω γίνονται δεκτά) Στην συσκευασία θα
περιλαμβάνονται δυο ζευγάρια διπλών φίλτρων
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-14387 για τα φίλτρα
3.3. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
Μάσκα ολόκληρου προσώπου με διπλά φίλτρα.
Χαρακτηριστικά:
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικές και μηχανικές
καταπονήσεις που θα εξασφαλίζει άνεση ακόμα και σε παρατεταμένη χρήση. Θα φέρει διπλό πλαίσιο
σφράγισης για μεγαλύτερη προστασία και ασφαλή εφαρμογή στον χρήστη. Τα διπλά φίλτρα θα είναι
με σύνδεση μπαγιονέτ για καλύτερη ισορροπία και όραση. Τα φίλτρα θα είναι τύπου ΑΒΕΚ2Ρ3 (φίλτρα
που φέρουν προδιαγραφές ανώτερες των παραπάνω γίνονται δεκτά) . Στην συσκευασία θα
περιλαμβάνονται δύο ζευγάρια διπλών φίλτρων.
Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ14387 για φίλτρα
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

•
•

CE

•

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία
λήξης)

3.4. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ FFP2
Πεδίο χρήσης : Για την προστασία αναπνοής για απασχολούμενους σε εργασίες
συγκολλήσεων.
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, με βαλβίδα
εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση), προστασία από αναθυμιάσεις κολλήσεων, εσωτερικό
στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.
Πρότυπα: EN 149 FFP2
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής , FFP2, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : ΓΙΛΕΚΑ - ΠΟΔΙΕΣ - ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ
Πεδίο χρήσης : Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (στους οδοκαθαριστές, στους
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις,
πλακοστρώσεις, συντήρηση οδών, στη σήμανση οδών, στην αποχέτευση και στην ύδρευση, στους
εργάτες κήπων και οι φύλακες εξωτερικών χώρων).
Χαρακτηριστικά : Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού,
με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο του
Δήμου Ωραιοκάστρου και από κάτω οι λέξεις "Δήμος Ωραιοκάστρου".
Υλικό κατασκευής : πολυεστέρας (100 %)
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2
(επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης)
Εικονόσημο : αντανακλαστικές ενδυμασίες
ΕΝ-343, ΕΝ-471

Πρότυπα :

4.2. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ
Πεδίο χρήσης : στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων,
οχημάτων,
αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων.
Χαρακτηριστικά : ποδιές από συνθετικό υλικό
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής.
Εικονόσημο : προστασίας από χημικές ουσίες
ΕΝ-340, ΕΝ-467

Πρότυπα :

4.3. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
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-11611
4.4. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις,
στους απασχολούμενους με βαφές (ελαιοχρωματιστές, κάγκελα, κτιρίων κ.λ.π.).
Χαρακτηριστικά : ενιαίες στολές (garment) από υλικό Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν
από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του
δέρματος.
Κωδικοί προστασίας : Type 4 από αερολύματα (sprays) ΕΝ 14605 / 05 , Type 5 από στερεά σωματίδια
(σκόνες) EN13982-1/04, Type 6 από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών EN13034 / 05 EN14126 / 04
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής,
Εικονόσημο : προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών
Πρότυπα : Όπως παραπάνω
4.5. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε οδούς, τεχνικά έργα, οικοδόμους, εργασίες κήπων,
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, οδοκαθαριστές, ηλεκτροσυγκολλητές, ξυλουργούς, οδηγούς, εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, τις απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους με βαφές
(ελαιοχρωματιστές) και στους επιβλέποντες .
Χαρακτηριστικά : Παντελόνι εργασίας με ελαστική μέση και φερμουάρ, χρώματος μπλε σκούρο. Θα
διαθέτονται όλα τα απαραίτητα μεγέθη. Υλικό κατασκευής: βαμβακερό 100% και να μην συρρικνώνεται
πλέον του 3% , με δύο ανακλαστικές ταινίες 3Μ σε κάθε μπατζάκι φάρδους 5cm η καθεμία. Να φέρει
τουλάχιστον δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος στο ύψος της μέσης και τουλάχιστον μία πλαϊνή τσέπη.
Πρότυπα: ΕΝ-14058

4.6. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (Σετ ΣΑΚΑΚΙ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ )
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους (στους
οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων,
στους οικοδόμους, στους ηλεκτρολόγους, στη ρήψη ασφάλτου κ.λ.π. και στους φύλακες εξωτερικών
χώρων).
Χαρακτηριστικά : Νιτσεράδα που αποτελείται από σακάκι και παντελόνι, τα οποία είναι
κατασκευασμένα από 100% πολυεστέρα , σε φωσφορούχο χρώμα. Διαθέτει αδιαβροχότητα 2000mm
και διαπνοή 2000mvp, για να είναι στεγανή αλλά ταυτόχρονα και να αναπνέει το δέρμα. Το σακάκι θα
διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες στο στήθος, τα μανίκια, τα γόνατα και χαμηλά στους αστραγάλους,
κλείσιμο με φερμουάρ έως τον λαιμό, κρυμμένη κουκούλα (για να χρησιμοποιείται όποτε υπάρχει
ανάγκη), ελαστικές μανσέτες στα χέρια, 2 τσέπες στο σακάκι που κλείνουν με velcro. Επιπρόθετα, στο
πίσω μέρος θα αναγράφει το λογότυπο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Το παντελόνι θα διαθέτει λαστιχένια
μέση, ανοίγματα στο πλάι του παντελονιού για πρόσβαση σε τσέπες του παντελονιού που φοράτε
εσωτερικά.
Πρότυπα: ΕΝ-20471, ΕΝ-343 κλάση 3.3. (διαπνοή - αδιαβροχοποίηση)

4.7. ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών
κτιρίων κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Μπλούζα : Θα είναι τύπου τουνίκ, με κοντά μανίκια, γυναικείας γραμμής από ύφασμα
polycotton βάρους 200 - 219 g/m² και θα έχει δυο τσέπες στο μπροστά μέρος. Θα φέρει το λογότυπο του
Δήμου στο μπροστά δεξιά μέρος, στο ύψος του στήθους και στο πίσω μέρος θα αναγράφει "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ". Παντελόνι : Θα έχει λάστιχο στη μέση και δυο τσέπες, μια σε κάθε μπατζάκι. Θα είναι
από ίδιο ύφασμα με την μπλούζα.

4.8. ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (ΣΕΤ) ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην φύλαξη των δασικών εκτάσεων (δασοφύλακες), που
συμμετέχουν την πολιτική προστασία.
Χαρακτηριστικά : Το παντελόνι εργασίας θα είναι αντιστατικό και βραδύκαυστο, με δύο πλαϊνές
εσωτερικές τσέπες μπροστά, μία τσέπη πίσω δεξιά με καπάκι και αυτοκόλλητο (Velco), δύο εξωτερικές
πλαϊνές τσέπες στο ύψος των μηρών που κλείνουν με καπάκια και αυτοκόλλητο (Velcro), επτά θηλάκια για
τη ζώνη και θα κλείνει με πλαστικό φερμουάρ υψηλής αντοχής., με διπλές ραφές, με χρώμα Μπλε
σκούρο.
Το σακάκι θα είναι αντιστατικό βραδύκαυστο με δύο εξωτερικές πλαϊνές τσέπες κάτω, που κλείνουν με
καπάκια και αυτοκόλλητο (Velcro) και μία τσέπη στο στήθος αριστερά που κλείνει με καπάκι και
αυτοκόλλητο (Velco). Μπροστά κλείνει με κουμπιά που καλύπτονται με πατελέτα. Με μανσέτες στα μανίκια
που κλείνουν με αυτοκόλλητο (Velcro), με διπλές ραφές και χρώμα Μπλε σκούρο.
Στη θέση της πλάτης θα γράφει « Δήμος Ωραιοκάστρου, Δασοφύλακας» και στο μέρος της καρδιάς θα έχει
το λογότυπο του Δήμου.
Σήμανση : ΕΝ11611, ΕΝ11612
4.9. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ειδικά τεχνικά έργα (ηλεκτροσυγκολλητές,σιδεράδες)
Χαρακτηριστικά : παντελόνι με τιράντες από υλικό 100 % βαμβάκι, με ελαστική μέση. Χρώμα μπλέ
σκούρο με δυο τσέπες εμπρός, μια τσέπη στο πλάι, 1 τσέπη για μέτρο, και πίσω τουλάχιστον μια
τσέπη και μια αντανακλαστική ταινία σε κάθε μπατζάκι. με καπάκι στο μπροστινό μέρος, όπου θα
αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Θα διατίθεται σε μεγέθη από S – 3XL
Σήμανση : EN 340 Ή ΕΝ 342
4.10. ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε εργασίες πρασίνου με χρήση αλυσοπρίονου
Χαρακτηριστικά :Παντελόνι με ελαστικές τιράντες από ύφασμα βάρους 200g/m2, προστασίας από
αλυσοπρίονο, δυο πλαϊνές τσέπες και μια πισινή τσέπη, ελαστική μέση που θα κλείνει μπροστά με
φερμουάρ και κουμπί
Σήμανση : EN 381-5 : 1995, EN ISO 13688 : 2013

4.11. ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ηλεκτρολογικές εργασίες
Χαρακτηριστικά : Πουκάμισο από βαμβάκι 100%, βάρους 120 gr / m².
δυο τσέπες στο μπροστά μέρος.
Σήμανση : EN 340:04
4.12. Μπλουζάκια T-shirt
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους καθαριότητας και τεχνικών υπηρεσιών
Χαρακτηριστικά : Μπλουζάκι T-shirt από 100% βαμβάκι - 150 gr/m2 με φακαρόλα στο λαιμό. Λαιμόκοψη
απο ελαστικό ριπ (regent). Με δύο τυπώματα, στο μπροστά μέρος στο ύψος της καρδιάς το λογότυπο του
Δήμου Ωραιοκάστρου και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης θα αναγράφει τις λέξεις "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", χρώματος πορτοκαλί.
Σήμανση : CE
4.13. Μπουφάν Αδιάβροχο
Πεδίο Χρήσης : : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους(Συνοδούς
Απορ/ρου, Επόπτες Καθαριότητας, προσωπικό πολιτικής προστασίας κτλ)
Χαρακτηριστικά : Μπουφάν μέσης με αποσπώμενα μανίκια, υψηλής ευκρίνειας. Λάστιχο στη μέση και
στα μανίκια, εσωτερική επένδυση με pular fleece. Σύνθεση oxford 300D Polyester φόδρα 100% Polyester
Polar Fleece 280 gr/m2, τσέπες 2 εσωτερικές και 2 εξωτερικές. Αντ/κες ταινίες στο σώμα και στα μανίκια.
Χρώμα Πορτοκαλί, όπου στο πίσω μέρος θα φέρει το λογότυπο του Δήμου και θα αναγράφει "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"
Σήμανση : EN343, EN20471
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
5.1. ΓΑΛΟΤΣΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους
Χαρακτηριστικά : αδιάβροχο υπόδημα S5, 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, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο
S5, oil resistant.
Πρότυπα : ΕΝ-20345, S3 SRC

5.2. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά : υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), WR αδιάβροχο, δερμάτινο
από δέρμα προσώπου, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές,
άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με
προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο,
αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος ( μη μεταλλικό) έναντι
κρούσης έως 200 J για τα δάκτυλα.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3,
oil resistant.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345

5.3. ΑΡΒΥΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (για χρήση με αλυσοπρίονο)
Πεδίο Χρήσης :
Εργαζόμενοι στο τμήμα πρασίνου που απασχολούνται με τον χειρισμό
αλυσοπρίονου.
Χαρακτηριστικά : Ειδικής χρήσης υποδήματα για χειριστές αλυσοπρίονων τα οποία προσφέρουν
προστασία από κοψίματα στο πάνω μέρος του ποδιού. Παρέχονται σε διάφορες μορφές και είδη
(τύπου «γαλότσας», άρβυλα, ημιάρβυλα, με κορδόνια ή χωρίς). Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος,
έτος κατασκευής, μέγεθος, πρότυπο ΕΝ ISO
17249, εικονόσημο
16, 20, 24, 28 m/sec).

, κάτω από το εικονόσημο κλάση ταχύτητας αλυσίδας (Class 0 – 4,

5.4.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Πεδίο Χρήσης : Εργαζόμενοι στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων
κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : υπόδημα S2, Δερμάτινο, Αντιολισθητικό SRC, αντικραδασμικό, αντιστατικό,
ανθεκτικό στα έλαια, αδιάβροχο, εσωτερική φόδρα από αναπνέον και ανθεκτικό στην τριβή και
αντιβακτηριακό ύφασμα, πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568, ανατομικό
μαλακό πάτο, αφαιρούμενο, αντιστατικό και αναπνέων. Υπόδημα Πλενόμενο.
Σήμανση : EN ISO 20346 P3 SRC
5.5.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους ηλεκτρολόγους.
Χαρακτηριστικά : υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), WR αδιάβροχο, δερμάτινο
από δέρμα προσώπου, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές,
άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό
σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο, αντιολισθητική σόλα με
αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος ( μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J για τα
δάκτυλα.
Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει στη δοκιμή
διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Ο προμηθευτής υποχρεωτικά θα προσκομίσει αποτελέσματα δοκιμών
από διαπιστευμένο οργανισμό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης των όσων
ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 89/686 Άρθρο 11Β ο οποίος τις διεξάγει.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3,
oil resistant.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345

6. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΥΛΙΚΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
6.1. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (στους υδραυλικούς,
οικοδόμους, σιδεράδες, ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές κ.λ.π.)
Χαρακτηριστικά : Υλικό κατασκευής : εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του
δέρματος, εξωτερικά : από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές
ουσίες. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με
ταινίες Velcro., CE

6.2 ΚΑΠΕΛΑ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στην ύπαιθρο.
Χαρακτηριστικά : Θα είναι υφασμάτινα με γείσο (τύπου jockey), 100% βαμβακερά. Το καπέλο θα
φέρει εμπρός το λογότυπο του Δήμου Ωραιοκάστρου και πίσω θα γράφει "ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ",
ρυθμιζόμενο ως προς τη διάμετρο του κεφαλιού, CE.

6.3. ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
Πεδίο χρήσης : στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο
ύψος (π.χ. γερανός με καλαθοφόρο)
Χαρακτηριστικά : ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων (ολόσωμη εξάρτηση), από ιμάντες που περικλείουν
τα πόδια, το στήθος και τη μέση, με κρίκους ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και την μέση. Η ζώνη
θα διαθέτει μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης και ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια. Η
ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Η ζώνη θα συνοδεύεται από τους
αντίστοιχους κρίκους αλουμινίου διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαμίδιο. Αποσβεστήρες
ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα
τμήματος τους). Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα
συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
Πρότυπα : ΕΝ-353 / 2, ΕΝ-361 (για εξαρτύσεις), EN-362, , ΕΝ-363 (ανακόπτες), ΕΝ-355 (αποσβεστήρες),
EN-358

6.4. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια (στους ηλεκτρολόγους).
Χαρακτηριστικά : ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα,
μυτοτσίμπιδα, μαχαίρι, κ.λ.π.).
Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V ελεγμένη κατά VDE.
Σήμανση : Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)
Πρότυπα : ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος)
Αναλυτικά:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΙΔΟΣ
Πένσα 180mm τάση έως 1000V
Πλαγιοκόφτης 180mm τάση έως 1000V
Μυτοτσίμπιδο 200mm τάση έως 1000V
Χειρολαβή για μαχαιρωτές ασφάλειες 35 - 63 - 100 A
Μαχαίρι ηλεκτρολόγου, Μήκος λάμας 50mm
Σφυρί (0.35Kg) με αντιολισθητική λαβή
Βαριοπούλα 1 κιλού με αντιολισθητική χειρολαβή

Τεμάχια
6
6
6
6
6

Κόστος με
ΦΠΑ
18
23
26
15
12

6
6

10
10

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Γαλλικό Κλειδί Μήκος 260 mm, Πλάτος κεφαλής : 16,0 mm

6

33

Μέτρο 5m
Σετ κλειδιά άλλεν σφαιροειδή 9 τεμ. με θηκη

6
6

5
10

Σετ κατσαβίδια 10 τεμαχίων τάσεως έως 1000 V
Κατσαβίδι τετραγωνο
Κατσαβίδι καρυδάκι με λαβή Τ, με άνοιγμα S 10 mm Θηλυκό (Δεκάρι)
Ψαλίδι Καλωδίων τουλάχιστον 20 mm
Επαγωγικό Δοκιμαστικό Κατσαβίδι με buzzer
Ψηφιακό πολύμετρο δυο ακίδων με ψηφιακή οθόνη, ανίχνευση τάσης με
κλίμακα 12/24/50/120/230/400/690V, με ηχητική ειδοποίηση Buzzer,
αυτόματης κλίμακας (Auto Range) και εύρεση βραχυκυκλώματος.

6
6
6
6
6
6

36
10
33
41
10
38

ΣΥΝΟΛΟ

330

6.5. ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣ.ΧΩΡΟΥ)
Πεδίο χρήσης : Εργαζόμενοι στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων
κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Προειδοποιητικό λάμδα για υγρό πάτωμα από πολυπροπυλένιο.
Διάσταση 61×30 cm. Επάνω στον κώνο θα αναγράφεται και στις δύο μεριές το λογότυπο του Δήμου και οι
λέξεις "ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"
6.6. Ωτοβίσματα
Πεδίο χρήσης : Εργαζόμενοι σε χώρους που παράγουν θόρυβο (εργάτες πρασίνου όταν εργάζονται
στον κλαδοτεμαχιστή ή σε εργαλειομηχανές που παραγουν θόρυβο,χειριστές μηχανημάτων έργου κ.τ.λ. )
Χαρακτηριστικά : Ωτοβίσματα με κορδόνι και ατομική θήκη ασφαλείας, επαναχρησιμοποιούμενα, με
πεπλατυσμένο το έξω άκρο, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το χέρι, τα οποία θα πλένονται μετά από
κάθε χρήση. Πρέπει να συνοδέυονται απο το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.
Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής
Πρότυπο : ΕΝ 352-2
6.7. Ωτοασπίδες
Πεδίο χρήσης : Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 db (A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα
85 db (A)
Χαρακτηριστικά : Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξησ στο κεφάλι, με ανθιδρωτικές
επένδυση στουσ δακτύλιους. Ακουστικά με προσαρμογή μήκους με μόνωση 33 ντεσιμπέλ - H: 36 dB,
M: 30 dB, L: 22 dB και υψηλότερη μόνωση σε περιοχή υψηλών συχνοτήτων.
Υποχρεωτική η προσκόμιση απο τον προμηθευτή διαγράμματος με τη εξασθένιση του ακουόμενου ήχου
ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα θα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης, ώστε
η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.
Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής
Πρότυπο : ΕΝ 352-1

Ο Συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος
Κοιν.Προστασίας,
Παιδείας, Πολ.&
Αθλητισμού

ΚΟΥΚΟΥΔΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΤΟΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1,2,4 ΚΑΙ 6)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1

Γάντια δερματοπάνινα (1.1)

ζεύγος

2

Γάντια από PVC (1.2)

ζεύγος

3

Γάντια από νιτρίλιο (1.3)

ζεύγος

4

Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο (1.4)
Γάντια ελαστικά μίας χρήσης από
νιτρίλιο (1.5) κουτί 100 τεμ.

ζεύγος

6

Γάντια συγκολλητών (1.6)

ζεύγος

7

Γάντια μονωτικά (1.7)

ζεύγος

8

Γάντια προστασίας από ψύχος και
αδιάβροχα (1.8)

ζεύγος

5

τεμ.

18141000-9

18424300-0

18141000-9

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ
9

Γυαλιά - μάσκα τύπου googgles (2.1)
Γυαλιά προστασίας από ηλιακή
10
ακτινοβολία (2.2)
11 Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών
ηλεκτρονική (2.3)

τεμ.

12 Ασπίδιο προστασίας από υγρά (2.4)

τεμ.

13 Ασπίδιο προστασίας απο ηλεκτρικό
τόξο (2.5)

τεμ.

14 Κράνος προστασίας από πτώσεις
(2.6)

τεμ.

18444100-4

15 Κράνος κήπου με προστατευτικό
πλέγμα και ωτοασπίδες (2.7)

Τεμ.

18444100-4

16 Γυαλιά προστασίας από σκόνη,
αιωρούμενα κτλ (2.8)

Τεμ.

33733000-7

τεμ.

18143000-3

τεμ.

33733000-7

τεμ.
18142000-6

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Φιλτρόμασκα τύπου FFP1 (3.1)
κουτί 20 τεμ.
Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά
18
φίλτρα Α2 Ρ3 (3.2)
17

τεμ.

Σελίδα
62

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ

ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

19

Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με
φίλτρα ABEK2 P3 (3.3)

τεμ.

18142000-6

20

Φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα FFP2
(3.4.)

τεμ.

18143000-3

21 Ανακλαστικά γιλέκα (4.1)

τεμ.

35113440-5

22 Αδιάβροχες ποδιές (4.2)

τεμ.

18221000-4

23 Ποδιές συγκολλητών (4.3)

τεμ.

35113400-3

24 Στολές προστασίας από χημικά (4.4)

τεμ.

35113410-6

25 Παντελόνι εργασίας με τσέπες (4.5)

τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

18234000-8
26 Νιτσεράδες σετ (4.6)
27 Στολή εργασίας καθαριστριών
εσ.χώρου (4.7)

τεμ.

18220000-7

σακάκι/ 35113400-3
παντελόνι

28 Σακάκι Παντελόνι (Σετ) Πυράντοχο
(4.8)

τεμ.

35113400-3

29 Φόρμα εργασίας με τιράντες (4.9)

τεμ.

35113400-3

30 Σαλοπέτα προστασίας από κοπή
αλυσοπρίονου (4.10)

τεμ.

35113400-3

31 Πουκάμισο ηλεκτρολόγου (4.11)

τεμ.

35113400-3

32 Μπλουζάκι T-shirt (4.12)

τεμ.

18412200-2

33 Μπουφάν Αδιάβροχο (4.13)

Τεμ.

18220000-7

34 Γαλότσες (5.1)

ζεύγος

18816000-2

35 Άρβυλα (5.2)

ζεύγος

18830000-6

36 Άρβυλο αλυσοπρίονου (5.3.)

ζεύγος

18830000-6

37 Υποδήματα ασφαλείας για
καθαρίστριες εσ.χώρου (5.4)

Ζεύγος

18830000-6

38 Άρβυλα Ηλεκτρολόγων (5.5.)

Ζεύγος

18830000-6

ζεύγος

18143000-3

40 Καπέλα (6.2)

τεμ.

18441000-2

41 Ολόσωμη εξάρτηση προστασίας
πτώσης
(6.3)

τεμ.

18143000-3

42 Μονωτικά εργαλεία (6.4)

σετ

44512000-2

43 Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης τύπου
λάμδα (6.6)

τεμ.

34928460-0

44 Ωτοβίσματα (6.7)

τεμ.

18143000-3

45 Ωτοασπίδες (6.8)

τεμ.

18143000-3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π.
39 Επιγονατίδες (6.1)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχήi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 6323
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 57013
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα ΠΕΤΣΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
κος ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- Τηλέφωνο: 2313304036 (γρ. Προμηθειών)
2313304059(γρ. Προγραμματισμού)
- Ηλ. ταχυδρομείο: petsou@oraiokastro.gr, tselikoglou@oraiokastro.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.oraiokastro.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κατηγορίες 1,2,4 και 6)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΒΛ. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Αρ. Πρωτ.
Διακήρυξης: 15927/14-09-2020

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
iv
κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
 δωροδοκίαviii,ix·
 απάτηx·
xi

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ·
xii

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·
xiii

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων .
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xviii;
xix
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν :

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
xvii
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiii;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
xxiv
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής ; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε
xxvi
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν .
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ…………………………………………………………………………………………………………………………….... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς του Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα.

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

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

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

iii

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

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

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

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

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

ix

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xviii

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii

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

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxvi

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΑΔΑ:ΩΡΟΩΩΗΖ-ΔΣ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ωραιόκαστρο:14- 09- 2020
Αρ. Πρωτ. : 15927
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» και μόνο για τις κατηγορίες 1,2,4 και 6 σύμφωνα με την
υπ' αριθμόν 202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ Ψ5ΣΞΩΗΖ-3Ο5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων, εξήντα ένα ευρώ και ογδόντα εννιά
λεπτά (44.061,89€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και υποδιαιρείται σε 4 κατηγορίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες κατηγορίες για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε κατηγορίας.
Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Ωραιοκάστρου από τους ΚΑ 15.6061.1000, 20.6061.1002, 30.6061.1002,
35.6061.1002 του προϋπολογισμού έτους 2020. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (3) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ .
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 2%
της εκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες κατηγορίες της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της αξίας της Κατηγορίας ή Κατηγοριών γιατο/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού την 28 Σεπτεμβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα.
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09.00η π.μ. και ώρα λήξης η 09.30η π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα τηλ. 2313304036 fax: 2310697536. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και την από

05/11/2019 μελέτης της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, , Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Αυτ. Τμήματος Κοιν.
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ωραιοκάστρου www.oraiokastro.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1,2,4 ΚΑΙ 6)
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Ωραιοκάστρου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κομνηνών 76

Πόλη

Ωραιόκαστρο

Ταχυδρομικός Κωδικός

57013

Χώρα

Ελλάδα

Τηλέφωνο

2313304000,2313304036,

Φαξ

2310697536

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

petsou@oraiokastro.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Πέτσου Γαρυφαλλιά

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.oraiokastro.gr

Αρ. Πρωτ.

12455/23-07-2020

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ανήκει στην κατηγορία Υποτομέας ΟΤΑ της Γενικής
Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.oraiokastro.gr.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου
Ωραιοκάστρου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 07.00π.μ. έως και 15.00μ.μ. στα τηλέφωνα 2313304036,86, φαξ. 2310-697536 . Email : petsou@oraiokastro.gr
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου
Ωραιοκάστρου στον οποίο υπάρχουν συνολικές πιστώσεις 44.061,89 ευρώ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 15.6061.1000 με τίτλο «Παροχές ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.), ποσού
2096,84, στον Κ.Α. 20.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.),
ποσού 24990,96, στον Κ.Α. 30.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό προσωπικό
(Μ.Α.Π.), ποσού 5861,48 και στον Κ.Α. 35.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό
προσωπικό (Μ.Α.Π. κτλ), ποσού 11112,61 ευρώ.
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη των
αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Η προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 18141000-9,18142000-6,18143000-3, 18221000-4, 18220000-7,182340008,18424300-0,18412200-2,18444100-2,18444100-4,18816000-2, 18830000-6, 33733000-7,
34928460-0, 35113440-5, 35113400-3, 35113410-6, 44512000-2 .
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 44.061,89 € με το Φ.Π.Α. 24 % (
35533,78 € + 8528,11 € Φ.Π.Α. 24 %), υποδιαιρείται στις κάτωθι κατηγορίες :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας (5132,00€ +1231,68€ ΦΠΑ 24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών (3048,00€ +731,52€ ΦΠΑ
24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία (23950,00€ +5748,00€ ΦΠΑ 24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π. (3403,78€ +816,91€ ΦΠΑ 24%)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες κατηγορίες για τη
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε Κατηγορίας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων
ειδών μιας κατηγορίας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλη την κατηγορία. Η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.061,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις(3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην παρούσα και
στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ι και ΙΙ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
•

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

,
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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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

•

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”

•

τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

•

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (τ.Α’ ΦΕΚ87/07-06-2010) ,

•

του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις…. και άλλες
διατάξεις»
• Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»,
• Κ.Υ.Α. 31119/2008/Β’990 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα
προληπτικής ιατρικής,
• Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα
προληπτικής ιατρικής,
• Κ.Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα
προληπτικής ιατρικής,
• του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης»,
• Κ.Υ.Α. 43726 / 8-6-2019 "Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β'
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής"
• Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.
• 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.

•

τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου Ωραιοκάστρου στον οποίο υπάρχουν
συνολικές πιστώσεις 44.061,89 ευρώ, στους Κ.Α.15.6061.1000, 20.6061.1002, 30.6061.1002,
35.6061.1002 .

•

το πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006545974 2020-0409,

•

το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ: 20REQ006603762 2020-04-23,

•

την με αρ 280/20 ΑΔΑ : ΩΤ5ΘΩΗΖ-ΜΝΣ, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου
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•

Ωραιοκάστρου, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων .
την με αρ. 05/11/2019 μελέτη των αρμόδιων Διευθύνσεων και του Δήμου Ωραιοκάστρου για
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου », ενδεικτικού
προϋπολογισμού ύψους 74.357,94€.

•

την με αρ 131/2020 ΑΔΑ 6ΔΥΩΩΗΖ-8ΘΕ, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία,
εγκρίθηκε η υπ΄ αρ. 05/11/2019 μελέτη , καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διεξαγωγή
συνοπτικού διαγωνισμού, και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
ανωτέρω διαγωνισμού.

•

την με αρ 202/2020 ΑΔΑ Ψ5ΣΞΩΗΖ-305, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
επαναπροκηρύσει τον διαγωνισμό για τις κατηγορίες 1,2,4 και 6 με τους ίδιους όρους,

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/09/2020 και ώρα 09.30π.μ.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 28η του μηνός
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 09:30 π.μ. (στο Δημαρχείο
Ωραιοκάστρου – δ/νση Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο – Ισόγειο – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα (προς την Πρόεδρο της επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου
Ωραιοκάστρου, με την ένδειξη: «Υπόψη αρμόδιας του διαγωνισμού Επιτροπής για το συνοπτικό
διαγωνισμό «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου».(Κατηγορίες 1,2,4
και 6)
1.6

Δημοσιότητα

Α.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) : http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. και συγκεκριμένα :στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
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
(URL) : www.oraiokastro.gr .
Β.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Εφόσον η σύμβαση υποδιαιρείται σε κατηγορίες, η δαπάνη δημοσιεύσεων βαρύνει αναλογικά τον ή τους
αναδόχους με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε κατηγορίας.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

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.

η παρούσα Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 15927/14-09-2020 με τα Παραρτήματα της τα οποία,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.

Η με ημερομηνία 05/11/2019 Μελέτη του Δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία παρατίθεται στο
σύνολό της στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης.

3.
4.

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] .
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
Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές σελίδες που αναφέρονται στο
άρθρο 1.6 της παρούσας.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται στην αναθέτουσα, έως και έξι (6) μέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών.
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.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
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στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
υποβάλλονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.
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 ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.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, σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των ειδών(Κατηγορία) η
εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προυπολογισμού για την προσφερόμενη κατηγορίας ή
κατηγορίες 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.

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:
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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
Απαραίτητος όρος για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2%) επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α, που ανέρχεται στο ποσό των 710,68 ευρώ για το σύνολο
των Κατηγοριών.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες κατηγορίες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της αξίας της Κατηγορίας ή Κατηγοριών για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. Αναλυτικά:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας (5132,00€*2%=102,64€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών (3048,00€*2%=60,96€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία (23950,00€*2%=479,00€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π. (3403,78€*2%=68,08€)
Οι εγγυητικές επιστολές να είναι έκδοσης ΤΜΕΔΕ, αναγνωρισμένης τράπεζας ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η οποία πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει το άρθρο οκτώ (8) της
παρούσας συγγραφής (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
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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 τηv 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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), 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 κατά τα ανωτέρω, 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 οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο 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
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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 α) Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και β)Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
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 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,
(στ) 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 2.2.8.2 της παρούσας,
(ζ) 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,
(η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας 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 άνω περιπτώσεις

2.2.3.6. Ο 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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

Όπου απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8.2 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 παραγράφου και κατά τη
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
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οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

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, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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,
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, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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.
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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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου
81 του ν. 4412/2016.
δ) 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.
ε) 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς δεν προσκομίζουν δικαιολογητικά για την παρούσα σύμβαση.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς δεν
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για την παρούσα σύμβαση.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να
προσκομίσουν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές
και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.7. 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.8. 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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της
παρούσας, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της κάθε κατηγορίας/ιών που
περιγράφονται στη μελέτη 05/11/2019 του Δήμου Ωραιοκάστρου.
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,είτε (α) με κατάθεσή τους
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, (Ταχυδρομική διεύθυνση: Kομνηνών 76,
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΚ 57013).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο
άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ………
για την Προμήθεια: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας »
(κατηγορίες 1,2,4 και 6)
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ωραιοκάστρου
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 28/09/2020
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, 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.
(β) έναν (υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
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συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν
το
σχετικό
πρότυπο
ΤΕΥΔ
το
οποίο
βρίσκεται
στη
διεύθυνση
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ . Δύναται επίσης εναλλακτικά να συμπληρώσουν το
προσαρμοσμένο στην παρούσα διακήρυξη ΤΕΥΔ, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου στη
διεύθυνση www.oraiokastro.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα και τα Παραρτήματά της, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ανωτέρω.
2.4.4 Περιεχόμενα
Φακέλου «Οικονομική
υποβολής οικονομικών προσφορών

Προσφορά» / Τρόπος

σύνταξης

και

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει τα είδη της παρούσας
προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την
παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με
ότι προβλέπεται στην μελέτη της παρούσης διακήρυξης. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα
περιλαμβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα
ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της παρούσας διακήρυξης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει
υποχρεωτικά να συμπληρώνει, επί ποινή αποκλεισμού, για την κατάθεση της οικονομικής
προσφοράς του, το οποίο διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.oraiokastro.gr στο σημείο που βρίσκεται αναρτημένη και η διακήρυξη.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο
αντίστοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙII της παρούσας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
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της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή της παρούσας
διακήρυξης.
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.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι τις 31/12/2020.
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.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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 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,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
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
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παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη
της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής , 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.
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

1. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 28η ημέρα
Δευτέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και ώρα.09.30π.μ..
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει σκόπιμο, δύναται να προχωρήσει στην ίδια
συνεδρίαση κατά την οποία αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά και στην :

2. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». Κατά την παρ.4 άρθρου 117 του
ν. 4412/16.
΄Αλλως, η αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς, γίνεται σε νέα ημερομηνία και ώρα η οποία
κοινοποιείται με φροντίδα της αναθέτουσας στους συμμετέχοντες..
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.
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η
επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους,
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση 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 όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους
προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα
χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των
υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της
αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των
σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση]
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές. [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως
κατωτέρω ενιαία απόφαση]
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί
με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών των ως άνω σταδίων
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.
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3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση επί
αποδείξει στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. 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 2.2.8 αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει αριθμό
πρωτοκόλλου, στην Πρόεδρο της επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου με την ένδειξη :
«Υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο έως και την καταληκτική υποβολής ημερομηνία που προκύπτει από
την επομένης της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 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 Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 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.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω 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. Επισημαίνεται ότι, η
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό και ως εξής: ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό
ανάδοχο.
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 δεν
έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά
3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου
1.5 της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης
ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα
οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
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Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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.

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Εγγύηση 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, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης, το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με 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 στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ποσοτήτων του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
(2) συμβαλλομένων. 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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
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της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
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.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του
αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105
του ν. 4412/2016 .

4.4 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.
4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.5.1. 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.

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την πληρωμή του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών . Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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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 παροχή των υπηρεσιών στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων 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.

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 .6.4. της παρούσας [η
παράγραφος αυτή συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους
εκτέλεσης της σύμβασης και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή του Παραρτήματος Ι
και ΙΙ αυτής]
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,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
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.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν
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καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
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), 6.4. (Παραλαβή της
προμήθειας), 6.1. (Χρόνος εγγύησης-Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και
κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις
β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΈΚΠΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος. Κάθε
βλάβη που θα παρουσιάζει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να
επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής, τα είδη δεν
ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης και παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα δείγματα ή είναι ελαττωματικά τότε ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 (άρθρο 213 παρ.
1 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 (άρθρο 213 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε
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είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής
αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα,
ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 213 παρ. 2 ν.
4412/2016).
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε (άρθρο
213 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο
αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

6.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν.
Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές, απόρριψη υλικών
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων
προμήθειας αγαθών), του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.

6.3 ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα προβληματικά είδη ή να τα βελτιώσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του
Ν.4412/2016.
Ειδικά για επαναλαμβανόμενα προβλήματα , όπως προβληματικές ραφές γαντιών, τα οποία θα εμφανιστούν , ο συμβασιούχος
θα πρέπει να αντικαταστήσει το σύνολο της εναπομένουσας ποσότητας του αντίστοιχου είδους με νέα απαλλαγμένη από τα
προβλήματα της αρχικής.
6.4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
6.4.1 Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/2016.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εξ' ολοκλήρου, με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του
μεταφορικά μέσα σε χώρους που θα οριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Χρόνος παράδοσης : Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών σε αποθήκη
του Δήμου η όπου θα υποδείξει η υπηρεσία πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα
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γίνει από υπαιτιότητας του προσωπικού ή αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (Πρβλ.
αρ. 206 παρ. 3 ν. 4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο
παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών 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 προμηθευτής 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.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο Ωραιοκάστρου, θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των χαρακτηριστικών της προσφοράς
και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία
προορίζονται.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
δείγματα.
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.4.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται με την παραλαβή.
Αν η παραλαβή των υλικών 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
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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.

6.5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα των ειδών (ποσότητας ενός
τεμαχίου ανά είδος) με τα προσφερόμενα, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, οδός Αεροδρομίου 61, Ωραιόκαστρο,
συνοδευόμενα από νόμιμο παραστατικό το αργότερο μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και ώρες 09:00 έως 14:00, αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή τους, ο
αρμόδιος υπάλληλος της αποθήκης, τηλ 2310-688.514.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, πιστοποιήσεις, το αντίστοιχο δείγμα και αυτοκόλλητο ή
καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα και ο α/α του προσφερόμενου είδους, όπως αυτό
αναφέρεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς
μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική
προσφορά.
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική
δοκιμασία αυτών.
Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 214
του ν. 4412/2016, ως εξής:
α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς,
κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής
κατακύρωσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων (των οικονομικών φορέων) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία
των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί
η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων (των προμηθευτών) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για κάθε προσφερόμενο είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η
ποιότητά του και η συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική. Η μη προσκόμιση δείγματος για
ζητούμενο είδος σημαίνει αυτομάτως την μη αξιολόγηση του συμμετέχοντος στο συγκεκριμένο είδος. Αν από την εξέταση του
δείγματος για ένα προσφερόμενο είδος δεν προκύπτει με σαφήνεια, ότι αυτό συμφωνεί με τις ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές, το συγκεκριμένο είδος δεν θα αξιολογείται. (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016)
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να
στείλει αυτά σε οποιαδήποτε κατά κρίση του εργαστηρίου για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των
προμηθευτών. (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται (Πρβλ. αρ. 97 ν. 4412/2016).
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. 1α του
ν. 4412/2016, 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.

32

6.6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για
τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του
παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να
έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση
όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο
Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το
προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και
η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από
την αναθέτουσα αρχή.
6.7 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΩΝ-ΛΟΙΠΕΣ 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.
Επί των Ατομικών Μέσων Προστασίας και λοιπών υλικών απαιτείται η ύπαρξη σήμανσης όπως περιγράφεται ανά
κατηγορία, η οποία θα είναι ανεξίτηλα γραμμένη (βαφή, χάραξη κλπ) επί των μέσων σε εμφανές σημείο.
Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητες ταινίες)
θεωρείται μη αποδεκτή.
Ειδικά, ο αριθμός των δικαιούμενων αρβυλών ασφαλείας για τους ηλεκτρολόγους, θα καθοριστεί
σε συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

6.8

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση
και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)

Ο Δήμαρχος

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι – Τεχνική
'Εκθεση
- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων - Πίνακας
ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης 05/11/2019 Δήμου Ωραιοκάστρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.357,94 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :
1. Τεχνική Έκθεση
2. Γεν.Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Ειδ.Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προς τους δικαιούχους των Ο.Τ.Α. –
Μόνιμους, Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου (3Κ) και Ορισμένου χρόνου
(Κοινωφελής Εργασία) για το έτος 2020.
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία και την ασφάλεια των
εργαζομένων και των απασχολούμενων στους χώρους εργασίας τους, θα προβεί στην προμήθεια Μέσων
Ατομικής Προστασίας (γάντια, υποδήματα, γυαλιά, μάσκες, φωσφορούχα γιλέκα κ.λ.π.), σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η υπ’ αριθ. 43726 / 8-6-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Παροχή μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών
και μέτρα προληπτικής ιατρικής ” (Φ.Ε.Κ. 2208 Β’/8.6.2019). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων
ατομικής προστασίας εναρμονίζονται με τα ισχύοντα κάθε φορά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που εκπονεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο
ιατρός εργασίας με τη συμβολή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του άρθρου 4 του ν.
3850/2010.
Ειδικά για την παρούσα μελέτη, λόγω της πρώτης εφαρμογής της υποχρέωσης καταχώρησης της
παραπάνω εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στο Ο.Π.Σ. του Σ.Ε.Π.Ε. στις 1-11-2019 και τέλος λόγω της
επείγουσας ανάγκης χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας στο δικαιούμενο προσωπικό, λήφθηκαν
υπόψιν οι προδιαγραφές των Μ.Α.Π. όπως ίσχυαν προηγουμένως.
Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται τα υπό προμήθεια είδη ατομικής προστασίας ανάλογα με τη
θέση και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας και που απαιτείται να φέρουν οι εργαζόμενοι
και οι απασχολούμενοι του Δήμου Ωραιοκάστρου αλλά και οι υπάλληλοι που ασκούν το έργο της επίβλεψης
και παραλαβής έργων και εργασιών, σε χώρους εργοταξίων και χώρους πραγματοποίησης εργασιών, όπου
είναι υποχρεωτική η χρήση τους.
Στο Δήμο απασχολείται προσωπικό που εργάζεται στην Καθαριότητα (οδοκαθαριστές, εργάτες
συγκομιδής & αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγοί απορριμματοφόρων, συνεργείο συντήρησης
απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων κ.λ.π.), στο Πράσινο (εργάτες πρασίνου, εργάτες πρασίνου
που χειρίζονται αλυσοπρίονο κ.λ.π.), στη Συντήρηση (οικοδόμοι, χειριστές μηχανημάτων, ελαιοχρωματιστές,
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χρήστες καλαθοφόρου γερανού, ηλεκτροσυγκολλητές, ξυλουργοί κ.λ.π.).
Οι εργαζόμενοι, χειρίζονται εργαλειομηχανές (τροχούς, αλυσοπρίονα, κομπρεσέρ, κ.λ.π.),
χρησιμοποιούν χημικές ουσίες (καθαριστικά, απολυμάνσεις, βαφές), εκτελούν εργασίες που παράγουν
αδρανή σκόνη & αναθυμιάσεις (πλακοστρώσεις, τοποθέτηση μαρμάρων & κρασπέδων, οξυγονοκολλήσεις),
έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (καθαρισμός κάδων απορριμμάτων,
αποχετεύσεις), εκτελούν εργασίες σε χαμηλή τάση (δίκτυο δημοτ. φωτισμού, ηλεκτρολογικούς πίνακες &
εγκαταστάσεις κτιρίων) και εργάζονται σε υπαίθριες εργασίες εκτεθειμένοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες
(βροχή, χιόνι, πάγο, καύσωνα), σε χώρους μεγάλης κυκλοφορίας οχημάτων (συντηρήσεις οδοστρωμάτων,
σήμανση), σε εργασίες σε ύψος (αλλαγή λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, εορταστικού φωτισμού και
σηματοδοτών, κλαδεύσεις, καθαρισμούς στεγών, αναρτήσεις πινακίδων) και σε χώρους δασικούς
(Δασόκτημα Ωραιοκάστρου κ.α.)
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται, πρέπει να τους παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους
(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές), από χημικούς κινδύνους (εγκαύματα, αναθυμιάσεις), από βιολογικούς
κινδύνους ή μικροοργανισμούς (μολύνσεις), από παραγωγή αερίων (αναθυμιάσεις), από θερμότητα & 35
εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων (εγκαύματα), από μηχανικές δονήσεις (κομπρεσέρ), από χαμηλή τάση

(ηλεκτροπληξία), από πτώση από ύψος (γερανός, σκάλα), από ηλιακή ακτινοβολία και από θόρυβο.
Τα μέσα που προβλέπονται για χρήση είναι :
Α) Προστασία χεριών : γάντια
Β) Προστασία οφθαλμών : γυαλιά, ασπίδια, μάσκες
Γ) Προστασία αναπνοής : φιλτρομάσκες, μάσκες ημίσεως & ολόκληρου προσώπου
Δ) Προστασία ενδυμασίας : ποδιές αδιάβροχες & ηλεκτροσυγκολλητών, στολές προστασίας από
χημικά, νιτσεράδες, φόρμες εργασίας, Μπλουζάκια T-Shirt, καπέλα, επιγονατίδες
Ε) Υποδήματα : γαλότσες, άρβυλα, άρβυλα ηλεκτρολόγων, μπότες ασφαλείας για χρήση με
αλυσοπρίονο
ΣΤ) Προστασία πτώσης : ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος
Ζ) Προστασία από χαμηλή τάση : μονωτικά εργαλεία
Η) Προστασία από κυκλοφορία οχημάτων : ανακλαστικά γιλέκα
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο
βάσει τιμής για το κάθε κατηγορία ειδών της ανάθεσης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της.
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.357,94 € με το Φ.Π.Α. 24 % (
59.966,08 € + 14.391,86 € Φ.Π.Α. 24 %), υποδιαιρείται στις κάτωθι κατηγορίες :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : Προστασία Αναπνοής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : Υποδήματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες κατηγορίες για τη
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «Κατηγορίας».
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «κατηγορίας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς για όλη την κατηγορία.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κωδικούς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, όπως
αναφέρονται αναλυτικά :
Α) Κ.Α. 15.6061.1000 με το ποσό των 3.683,05 €
(Τμ. Κοιν.Προστασίας, Παιδείας, Πολ.& Αθλητισμού)
Β) Κ.Α. 20.6061.1002 με το ποσό των 41.371,36 €
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)
Γ) Κ.Α. 30.6061.1002 με το ποσό των 16.020,65 €
(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)
Δ) Κ.Α. 35.6061.1002 με το ποσό των 13.282,88 €
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)

Ωραιόκαστρο, 5.11.2019
Ο συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
Πε Διοικητικού - Οικονομικού
Σύμφωνα με την από
12/06/2020 γνωμοδότηση του
Τεχνικού Ασφαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 : Αντικείμενο της προμήθειας

-

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για
τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.
Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των :

-

-

ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 97 Ν.4483/2017 (Α’ 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων ……. και άλλες διατάξεις.»,
ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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,
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»,
ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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»,

-

ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,

-

ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,
ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν.
3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007),
ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» καιιδίωςτωνάρθρων7 και13έως15,
ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και ΠολιτιστικάΘέματα»,

-

-

-

π.δ.39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.»,
π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
π.δ 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.»,
Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,

-

Κ.Υ.Α. 31119/2008/Β’990 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης
σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής ιατρικής,
Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής
ιατρικής,
Κ.Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα
προληπτικής ιατρικής,

-

-

του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης»,
Κ.Υ.Α. 43726 / 8-6-2019 "Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού
και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής"

-

Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Άρθρο 3 : Έγγραφα της σύμβασης
Συμβατικά στοιχεία είναι:
Η διακήρυξη του διαγωνισμού με τα Παραρτήματά της όπως αυτή δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η προκήρυξητης Σύμβασης όπως αυτή δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το ΤΕΥΔ (ως παράρτημα της διακήρυξης).
Οι
συμπληρωματικές
πληροφορίες
που τυχόν
παρέχονται
στο
πλαίσιο
της
διαδικασίας,ιδίωςσχετικάμετις προδιαγραφέςκαι τα σχετικάδικαιολογητικά.
- Η παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής , της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας και του Αυτ. Τμήματος Κοιν.Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
- Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου
- Προϋπολογισμός μελέτης.

-

Άρθρο 4 : Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.357,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,
θα βαρύνει δε τις υπό ΚΑ :
ΚΑ
15.6061.1000
20.6061.1002
30.6061.1002
35.6061.1002

ΠΟΣΟ (€)
3.683,05
41.371,36
16.020,65
13.282,88

Άρθρο 5 : Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται να την
καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6 : Δικαιολογητικά συμμετοχής- Εγγυήσεις (Πρβλ. αρ. 72 & αρ. 93 περ. β του ν. 4412/2016)
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού το αναφερόμενο στην παρ. 2
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016
Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β΄ 3698/2016), βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 79.

Απαραίτητος όρος για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2%) επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α, ΤΜΕΔΕ, αναγνωρισμένης τράπεζας ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει το άρθρο οκτώ (8) της παρούσας συγγραφής
(Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας (πλέον Φ.Π.Α.) (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.
4412/2016), η οποία και προσκομίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο προμηθευτή. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ποσοτήτων του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο (2) συμβαλλομένων.

Άρθρο 7 : Χρόνος εγγύησης - Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση - Έκπτωση του προμηθευτή
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος. Κάθε βλάβη
που θα παρουσιάζει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να επανορθώνεται το
συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής, τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της
σύμβασης και παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα δείγματα ή είναι ελαττωματικά τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα
αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 (άρθρο 213 παρ. 1 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 (άρθρο 213 παρ. 1 ν.
4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σεείκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα
του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίαςτης συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 213 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε (άρθρο 213 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Άρθρο 8 : Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν.
Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές,απόρριψη υλικών από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών), του
Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.
Άρθρο 9 : Πλημμελής κατασκευή
Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα προβληματικά είδη ή να τα βελτιώσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

Ειδικά για επαναλαμβανόμενα προβλήματα , όπως προβληματικές ραφές γαντιών, τα οποία θα εμφανιστούν , ο συμβασιούχος θα
πρέπει να αντικαταστήσει το σύνολο της εναπομένουσας ποσότητας του αντίστοιχου είδους με νέα απαλλαγμένη από τα προβλήματα της
αρχικής.

Άρθρο 10 : Φόροι - τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαραίνει το Δήμο.
Άρθρο 11 : Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.
Άρθρο 12 : Τιμές προσφορών
Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει τα είδη της παρούσας
προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς
του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια,
δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθειαειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα
μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της
σύμβασης. Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε
καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα
περιλαμβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά
είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να
συμπληρώνει, επί ποινή αποκλεισμού, για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.
Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 13 : Παραλαβή της προμήθειας
Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/2016. Η παραλαβή της
προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εξ' ολοκλήρου, με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα σε
χώρους που θα οριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Χρόνος παράδοσης : Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών σε αποθήκη του
Δήμου η όπου θα υποδείξει η υπηρεσία πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από
υπαιτιότητας του προσωπικού ή αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (Πρβλ. αρ. 206
παρ. 3 ν. 4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση
αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό
αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης
εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την
υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, γιατην ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής
αυτών, ο προμηθευτής 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.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο Ωραιοκάστρου, θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι
στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποίαπροορίζονται.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγματα.
Άρθρο 14 : Χρόνος ισχύος προσφορών - Δείγματα
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα των ειδών (ποσότητας ενός τεμαχίου ανά είδος)
με τα προσφερόμενα, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, οδός Αεροδρομίου 61, Ωραιόκαστρο, συνοδευόμενα από νόμιμο
παραστατικό το αργότερο μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και
ώρες 09:00 έως 14:00, αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή τους, ο αρμόδιος υπάλληλος της αποθήκης, τηλ 2310688.514.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, πιστοποιήσεις, το αντίστοιχο δείγμα και αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο
οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα και ο α/α του προσφερόμενου είδους, όπως αυτό αναφέρεται στην ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων της μελέτης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή
λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία αυτών.
Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 214 του ν.
4412/2016, ως εξής:
α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη
διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, με μέριμνα και
ευθύνη τούτων (των οικονομικών φορέων) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων,
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με
μέριμνα και ευθύνη τούτων (των προμηθευτών) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για κάθε προσφερόμενο είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά του και η
συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική. Η μη προσκόμιση δείγματος για ζητούμενο είδος σημαίνει αυτομάτως την
μη αξιολόγηση του συμμετέχοντος στο συγκεκριμένο είδος. Αν από την εξέταση του δείγματος για ένα προσφερόμενο είδος δεν προκύπτει
με σαφήνεια, ότι αυτό συμφωνεί με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, το συγκεκριμένο είδος δεν θα αξιολογείται. (Πρβλ. αρ. 214 ν.
4412/2016)
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στείλει αυτά σε
οποιαδήποτε κατά κρίση του εργαστηρίου για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. (Πρβλ. αρ. 214 ν.
4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (Πρβλ. αρ. 97 ν.
4412/2016).
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. 1α του ν. 4412/2016, 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.

Άρθρο 15 : Πιστοποιητικά

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην
ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους
διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώοπαραγωγών ή εφόσον δεν είναι
υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα
στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και
η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι
υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από
την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 16 : Ποσότητες - μεγέθη ειδών - Λοιπές παρατηρήσεις
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.
Επί των Ατομικών Μέσων Προστασίας και λοιπών υλικών απαιτείται η ύπαρξη σήμανσης όπως περιγράφεται ανά κατηγορία, η οποία
θα είναι ανεξίτηλα γραμμένη (βαφή, χάραξη κλπ) επί των μέσων σε εμφανές σημείο.
Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ.αυτοκόλλητες ταινίες) θεωρείται μη
αποδεκτή.
Ειδικά, ο αριθμός των δικαιούμενων αρβυλών ασφαλείας για τους ηλεκτρολόγους, θα καθοριστεί σε
συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
(20)
(35)

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
(30)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤ

1 Γάντια δερματοπάνινα
(1.1)

ζεύγος

2 Γάντια από PVC (1.2)

ζεύγος

3 Γάντια από νιτρίλιο (1.3)

ζεύγος

4 Γάντια από ύφασμα &
νιτρίλιο (1.4)
Γάντια ελαστικά μίας
5
χρήσης από νιτρίλιο (1.5)
κουτί 100 τεμ.

ζεύγος

6 Γάντια συγκολλητών
(1.6)

ζεύγος

7 Γάντια μονωτικά (1.7)

ζεύγος

8

Γάντια προστασίας από
ψύχος και αδιάβροχα
(1.8)

τεμ.

181410009

184243000

1

48

168+18+3

42+15

3+12

261

2,00

6+84+18+3

28+10

3+12

165

3,00

168

28+10

206

1

114,00

333,00

114,00

1,00

168,00

38,00

1.848,00

924

24+24

972

2,00

185

6

239

5,00

6

6

20,00

12

12

25,00

7

70

5,00

181410009

ζεύγος

378,00

2+60

3,00

240,00

925,00

5,00

310,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
9 Γυαλιά - μάσκα τύπου

ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ.& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
(20)
(35)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(15)

τεμ.

181420006

3

14+5

5+1+6

34

17,00

51,00

323,00

googgles (2.1)
Γυαλιά προστασίας από
ηλιακή
ακτινοβολία (2.2)
11 Μάσκα
ηλεκτροσυγκολλητών
ηλεκτρονική (2.3)
10

τεμ.

337330007

1

2+84+18+3

6+5+7+13+6

171

6,00

3

3

60,00

10

15,00

6

6

60,00

6+13+6

25

8,00

5

5

30,00

14

101

4,00

14+5+7

τεμ.
181420006

12 Ασπίδιο προστασίας
από υγρά (2.4)

τεμ.

13 Ασπίδιο προστασίας
απο ηλεκτρικό τόξο (2.5)

τεμ.

14 Κράνος προστασίας από
πτώσεις (2.6)

τεμ.

184441004

15 Κράνος κήπου με
προστατευτικό πλέγμα
και ωτοασπίδες (2.7)

Τεμ.

184441004

16 Γυαλιά προστασίας από
σκόνη, αιωρούμενα κτλ
(2.8)

Τεμ.

337330007

10

84+3

19

20

Μάσκα ολόκληρου του
προσώπου με
φίλτρα ABEK2 P3 (3.3)
Φιλτρόμασκα ενεργού
άνθρακα FFP2
(3.4.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 :
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ

642,00

156,00

150,00

150,00

348,00

56,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 :
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
17 Φιλτρόμασκα τύπου
FFP1 (3.1)
κουτί 20 τεμ.
Μάσκα ημίσεως
18
προσώπου με διπλά
φίλτρα Α2 Ρ3 (3.2)

6,00

τεμ.

181430003

1056

84

τεμ.

48+495

5299

0,7

28+5

1+6

124

35,00

14+5+7

4

30

120,00

144

144

2,00

3700

739,20

2.590,00

2.940,00

1155,00

181420006
τεμ.

τεμ.

181430003

3120,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗ

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
21 Ανακλαστικά γιλέκα (4.1)

τεμ.

351134405

22 Αδιάβροχες ποδιές (4.2)

τεμ.

182210004

23 Ποδιές συγκολλητών
(4.3)

τεμ.

351134003

24 Στολές προστασίας από
χημικά (4.4)

τεμ.

351134106

1

2+84+18+3

14+5

6+5+7+13+6

164

5,00

84

15,00

3

3

22,00

1+3

4

5,00

84

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :

Α/Α

Ε
Ι
Δ
Ο
Σ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.Π
ΟΛ.&
ΑΘΛ/ΜΟ
Υ (15)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ
ΤΑ (20)

ΠΡΑΣΙΝΟ
(35)

5,00

535,00

95,00

1.260,00

998,20

12.478,00

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ &
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

5.321,00

ΠΟΣΟΤ
ΤΙΜ
ΔΑΠΑ
ΗΤΑ
Η
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΝΗ
ΕΙΔΟ ΜΟΝΑ ΚΟΙΝ.
(30)
ΚΑΘΑΡ
ΠΡΑΣΙ
ΠΡΟΣΤ.
ΥΣ
ΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚ
ΠΟΛ.& ΙΟΤΗΤΑ ΝΟ
Η (30)
(35)
ΑΘΛΗΤΙ (20)
ΣΜΟΥ

(15)

ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 998,20 12.478 5.321, 3.486, 21.065
,00
00
10
,30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
25 Παντελόνι εργασίας με τσέπες (4.5)

2

4+168+36+6

14

6+14+14+1
2

27
6

20,
00

40,00

4.280,
00

280,0 920,00 5.520,
0
00

1822000
0-7

1

84+18+3

14+5

6+5+7+13+
6

16
2

40,
00

40,00

4.200,
00

760,0
0

σακάκ 3511340
0-3
ι/
παντελ
όνι

24

τεμ.
1823400
0-8

26 Νιτσεράδες σετ (4.6)
27

Στολή εργασίας καθαριστριών
εσ.χώρου (4.7)

τεμ.

24

28 Σακάκι Παντελόνι (Σετ) Πυράντοχο
(4.8)

τεμ.

3511340
0-3

29 Φόρμα εργασίας με τιράντες (4.9)

τεμ.

3511340
0-3

30 Σαλοπέτα προστασίας από κοπή
αλυσοπρίονου (4.10)

τεμ.

3511340
0-3

31 Πουκάμισο ηλεκτρολόγου (4.11)

τεμ.

3511340
0-3

32 Μπλουζάκι T-shirt (4.12)

τεμ.

1841220
0-2

24+2

4+168+36+6

33 Μπουφάν Αδιάβροχο (4.13)

Τεμ.

1822000
0-7

12+1

2+84+18+3

14

14

70,
00

10

25,
00

5

90,
00

12

12

20,
00

28+10

12+10+14+
2+12

32
8

3,0
0

14+5

6+5+7+13
+6

17
6

35,
00

10
5

35 Άρβυλα (5.2)

720,00

6.480,
00
720,0
0

980,0
0

980,0
0
250,00

450,0
0

250,0
0
450,0
0

240,00

240,0
0

78,00

642,00 114,0 150,00
0

984,0
0

455,00

3.745,
00

6.160,
00

665,0
0

1.295,
00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 : 12.495,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
34 Γαλότσες (5.1)

30,
00

1.480,
00

ζεύγ
ος

1881600
0-2

ζεύγ
ος

1883000
0-6

12

84

1

2+84+18+3

13+6

14+7

3+7+13+6

11
5

15,
00

15
8

60,
00

180,00

60,00

1.260,
00

285,00 1.725,
00

6.420, 1.260, 1.740,
00
00
00

9.480,
00

36 Άρβυλο αλυσοπρίονου (5.3.)

ζεύγ
ος

1883000
0-6

37 Υποδήματα ασφαλείας για
καθαρίστριες εσ.χώρου (5.4)

Ζεύ
γος

1883000
0-6

38 Άρβυλα Ηλεκτρολόγων (5.5.)

Ζεύ
γος

1883000
0-6

5

2

12

6

7

90,
00

12

25,
00

6

60,
00

39 Επιγονατίδες (6.1)

ζεύγ
ος

1814300
0-3

40 Καπέλα (6.2)

τεμ.

1844100
0-2

τεμ.

42 Μονωτικά εργαλεία (6.4)

2+3

5

8,0
0

6+6+7+13+
5

17
1

3,0
0

1814300
0-3

3

3

σετ

4451200
0-2

6

43 Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης
τύπου λάμδα (6.6)

τεμ.

3492846
0-0

44 Ωτοβίσματα (6.7)

τεμ.

1814300
0-3

45 Ωτοασπίδες (6.8)

τεμ.

1814300
0-3

Ολόσωμη εξάρτηση προστασίας
πτώσης
(6.3)

Ο Συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

300,00

630,0
0
300,0
0

360,00

360,0
0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 : 3.403,78

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π.

41

450,0 180,00
0

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος
Κοιν.Προστασίας,
Παιδείας, Πολ.&
Αθλητισμού

1

2+84+18+3

14+5+7

12

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

9

40,00

40,00

321,00 78,00 111,00

513,0
0

150
,00

450,00

450,0
0

6

266,13

1.596,7
8

1.596
,78

12

8,0
0

42+60

60+48

21
9

2,0
0

5

4

9

30,
00

3,00

96,00

96,00
18,00

204,0 216,00
0

438,0
0

150,0 120,00
0

270,0
0

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ

1.972,0 20.886 5.391,0 9.433,7 37.682
0
,00
0
8
,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

2.970,2 33.364 10.712, 12.919, 59.966
0
,00
00
88
,08

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΣΥΝΟΛΟ :

59.966
,08

Φ.Π.Α. 24 % 14.391
,86
:
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ :

74.357
,94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτης 05/11/2019 Δήμου Ωραιοκάστρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ

1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές,
συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία,
διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε
οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και
οι επιστάτες καθαριότητας).
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20-25 cm Πάχος: 1-1,2 mm
Υλικό κατασκευής : παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, με ενίσχυση
στην παλάμη, δείκτη & αντίχειρα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική
ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης.
Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχυση), 3 (διάτρηση) Σήμανση : CE,
προμηθευτής-κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-22-3
Εικονόσημο :
Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420
1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC
Πεδίο χρήσης : για προστασία από χημικούς, μηχανικούς & βιολογικούς κινδύνους (στους οδοκαθαριστές,
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων,
κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση
απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των
απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές
μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και οι επιστάτες καθαριότητας και στους απασχολούμενους με τον
καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων
νεκροταφείου)
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 30 cm, πάχος: 1 mm.
Υλικό κατασκευής : εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από

ανθιδρωτικό υλικό
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Σήμανση :
CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών
3-1-2-1
Εικονόσημα

:

Προστασία

από

μηχανικούς

,

xημικές

&

μικροοργανισμούς
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, EN-374.2, EN-374.3
1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης : για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους με τον
ψεκασμό στους κήπους, στους οδοκαθαριστές και στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων)
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 30 cm, πάχος 0,5 mm.
Υλικό κατασκευής : εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) Σήμανση:
CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών
3-2-2-2
Εικονόσημα:

Προστασία

από

μηχανικούς

,

χημικές

ουσίες

,

μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374-3
1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης : για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές
ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον (στους απασχολούμενους με τη συντήρηση σε υγρό περιβάλλον, με το βάψιμο
κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., με τη ρήψη ασφάλτου, την αποχέτευση και την ύδρευση, στους
υδραυλικούς και στους καθαριστές κολυμβητηρίων).
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 20-25 cm, πάχος min 0,5 mm
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από
συνθετικό ύφασμα.
Μηχανικές αντοχές : 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-32
Εικονόσημο : Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420, EN-374.2, EN-374.3
1.5. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους οδοκαθαριστές εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό
μαγειρείων, βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες κ.λ.π., στους απα- σχολούμενους στην
αποχέτευση και στα αφοδευτήρια).
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 20 cm, υλικό κατασκευής : νιτρίλιο
Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως
Μεγέθη : L - XL, Συσκευασία : κουτιά 100 τεμ.
Σήμανση : CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Εικονόσημα :
προστασία από χημικές
, μικροοργανισμούς
Πρότυπα : CAT III, ΕΝ-374 (AQL 1.5)

1.6. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές

εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων (στους απασχολούμενους με τις συγκολλήσεις).
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 40 cm, υλικό κατασκευής : ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική
επένδυση.
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Θερμικές αντοχές : 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (αγώγιμη θερμότητα), 1
(ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις
τηγμένου μετάλλου)
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-21, κωδικοί θερμικών αντοχών 3-1-3-1-4-Χ
Εικονόσημα: προστασία από μηχανικούς κινδύνους
388, ΕΝ-420, ΕΝ-407

, προστασία από θερμότητα

Πρότυπα: ΕΝ-

1.7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε χαμηλή τάση (στους ηλεκτρολόγους και στους απασχολούμενους με τα
άσφαλτα).
Χαρακτηριστικά : Μήκος 30 cm, Υλικό κατασκευής : συνθετικό υλικό χωρίς ραφές
Κλάση τάσης εργασίας 00 (προστασία μέχρι 500 V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον,
οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), με υφασμάτινη φόδρα ασωτερικά.
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
1.8. ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες υπό συνθήκες ψύχους (στους συμμετέχοντες στις επιχειρήσεις πολικής
προστασίας, όπως εργάτες καθαριότητας)
Χαρακτηριστικά : Μήκος 20-25 cm, Υλικό κατασκευής : εσωτερικό 100% ακρυλικό, εξωτερικά : 100
% πολυαμίδιο, επίστρωση αφρού Νιτριλίου στην παλάμη και στα δάκτυλα Πρότυπα : CE, EN 388
κωδικοί μηχανικών αντοχών (3,2,3,1) , EN511 (X,2,X)

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ : ΓΥΑΛΙΑ – ΑΣΠΙΔΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
2.1. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ τύπου GOGGLES
Πεδίο χρήσης : σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από
μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), (στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους
απασχολούμενους στους κήπους και στους χρήστες χημικών ουσιών).
Χαρακτηριστικά :
Οπτικός δίσκος : αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα με αντιθαμβωτική
επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής. Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου : πολυκαρβονικό ή άλλο
πολυμερές
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Μηχανική
αντοχή : κατηγορία Β, Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ,
Προστασία από θάμβωση : κατηγορία Ν, Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά : κατηγορία 9
Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές
έμμεσου αερισμού.
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3, Προστασία από σκόνη : κατηγορία 4 Σήμανση :
στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β-3-4, στον οπτικό δίσκο : 1-Β-Κ-Ν-9
Πρότυπα: ΕΝ-166
2.2. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
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 : 5
Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας : 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 μηχανική αντοχή στον
οπτικό δίσκο : (5_2,5 ) -F-K
Πρότυπα : ΕΝ-172
2.3. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Πεδίο χρήσης : στους ηλεκτροσυγκολλητές
Χαρακτηριστικά : Ηλεκτρονική μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο, με αυτόματη ρύθμιση του
τόνου σκοτεινότητας από 9 – 13 DIN σε χρόνο 0,0002 sec, για να απορροφούν την ακτινοβολία των
συγκολλήσεων ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. Πριν από την έναρξη
της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης θα είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να
βλέπει και με την έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό
σκίασης. Το κράνος είναι εξοπλισμένο με σύστημα που στηρίζεται στο κεφάλι και μπορεί να ρυθμιστεί
η σφιχτή προσαρμογή.
Υλικό κατασκευής : fiberglass, πολυαμίδιο
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Βαθμός σκίασης : σαφές 4 και μεταβλητό από 9 έως 13 Χρόνος
αλλαγής : 0,0002 s
Μηχανική αντοχή πλαισίου : κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση : στο πλαίσιο : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον
οπτικό δίσκο : 1_ 9-13
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-379
2.4. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ
Πεδίο χρήσης : σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων.
Χαρακτηριστικά :
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές, ειδικό στήριγμα προσαρμογής
στο κεφάλι.
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Μηχανική αντοχή : κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3 Προστασία
από θάμβωση : κατηγορία Ν
Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ
Σήμανση : στο στήριγμα : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F (μηχανική αντοχή) στον
οπτικό δίσκο : 1-F-3-N-K
Πρότυπα : ΕΝ-166
2.5. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτρολογικές εργασίες
Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο
προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό ή εξωτερικό μέρος του κράνους αντίστοιχα,
το οποίο 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.
Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες μετώπου και
αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή μήκους ιμάντα αυχένα
γίνεται με κοχλία ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα.
Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο

και στον αυχένα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους υπάρχει η διάταξη με την οποία
ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.
Ασπίδιο: Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (περιορισμένη διάρκεια χρήσης) Βαθμός κλίμακας: 21.2, 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 379:1995 (κράνος), ΕΝ 166:2001 (ασπίδιο)
2.6. ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε τεχνικά έργα (οικοδόμους, υδραυλικούς, επιβλέποντες μηχανικούς,
ελαιοχρωματιστές κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Κράνος εργοταξίου από πολυπροπυλένιο (PP) υψηλής αντοχής, με επεξεργασία κατά της
υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 ζώνες πλεκτές με 6 σημεία στήριξης. Μετωπίδα
απορρόφης ιδρώτα. Με σύστημα σύσφιξης κοχλία, περίμετρου κεφαλής από 53-63 cm. 2 θέσεις περιμέτρου
κεφαλής (πάνω/ κάτω) και ηλεκτρική μόνωση έως 1000VAC ή 1500VCC.
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής. Πρότυπα: ΕΝ 397:2012 (κράνος),
EN 50365:2002
2.7. ΚΡΑΝΟΣ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ργασίες πρασίνου που χειρίζονται εργαλειομηχανές που παράγουν
θόρυβο άνω των 80db
Χαρακτηριστικά : Κράνος πλήρες, αποτελούμενο από: Κάσκα : Πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής, με
επεξεργασία
κατά
της
υπεριώδους
ακτινοβολίας.
Αντιθορυβικό: Βραχίονας από ευλύγιστο πλαστικό. Κελύφη παραγεμισμένα με συνθετικό αφρό.
Γείσο: Αλουμίνιο.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής. Πρότυπα: ΕΝ 397:2012 (κράνος),
EN 50365:2002,
EN1731, EN352-3.
2.8. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ, ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ κ.τ.λ.
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο γενικά.
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία, επαρκή μηχανική αντοχή, με
αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή . Θα
μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από γυαλιά οράσεως.
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση
: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ
Βραχίονες : ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση : στους βραχίονες : CE, κατασκευαστής, F μηχανική αντοχή και στον οπτικό δίσκο :
Κ, 2-1,2
Πρότυπα : ΕΝ-166
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ : ΜΑΣΚΕΣ
3.1 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ τύπου FFΡ1 - Απλή
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη π.χ. οικοδομικές εργασίες,
ξυλουργοί, καθαριστές εξωτερικών και εσωτερικών 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 : κουτί 20 τεμ.
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.
Πρότυπα : ΕΝ-149
3.2. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΕΡΙΟΙ
ΡΥΠΟΙ, ΕΚΝΕΦΩΜΜΑΤΑ)
Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους
με το βάψιμο κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., την ταφή - εκταφή νε- κρών, στους εργάτες
κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία,
καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, στους οδηγούς
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα
αφοδευτήρια).
Χαρακτηριστικά : Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν
μύτη, στόμα και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού) : Α2Ρ3 έναντι
οργανικών αερίων / ατμών/ σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων (φίλτρα
που φέρουν προδιαγραφές ανώτερες των παραπάνω γίνονται δεκτά) Στην συσκευασία θα
περιλαμβάνονται δυο ζευγάρια διπλών φίλτρων
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-14387 για τα φίλτρα
3.3. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
Μάσκα ολόκληρου προσώπου με διπλά φίλτρα.
Χαρακτηριστικά:
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικές και μηχανικές
καταπονήσεις που θα εξασφαλίζει άνεση ακόμα και σε παρατεταμένη χρήση. Θα φέρει διπλό πλαίσιο
σφράγισης για μεγαλύτερη προστασία και ασφαλή εφαρμογή στον χρήστη. Τα διπλά φίλτρα θα είναι
με σύνδεση μπαγιονέτ για καλύτερη ισορροπία και όραση. Τα φίλτρα θα είναι τύπου ΑΒΕΚ2Ρ3 (φίλτρα
που φέρουν προδιαγραφές ανώτερες των παραπάνω γίνονται δεκτά) . Στην συσκευασία θα
περιλαμβάνονται δύο ζευγάρια διπλών φίλτρων.
Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ14387 για φίλτρα
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

•
•

CE

•

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία
λήξης)

3.4. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ FFP2
Πεδίο χρήσης : Για την προστασία αναπνοής για απασχολούμενους σε εργασίες
συγκολλήσεων.
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, με βαλβίδα
εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση), προστασία από αναθυμιάσεις κολλήσεων, εσωτερικό
στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.
Πρότυπα: EN 149 FFP2
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής , FFP2, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : ΓΙΛΕΚΑ - ΠΟΔΙΕΣ - ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ
Πεδίο χρήσης : Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (στους οδοκαθαριστές, στους
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις,
πλακοστρώσεις, συντήρηση οδών, στη σήμανση οδών, στην αποχέτευση και στην ύδρευση, στους
εργάτες κήπων και οι φύλακες εξωτερικών χώρων).
Χαρακτηριστικά : Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού,
με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο του
Δήμου Ωραιοκάστρου και από κάτω οι λέξεις "Δήμος Ωραιοκάστρου".
Υλικό κατασκευής : πολυεστέρας (100 %)
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2
(επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης)
Εικονόσημο : αντανακλαστικές ενδυμασίες
ΕΝ-343, ΕΝ-471

Πρότυπα :

4.2. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ
Πεδίο χρήσης : στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων,
οχημάτων,
αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων.
Χαρακτηριστικά : ποδιές από συνθετικό υλικό
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής.
Εικονόσημο : προστασίας από χημικές ουσίες
ΕΝ-340, ΕΝ-467

Πρότυπα :

4.3. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
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-11611
4.4. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις,
στους απασχολούμενους με βαφές (ελαιοχρωματιστές, κάγκελα, κτιρίων κ.λ.π.).
Χαρακτηριστικά : ενιαίες στολές (garment) από υλικό Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν
από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του
δέρματος.
Κωδικοί προστασίας : Type 4 από αερολύματα (sprays) ΕΝ 14605 / 05 , Type 5 από στερεά σωματίδια
(σκόνες) EN13982-1/04, Type 6 από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών EN13034 / 05 EN14126 / 04
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής,
Εικονόσημο : προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών
Πρότυπα : Όπως παραπάνω
4.5. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε οδούς, τεχνικά έργα, οικοδόμους, εργασίες κήπων,
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, οδοκαθαριστές, ηλεκτροσυγκολλητές, ξυλουργούς, οδηγούς, εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, τις απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους με βαφές
(ελαιοχρωματιστές) και στους επιβλέποντες .
Χαρακτηριστικά : Παντελόνι εργασίας με ελαστική μέση και φερμουάρ, χρώματος μπλε σκούρο. Θα
διαθέτονται όλα τα απαραίτητα μεγέθη. Υλικό κατασκευής: βαμβακερό 100% και να μην συρρικνώνεται
πλέον του 3% , με δύο ανακλαστικές ταινίες 3Μ σε κάθε μπατζάκι φάρδους 5cm η καθεμία. Να φέρει
τουλάχιστον δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος στο ύψος της μέσης και τουλάχιστον μία πλαϊνή τσέπη.
Πρότυπα: ΕΝ-14058

4.6. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (Σετ ΣΑΚΑΚΙ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ )
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους (στους
οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων,
στους οικοδόμους, στους ηλεκτρολόγους, στη ρήψη ασφάλτου κ.λ.π. και στους φύλακες εξωτερικών
χώρων).
Χαρακτηριστικά : Νιτσεράδα που αποτελείται από σακάκι και παντελόνι, τα οποία είναι
κατασκευασμένα από 100% πολυεστέρα , σε φωσφορούχο χρώμα. Διαθέτει αδιαβροχότητα 2000mm
και διαπνοή 2000mvp, για να είναι στεγανή αλλά ταυτόχρονα και να αναπνέει το δέρμα. Το σακάκι θα
διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες στο στήθος, τα μανίκια, τα γόνατα και χαμηλά στους αστραγάλους,
κλείσιμο με φερμουάρ έως τον λαιμό, κρυμμένη κουκούλα (για να χρησιμοποιείται όποτε υπάρχει
ανάγκη), ελαστικές μανσέτες στα χέρια, 2 τσέπες στο σακάκι που κλείνουν με velcro. Επιπρόθετα, στο
πίσω μέρος θα αναγράφει το λογότυπο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Το παντελόνι θα διαθέτει λαστιχένια
μέση, ανοίγματα στο πλάι του παντελονιού για πρόσβαση σε τσέπες του παντελονιού που φοράτε
εσωτερικά.
Πρότυπα: ΕΝ-20471, ΕΝ-343 κλάση 3.3. (διαπνοή - αδιαβροχοποίηση)

4.7. ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών
κτιρίων κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Μπλούζα : Θα είναι τύπου τουνίκ, με κοντά μανίκια, γυναικείας γραμμής από ύφασμα
polycotton βάρους 200 - 219 g/m² και θα έχει δυο τσέπες στο μπροστά μέρος. Θα φέρει το λογότυπο του
Δήμου στο μπροστά δεξιά μέρος, στο ύψος του στήθους και στο πίσω μέρος θα αναγράφει "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ". Παντελόνι : Θα έχει λάστιχο στη μέση και δυο τσέπες, μια σε κάθε μπατζάκι. Θα είναι
από ίδιο ύφασμα με την μπλούζα.

4.8. ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (ΣΕΤ) ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην φύλαξη των δασικών εκτάσεων (δασοφύλακες), που
συμμετέχουν την πολιτική προστασία.
Χαρακτηριστικά : Το παντελόνι εργασίας θα είναι αντιστατικό και βραδύκαυστο, με δύο πλαϊνές
εσωτερικές τσέπες μπροστά, μία τσέπη πίσω δεξιά με καπάκι και αυτοκόλλητο (Velco), δύο εξωτερικές
πλαϊνές τσέπες στο ύψος των μηρών που κλείνουν με καπάκια και αυτοκόλλητο (Velcro), επτά θηλάκια για
τη ζώνη και θα κλείνει με πλαστικό φερμουάρ υψηλής αντοχής., με διπλές ραφές, με χρώμα Μπλε
σκούρο.
Το σακάκι θα είναι αντιστατικό βραδύκαυστο με δύο εξωτερικές πλαϊνές τσέπες κάτω, που κλείνουν με
καπάκια και αυτοκόλλητο (Velcro) και μία τσέπη στο στήθος αριστερά που κλείνει με καπάκι και
αυτοκόλλητο (Velco). Μπροστά κλείνει με κουμπιά που καλύπτονται με πατελέτα. Με μανσέτες στα μανίκια
που κλείνουν με αυτοκόλλητο (Velcro), με διπλές ραφές και χρώμα Μπλε σκούρο.
Στη θέση της πλάτης θα γράφει « Δήμος Ωραιοκάστρου, Δασοφύλακας» και στο μέρος της καρδιάς θα έχει
το λογότυπο του Δήμου.
Σήμανση : ΕΝ11611, ΕΝ11612
4.9. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ειδικά τεχνικά έργα (ηλεκτροσυγκολλητές,σιδεράδες)
Χαρακτηριστικά : παντελόνι με τιράντες από υλικό 100 % βαμβάκι, με ελαστική μέση. Χρώμα μπλέ
σκούρο με δυο τσέπες εμπρός, μια τσέπη στο πλάι, 1 τσέπη για μέτρο, και πίσω τουλάχιστον μια
τσέπη και μια αντανακλαστική ταινία σε κάθε μπατζάκι. με καπάκι στο μπροστινό μέρος, όπου θα
αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Θα διατίθεται σε μεγέθη από S – 3XL
Σήμανση : EN 340 Ή ΕΝ 342
4.10. ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε εργασίες πρασίνου με χρήση αλυσοπρίονου
Χαρακτηριστικά :Παντελόνι με ελαστικές τιράντες από ύφασμα βάρους 200g/m2, προστασίας από
αλυσοπρίονο, δυο πλαϊνές τσέπες και μια πισινή τσέπη, ελαστική μέση που θα κλείνει μπροστά με
φερμουάρ και κουμπί
Σήμανση : EN 381-5 : 1995, EN ISO 13688 : 2013

4.11. ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ηλεκτρολογικές εργασίες
Χαρακτηριστικά : Πουκάμισο από βαμβάκι 100%, βάρους 120 gr / m².
δυο τσέπες στο μπροστά μέρος.
Σήμανση : EN 340:04
4.12. Μπλουζάκια T-shirt
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους καθαριότητας και τεχνικών υπηρεσιών
Χαρακτηριστικά : Μπλουζάκι T-shirt από 100% βαμβάκι - 150 gr/m2 με φακαρόλα στο λαιμό. Λαιμόκοψη
απο ελαστικό ριπ (regent). Με δύο τυπώματα, στο μπροστά μέρος στο ύψος της καρδιάς το λογότυπο του
Δήμου Ωραιοκάστρου και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης θα αναγράφει τις λέξεις "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", χρώματος πορτοκαλί.
Σήμανση : CE
4.13. Μπουφάν Αδιάβροχο
Πεδίο Χρήσης : : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους(Συνοδούς
Απορ/ρου, Επόπτες Καθαριότητας, προσωπικό πολιτικής προστασίας κτλ)
Χαρακτηριστικά : Μπουφάν μέσης με αποσπώμενα μανίκια, υψηλής ευκρίνειας. Λάστιχο στη μέση και
στα μανίκια, εσωτερική επένδυση με pular fleece. Σύνθεση oxford 300D Polyester φόδρα 100% Polyester
Polar Fleece 280 gr/m2, τσέπες 2 εσωτερικές και 2 εξωτερικές. Αντ/κες ταινίες στο σώμα και στα μανίκια.
Χρώμα Πορτοκαλί, όπου στο πίσω μέρος θα φέρει το λογότυπο του Δήμου και θα αναγράφει "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"
Σήμανση : EN343, EN20471
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
5.1. ΓΑΛΟΤΣΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους
Χαρακτηριστικά : αδιάβροχο υπόδημα S5, 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, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο
S5, oil resistant.
Πρότυπα : ΕΝ-20345, S3 SRC

5.2. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά : υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), WR αδιάβροχο, δερμάτινο
από δέρμα προσώπου, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές,
άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με
προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο,
αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος ( μη μεταλλικό) έναντι
κρούσης έως 200 J για τα δάκτυλα.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3,
oil resistant.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345

5.3. ΑΡΒΥΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (για χρήση με αλυσοπρίονο)
Πεδίο Χρήσης :
Εργαζόμενοι στο τμήμα πρασίνου που απασχολούνται με τον χειρισμό
αλυσοπρίονου.
Χαρακτηριστικά : Ειδικής χρήσης υποδήματα για χειριστές αλυσοπρίονων τα οποία προσφέρουν
προστασία από κοψίματα στο πάνω μέρος του ποδιού. Παρέχονται σε διάφορες μορφές και είδη
(τύπου «γαλότσας», άρβυλα, ημιάρβυλα, με κορδόνια ή χωρίς). Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος,
έτος κατασκευής, μέγεθος, πρότυπο ΕΝ ISO
17249, εικονόσημο
16, 20, 24, 28 m/sec).

, κάτω από το εικονόσημο κλάση ταχύτητας αλυσίδας (Class 0 – 4,

5.4.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Πεδίο Χρήσης : Εργαζόμενοι στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων
κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : υπόδημα S2, Δερμάτινο, Αντιολισθητικό SRC, αντικραδασμικό, αντιστατικό,
ανθεκτικό στα έλαια, αδιάβροχο, εσωτερική φόδρα από αναπνέον και ανθεκτικό στην τριβή και
αντιβακτηριακό ύφασμα, πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568, ανατομικό
μαλακό πάτο, αφαιρούμενο, αντιστατικό και αναπνέων. Υπόδημα Πλενόμενο.
Σήμανση : EN ISO 20346 P3 SRC
5.5.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους ηλεκτρολόγους.
Χαρακτηριστικά : υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), WR αδιάβροχο, δερμάτινο
από δέρμα προσώπου, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές,
άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό
σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο, αντιολισθητική σόλα με
αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος ( μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J για τα
δάκτυλα.
Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει στη δοκιμή
διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Ο προμηθευτής υποχρεωτικά θα προσκομίσει αποτελέσματα δοκιμών
από διαπιστευμένο οργανισμό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης των όσων
ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 89/686 Άρθρο 11Β ο οποίος τις διεξάγει.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3,
oil resistant.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345

6. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΥΛΙΚΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
6.1. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (στους υδραυλικούς,
οικοδόμους, σιδεράδες, ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές κ.λ.π.)
Χαρακτηριστικά : Υλικό κατασκευής : εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του
δέρματος, εξωτερικά : από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές
ουσίες. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με
ταινίες Velcro., CE

6.2 ΚΑΠΕΛΑ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στην ύπαιθρο.
Χαρακτηριστικά : Θα είναι υφασμάτινα με γείσο (τύπου jockey), 100% βαμβακερά. Το καπέλο θα
φέρει εμπρός το λογότυπο του Δήμου Ωραιοκάστρου και πίσω θα γράφει "ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ",
ρυθμιζόμενο ως προς τη διάμετρο του κεφαλιού, CE.

6.3. ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
Πεδίο χρήσης : στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο
ύψος (π.χ. γερανός με καλαθοφόρο)
Χαρακτηριστικά : ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων (ολόσωμη εξάρτηση), από ιμάντες που περικλείουν
τα πόδια, το στήθος και τη μέση, με κρίκους ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και την μέση. Η ζώνη
θα διαθέτει μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης και ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια. Η
ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Η ζώνη θα συνοδεύεται από τους
αντίστοιχους κρίκους αλουμινίου διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαμίδιο. Αποσβεστήρες
ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα
τμήματος τους). Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα
συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
Πρότυπα : ΕΝ-353 / 2, ΕΝ-361 (για εξαρτύσεις), EN-362, , ΕΝ-363 (ανακόπτες), ΕΝ-355 (αποσβεστήρες),
EN-358

6.4. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια (στους ηλεκτρολόγους).
Χαρακτηριστικά : ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα,
μυτοτσίμπιδα, μαχαίρι, κ.λ.π.).
Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V ελεγμένη κατά VDE.
Σήμανση : Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)
Πρότυπα : ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος)
Αναλυτικά:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΙΔΟΣ
Πένσα 180mm τάση έως 1000V
Πλαγιοκόφτης 180mm τάση έως 1000V
Μυτοτσίμπιδο 200mm τάση έως 1000V
Χειρολαβή για μαχαιρωτές ασφάλειες 35 - 63 - 100 A
Μαχαίρι ηλεκτρολόγου, Μήκος λάμας 50mm
Σφυρί (0.35Kg) με αντιολισθητική λαβή
Βαριοπούλα 1 κιλού με αντιολισθητική χειρολαβή

Τεμάχια
6
6
6
6
6

Κόστος με
ΦΠΑ
18
23
26
15
12

6
6

10
10

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Γαλλικό Κλειδί Μήκος 260 mm, Πλάτος κεφαλής : 16,0 mm

6

33

Μέτρο 5m
Σετ κλειδιά άλλεν σφαιροειδή 9 τεμ. με θηκη

6
6

5
10

Σετ κατσαβίδια 10 τεμαχίων τάσεως έως 1000 V
Κατσαβίδι τετραγωνο
Κατσαβίδι καρυδάκι με λαβή Τ, με άνοιγμα S 10 mm Θηλυκό (Δεκάρι)
Ψαλίδι Καλωδίων τουλάχιστον 20 mm
Επαγωγικό Δοκιμαστικό Κατσαβίδι με buzzer
Ψηφιακό πολύμετρο δυο ακίδων με ψηφιακή οθόνη, ανίχνευση τάσης με
κλίμακα 12/24/50/120/230/400/690V, με ηχητική ειδοποίηση Buzzer,
αυτόματης κλίμακας (Auto Range) και εύρεση βραχυκυκλώματος.

6
6
6
6
6
6

36
10
33
41
10
38

ΣΥΝΟΛΟ

330

6.5. ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣ.ΧΩΡΟΥ)
Πεδίο χρήσης : Εργαζόμενοι στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων
κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Προειδοποιητικό λάμδα για υγρό πάτωμα από πολυπροπυλένιο.
Διάσταση 61×30 cm. Επάνω στον κώνο θα αναγράφεται και στις δύο μεριές το λογότυπο του Δήμου και οι
λέξεις "ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"
6.6. Ωτοβίσματα
Πεδίο χρήσης : Εργαζόμενοι σε χώρους που παράγουν θόρυβο (εργάτες πρασίνου όταν εργάζονται
στον κλαδοτεμαχιστή ή σε εργαλειομηχανές που παραγουν θόρυβο,χειριστές μηχανημάτων έργου κ.τ.λ. )
Χαρακτηριστικά : Ωτοβίσματα με κορδόνι και ατομική θήκη ασφαλείας, επαναχρησιμοποιούμενα, με
πεπλατυσμένο το έξω άκρο, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το χέρι, τα οποία θα πλένονται μετά από
κάθε χρήση. Πρέπει να συνοδέυονται απο το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.
Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής
Πρότυπο : ΕΝ 352-2
6.7. Ωτοασπίδες
Πεδίο χρήσης : Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 db (A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα
85 db (A)
Χαρακτηριστικά : Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξησ στο κεφάλι, με ανθιδρωτικές
επένδυση στουσ δακτύλιους. Ακουστικά με προσαρμογή μήκους με μόνωση 33 ντεσιμπέλ - H: 36 dB,
M: 30 dB, L: 22 dB και υψηλότερη μόνωση σε περιοχή υψηλών συχνοτήτων.
Υποχρεωτική η προσκόμιση απο τον προμηθευτή διαγράμματος με τη εξασθένιση του ακουόμενου ήχου
ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα θα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης, ώστε
η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.
Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής
Πρότυπο : ΕΝ 352-1

Ο Συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος
Κοιν.Προστασίας,
Παιδείας, Πολ.&
Αθλητισμού

ΚΟΥΚΟΥΔΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΤΟΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1,2,4 ΚΑΙ 6)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1

Γάντια δερματοπάνινα (1.1)

ζεύγος

2

Γάντια από PVC (1.2)

ζεύγος

3

Γάντια από νιτρίλιο (1.3)

ζεύγος

4

Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο (1.4)
Γάντια ελαστικά μίας χρήσης από
νιτρίλιο (1.5) κουτί 100 τεμ.

ζεύγος

6

Γάντια συγκολλητών (1.6)

ζεύγος

7

Γάντια μονωτικά (1.7)

ζεύγος

8

Γάντια προστασίας από ψύχος και
αδιάβροχα (1.8)

ζεύγος

5

τεμ.

18141000-9

18424300-0

18141000-9

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ
9

Γυαλιά - μάσκα τύπου googgles (2.1)
Γυαλιά προστασίας από ηλιακή
10
ακτινοβολία (2.2)
11 Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών
ηλεκτρονική (2.3)

τεμ.

12 Ασπίδιο προστασίας από υγρά (2.4)

τεμ.

13 Ασπίδιο προστασίας απο ηλεκτρικό
τόξο (2.5)

τεμ.

14 Κράνος προστασίας από πτώσεις
(2.6)

τεμ.

18444100-4

15 Κράνος κήπου με προστατευτικό
πλέγμα και ωτοασπίδες (2.7)

Τεμ.

18444100-4

16 Γυαλιά προστασίας από σκόνη,
αιωρούμενα κτλ (2.8)

Τεμ.

33733000-7

τεμ.

18143000-3

τεμ.

33733000-7

τεμ.
18142000-6

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Φιλτρόμασκα τύπου FFP1 (3.1)
κουτί 20 τεμ.
Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά
18
φίλτρα Α2 Ρ3 (3.2)
17

τεμ.

Σελίδα
62

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ

ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

19

Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με
φίλτρα ABEK2 P3 (3.3)

τεμ.

18142000-6

20

Φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα FFP2
(3.4.)

τεμ.

18143000-3

21 Ανακλαστικά γιλέκα (4.1)

τεμ.

35113440-5

22 Αδιάβροχες ποδιές (4.2)

τεμ.

18221000-4

23 Ποδιές συγκολλητών (4.3)

τεμ.

35113400-3

24 Στολές προστασίας από χημικά (4.4)

τεμ.

35113410-6

25 Παντελόνι εργασίας με τσέπες (4.5)

τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

18234000-8
26 Νιτσεράδες σετ (4.6)
27 Στολή εργασίας καθαριστριών
εσ.χώρου (4.7)

τεμ.

18220000-7

σακάκι/ 35113400-3
παντελόνι

28 Σακάκι Παντελόνι (Σετ) Πυράντοχο
(4.8)

τεμ.

35113400-3

29 Φόρμα εργασίας με τιράντες (4.9)

τεμ.

35113400-3

30 Σαλοπέτα προστασίας από κοπή
αλυσοπρίονου (4.10)

τεμ.

35113400-3

31 Πουκάμισο ηλεκτρολόγου (4.11)

τεμ.

35113400-3

32 Μπλουζάκι T-shirt (4.12)

τεμ.

18412200-2

33 Μπουφάν Αδιάβροχο (4.13)

Τεμ.

18220000-7

34 Γαλότσες (5.1)

ζεύγος

18816000-2

35 Άρβυλα (5.2)

ζεύγος

18830000-6

36 Άρβυλο αλυσοπρίονου (5.3.)

ζεύγος

18830000-6

37 Υποδήματα ασφαλείας για
καθαρίστριες εσ.χώρου (5.4)

Ζεύγος

18830000-6

38 Άρβυλα Ηλεκτρολόγων (5.5.)

Ζεύγος

18830000-6

ζεύγος

18143000-3

40 Καπέλα (6.2)

τεμ.

18441000-2

41 Ολόσωμη εξάρτηση προστασίας
πτώσης
(6.3)

τεμ.

18143000-3

42 Μονωτικά εργαλεία (6.4)

σετ

44512000-2

43 Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης τύπου
λάμδα (6.6)

τεμ.

34928460-0

44 Ωτοβίσματα (6.7)

τεμ.

18143000-3

45 Ωτοασπίδες (6.8)

τεμ.

18143000-3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π.
39 Επιγονατίδες (6.1)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Σελίδα
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Σελίδα
64

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχήi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 6323
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 57013
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα ΠΕΤΣΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
κος ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- Τηλέφωνο: 2313304036 (γρ. Προμηθειών)
2313304059(γρ. Προγραμματισμού)
- Ηλ. ταχυδρομείο: petsou@oraiokastro.gr, tselikoglou@oraiokastro.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.oraiokastro.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κατηγορίες 1,2,4 και 6)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΒΛ. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Αρ. Πρωτ.
Διακήρυξης: 15927/14-09-2020

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
iv
κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
 δωροδοκίαviii,ix·
 απάτηx·
xi

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ·
xii

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·
xiii

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων .
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xviii;
xix
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν :

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
xvii
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiii;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
xxiv
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής ; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε
xxvi
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν .
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ…………………………………………………………………………………………………………………………….... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς του Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα.

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

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

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

iii

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

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

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

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

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

ix

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xviii

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii

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

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxvi

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΑΔΑ:ΩΡΟΩΩΗΖ-ΔΣ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ωραιόκαστρο:14- 09- 2020
Αρ. Πρωτ. : 15927
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» και μόνο για τις κατηγορίες 1,2,4 και 6 σύμφωνα με την
υπ' αριθμόν 202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ Ψ5ΣΞΩΗΖ-3Ο5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων, εξήντα ένα ευρώ και ογδόντα εννιά
λεπτά (44.061,89€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και υποδιαιρείται σε 4 κατηγορίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες κατηγορίες για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε κατηγορίας.
Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Ωραιοκάστρου από τους ΚΑ 15.6061.1000, 20.6061.1002, 30.6061.1002,
35.6061.1002 του προϋπολογισμού έτους 2020. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (3) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ .
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 2%
της εκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες κατηγορίες της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της αξίας της Κατηγορίας ή Κατηγοριών γιατο/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού την 28 Σεπτεμβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα.
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09.00η π.μ. και ώρα λήξης η 09.30η π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα τηλ. 2313304036 fax: 2310697536. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και την από

05/11/2019 μελέτης της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, , Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Αυτ. Τμήματος Κοιν.
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ωραιοκάστρου www.oraiokastro.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Ωραιοκάστρου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κομνηνών 76

Πόλη

Ωραιόκαστρο

Ταχυδρομικός Κωδικός

57013

Χώρα

Ελλάδα

Τηλέφωνο

2313304000,2313304036,

Φαξ

2310697536

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

petsou@oraiokastro.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Πέτσου Γαρυφαλλιά

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.oraiokastro.gr

Αρ. Πρωτ.

12455/23-07-2020

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ανήκει στην κατηγορία Υποτομέας ΟΤΑ της Γενικής
Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.oraiokastro.gr.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου
Ωραιοκάστρου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 07.00π.μ. έως και 15.00μ.μ. στα τηλέφωνα 2313304036,86, φαξ. 2310-697536 . Email : petsou@oraiokastro.gr
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου
Ωραιοκάστρου στον οποίο υπάρχουν συνολικές πιστώσεις 44.061,89 ευρώ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 15.6061.1000 με τίτλο «Παροχές ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.), ποσού
2096,84, στον Κ.Α. 20.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.),
ποσού 24990,96, στον Κ.Α. 30.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό προσωπικό
(Μ.Α.Π.), ποσού 5861,48 και στον Κ.Α. 35.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό
προσωπικό (Μ.Α.Π. κτλ), ποσού 11112,61 ευρώ.
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη των
αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Η προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 18141000-9,18142000-6,18143000-3, 18221000-4, 18220000-7,182340008,18424300-0,18412200-2,18444100-2,18444100-4,18816000-2, 18830000-6, 33733000-7,
34928460-0, 35113440-5, 35113400-3, 35113410-6, 44512000-2 .
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 44.061,89 € με το Φ.Π.Α. 24 % (
35533,78 € + 8528,11 € Φ.Π.Α. 24 %), υποδιαιρείται στις κάτωθι κατηγορίες :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας (5132,00€ +1231,68€ ΦΠΑ 24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών (3048,00€ +731,52€ ΦΠΑ
24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία (23950,00€ +5748,00€ ΦΠΑ 24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π. (3403,78€ +816,91€ ΦΠΑ 24%)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες κατηγορίες για τη
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε Κατηγορίας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων
ειδών μιας κατηγορίας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλη την κατηγορία. Η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.061,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις(3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην παρούσα και
στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ι και ΙΙ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
•

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

,
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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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

•

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”

•

τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

•

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (τ.Α’ ΦΕΚ87/07-06-2010) ,

•

του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις…. και άλλες
διατάξεις»
• Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»,
• Κ.Υ.Α. 31119/2008/Β’990 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα
προληπτικής ιατρικής,
• Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα
προληπτικής ιατρικής,
• Κ.Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα
προληπτικής ιατρικής,
• του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης»,
• Κ.Υ.Α. 43726 / 8-6-2019 "Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β'
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής"
• Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.
• 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.

•

τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου Ωραιοκάστρου στον οποίο υπάρχουν
συνολικές πιστώσεις 44.061,89 ευρώ, στους Κ.Α.15.6061.1000, 20.6061.1002, 30.6061.1002,
35.6061.1002 .

•

το πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006545974 2020-0409,

•

το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ: 20REQ006603762 2020-04-23,

•

την με αρ 280/20 ΑΔΑ : ΩΤ5ΘΩΗΖ-ΜΝΣ, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου
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•

Ωραιοκάστρου, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων .
την με αρ. 05/11/2019 μελέτη των αρμόδιων Διευθύνσεων και του Δήμου Ωραιοκάστρου για
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου », ενδεικτικού
προϋπολογισμού ύψους 74.357,94€.

•

την με αρ 131/2020 ΑΔΑ 6ΔΥΩΩΗΖ-8ΘΕ, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία,
εγκρίθηκε η υπ΄ αρ. 05/11/2019 μελέτη , καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διεξαγωγή
συνοπτικού διαγωνισμού, και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
ανωτέρω διαγωνισμού.

•

την με αρ 202/2020 ΑΔΑ Ψ5ΣΞΩΗΖ-305, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
επαναπροκηρύσει τον διαγωνισμό για τις κατηγορίες 1,2,4 και 6 με τους ίδιους όρους,

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/09/2020 και ώρα 09.30π.μ.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 28η του μηνός
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 09:30 π.μ. (στο Δημαρχείο
Ωραιοκάστρου – δ/νση Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο – Ισόγειο – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα (προς την Πρόεδρο της επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου
Ωραιοκάστρου, με την ένδειξη: «Υπόψη αρμόδιας του διαγωνισμού Επιτροπής για το συνοπτικό
διαγωνισμό «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου».(Κατηγορίες 1,2,4
και 6)
1.6

Δημοσιότητα

Α.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) : http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. και συγκεκριμένα :στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
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
(URL) : www.oraiokastro.gr .
Β.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Εφόσον η σύμβαση υποδιαιρείται σε κατηγορίες, η δαπάνη δημοσιεύσεων βαρύνει αναλογικά τον ή τους
αναδόχους με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε κατηγορίας.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

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.

η παρούσα Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 15927/14-09-2020 με τα Παραρτήματα της τα οποία,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.

Η με ημερομηνία 05/11/2019 Μελέτη του Δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία παρατίθεται στο
σύνολό της στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης.

3.
4.

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] .
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
Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές σελίδες που αναφέρονται στο
άρθρο 1.6 της παρούσας.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται στην αναθέτουσα, έως και έξι (6) μέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών.
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.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
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στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
υποβάλλονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.
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 ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.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, σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των ειδών(Κατηγορία) η
εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προυπολογισμού για την προσφερόμενη κατηγορίας ή
κατηγορίες 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.

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:
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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
Απαραίτητος όρος για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2%) επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α, που ανέρχεται στο ποσό των 710,68 ευρώ για το σύνολο
των Κατηγοριών.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες κατηγορίες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της αξίας της Κατηγορίας ή Κατηγοριών για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. Αναλυτικά:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας (5132,00€*2%=102,64€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών (3048,00€*2%=60,96€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία (23950,00€*2%=479,00€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π. (3403,78€*2%=68,08€)
Οι εγγυητικές επιστολές να είναι έκδοσης ΤΜΕΔΕ, αναγνωρισμένης τράπεζας ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η οποία πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει το άρθρο οκτώ (8) της
παρούσας συγγραφής (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
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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 τηv 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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), 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 κατά τα ανωτέρω, 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 οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο 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
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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 α) Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και β)Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
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 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,
(στ) 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 2.2.8.2 της παρούσας,
(ζ) 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,
(η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας 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 άνω περιπτώσεις

2.2.3.6. Ο 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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

Όπου απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8.2 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 παραγράφου και κατά τη
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
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οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

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, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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,
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, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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.
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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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου
81 του ν. 4412/2016.
δ) 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.
ε) 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς δεν προσκομίζουν δικαιολογητικά για την παρούσα σύμβαση.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς δεν
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για την παρούσα σύμβαση.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να
προσκομίσουν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές
και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.7. 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.8. 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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της
παρούσας, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της κάθε κατηγορίας/ιών που
περιγράφονται στη μελέτη 05/11/2019 του Δήμου Ωραιοκάστρου.
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,είτε (α) με κατάθεσή τους
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, (Ταχυδρομική διεύθυνση: Kομνηνών 76,
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΚ 57013).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο
άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ………
για την Προμήθεια: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας »
(κατηγορίες 1,2,4 και 6)
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ωραιοκάστρου
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 28/09/2020
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, 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.
(β) έναν (υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
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συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν
το
σχετικό
πρότυπο
ΤΕΥΔ
το
οποίο
βρίσκεται
στη
διεύθυνση
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ . Δύναται επίσης εναλλακτικά να συμπληρώσουν το
προσαρμοσμένο στην παρούσα διακήρυξη ΤΕΥΔ, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου στη
διεύθυνση www.oraiokastro.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα και τα Παραρτήματά της, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ανωτέρω.
2.4.4 Περιεχόμενα
Φακέλου «Οικονομική
υποβολής οικονομικών προσφορών

Προσφορά» / Τρόπος

σύνταξης

και

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει τα είδη της παρούσας
προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την
παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με
ότι προβλέπεται στην μελέτη της παρούσης διακήρυξης. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα
περιλαμβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα
ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της παρούσας διακήρυξης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει
υποχρεωτικά να συμπληρώνει, επί ποινή αποκλεισμού, για την κατάθεση της οικονομικής
προσφοράς του, το οποίο διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.oraiokastro.gr στο σημείο που βρίσκεται αναρτημένη και η διακήρυξη.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο
αντίστοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙII της παρούσας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
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της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή της παρούσας
διακήρυξης.
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.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι τις 31/12/2020.
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.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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 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,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
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
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παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη
της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής , 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.
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

1. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 28η ημέρα
Δευτέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και ώρα.09.30π.μ..
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει σκόπιμο, δύναται να προχωρήσει στην ίδια
συνεδρίαση κατά την οποία αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά και στην :

2. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». Κατά την παρ.4 άρθρου 117 του
ν. 4412/16.
΄Αλλως, η αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς, γίνεται σε νέα ημερομηνία και ώρα η οποία
κοινοποιείται με φροντίδα της αναθέτουσας στους συμμετέχοντες..
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.
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η
επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους,
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση 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 όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους
προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα
χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των
υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της
αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των
σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση]
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές. [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως
κατωτέρω ενιαία απόφαση]
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί
με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών των ως άνω σταδίων
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.
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3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση επί
αποδείξει στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. 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 2.2.8 αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει αριθμό
πρωτοκόλλου, στην Πρόεδρο της επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου με την ένδειξη :
«Υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο έως και την καταληκτική υποβολής ημερομηνία που προκύπτει από
την επομένης της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 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 Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 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.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω 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. Επισημαίνεται ότι, η
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό και ως εξής: ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό
ανάδοχο.
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 δεν
έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά
3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου
1.5 της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης
ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα
οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
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Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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.

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Εγγύηση 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, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης, το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με 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 στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ποσοτήτων του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
(2) συμβαλλομένων. 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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
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της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
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.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του
αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105
του ν. 4412/2016 .

4.4 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.
4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.5.1. 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.

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την πληρωμή του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών . Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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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 παροχή των υπηρεσιών στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων 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.

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 .6.4. της παρούσας [η
παράγραφος αυτή συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους
εκτέλεσης της σύμβασης και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή του Παραρτήματος Ι
και ΙΙ αυτής]
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,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
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.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν
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καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
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), 6.4. (Παραλαβή της
προμήθειας), 6.1. (Χρόνος εγγύησης-Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και
κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις
β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΈΚΠΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος. Κάθε
βλάβη που θα παρουσιάζει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να
επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής, τα είδη δεν
ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης και παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα δείγματα ή είναι ελαττωματικά τότε ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 (άρθρο 213 παρ.
1 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 (άρθρο 213 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε
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είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής
αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα,
ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 213 παρ. 2 ν.
4412/2016).
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε (άρθρο
213 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο
αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

6.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν.
Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές, απόρριψη υλικών
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων
προμήθειας αγαθών), του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.

6.3 ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα προβληματικά είδη ή να τα βελτιώσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του
Ν.4412/2016.
Ειδικά για επαναλαμβανόμενα προβλήματα , όπως προβληματικές ραφές γαντιών, τα οποία θα εμφανιστούν , ο συμβασιούχος
θα πρέπει να αντικαταστήσει το σύνολο της εναπομένουσας ποσότητας του αντίστοιχου είδους με νέα απαλλαγμένη από τα
προβλήματα της αρχικής.
6.4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
6.4.1 Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/2016.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εξ' ολοκλήρου, με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του
μεταφορικά μέσα σε χώρους που θα οριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Χρόνος παράδοσης : Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών σε αποθήκη
του Δήμου η όπου θα υποδείξει η υπηρεσία πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα
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γίνει από υπαιτιότητας του προσωπικού ή αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (Πρβλ.
αρ. 206 παρ. 3 ν. 4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο
παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών 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 προμηθευτής 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.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο Ωραιοκάστρου, θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των χαρακτηριστικών της προσφοράς
και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία
προορίζονται.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
δείγματα.
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.4.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται με την παραλαβή.
Αν η παραλαβή των υλικών 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
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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.

6.5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα των ειδών (ποσότητας ενός
τεμαχίου ανά είδος) με τα προσφερόμενα, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, οδός Αεροδρομίου 61, Ωραιόκαστρο,
συνοδευόμενα από νόμιμο παραστατικό το αργότερο μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και ώρες 09:00 έως 14:00, αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή τους, ο
αρμόδιος υπάλληλος της αποθήκης, τηλ 2310-688.514.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, πιστοποιήσεις, το αντίστοιχο δείγμα και αυτοκόλλητο ή
καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα και ο α/α του προσφερόμενου είδους, όπως αυτό
αναφέρεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς
μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική
προσφορά.
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική
δοκιμασία αυτών.
Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 214
του ν. 4412/2016, ως εξής:
α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς,
κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής
κατακύρωσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων (των οικονομικών φορέων) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία
των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί
η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων (των προμηθευτών) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για κάθε προσφερόμενο είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η
ποιότητά του και η συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική. Η μη προσκόμιση δείγματος για
ζητούμενο είδος σημαίνει αυτομάτως την μη αξιολόγηση του συμμετέχοντος στο συγκεκριμένο είδος. Αν από την εξέταση του
δείγματος για ένα προσφερόμενο είδος δεν προκύπτει με σαφήνεια, ότι αυτό συμφωνεί με τις ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές, το συγκεκριμένο είδος δεν θα αξιολογείται. (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016)
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να
στείλει αυτά σε οποιαδήποτε κατά κρίση του εργαστηρίου για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των
προμηθευτών. (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται (Πρβλ. αρ. 97 ν. 4412/2016).
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. 1α του
ν. 4412/2016, 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.

32

6.6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για
τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του
παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να
έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση
όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο
Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το
προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και
η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από
την αναθέτουσα αρχή.
6.7 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΩΝ-ΛΟΙΠΕΣ 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.
Επί των Ατομικών Μέσων Προστασίας και λοιπών υλικών απαιτείται η ύπαρξη σήμανσης όπως περιγράφεται ανά
κατηγορία, η οποία θα είναι ανεξίτηλα γραμμένη (βαφή, χάραξη κλπ) επί των μέσων σε εμφανές σημείο.
Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητες ταινίες)
θεωρείται μη αποδεκτή.
Ειδικά, ο αριθμός των δικαιούμενων αρβυλών ασφαλείας για τους ηλεκτρολόγους, θα καθοριστεί
σε συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

6.8

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση
και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)

Ο Δήμαρχος

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι – Τεχνική
'Εκθεση
- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων - Πίνακας
ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης 05/11/2019 Δήμου Ωραιοκάστρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.357,94 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :
1. Τεχνική Έκθεση
2. Γεν.Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Ειδ.Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προς τους δικαιούχους των Ο.Τ.Α. –
Μόνιμους, Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου (3Κ) και Ορισμένου χρόνου
(Κοινωφελής Εργασία) για το έτος 2020.
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία και την ασφάλεια των
εργαζομένων και των απασχολούμενων στους χώρους εργασίας τους, θα προβεί στην προμήθεια Μέσων
Ατομικής Προστασίας (γάντια, υποδήματα, γυαλιά, μάσκες, φωσφορούχα γιλέκα κ.λ.π.), σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η υπ’ αριθ. 43726 / 8-6-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Παροχή μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών
και μέτρα προληπτικής ιατρικής ” (Φ.Ε.Κ. 2208 Β’/8.6.2019). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων
ατομικής προστασίας εναρμονίζονται με τα ισχύοντα κάθε φορά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που εκπονεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο
ιατρός εργασίας με τη συμβολή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του άρθρου 4 του ν.
3850/2010.
Ειδικά για την παρούσα μελέτη, λόγω της πρώτης εφαρμογής της υποχρέωσης καταχώρησης της
παραπάνω εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στο Ο.Π.Σ. του Σ.Ε.Π.Ε. στις 1-11-2019 και τέλος λόγω της
επείγουσας ανάγκης χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας στο δικαιούμενο προσωπικό, λήφθηκαν
υπόψιν οι προδιαγραφές των Μ.Α.Π. όπως ίσχυαν προηγουμένως.
Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται τα υπό προμήθεια είδη ατομικής προστασίας ανάλογα με τη
θέση και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας και που απαιτείται να φέρουν οι εργαζόμενοι
και οι απασχολούμενοι του Δήμου Ωραιοκάστρου αλλά και οι υπάλληλοι που ασκούν το έργο της επίβλεψης
και παραλαβής έργων και εργασιών, σε χώρους εργοταξίων και χώρους πραγματοποίησης εργασιών, όπου
είναι υποχρεωτική η χρήση τους.
Στο Δήμο απασχολείται προσωπικό που εργάζεται στην Καθαριότητα (οδοκαθαριστές, εργάτες
συγκομιδής & αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγοί απορριμματοφόρων, συνεργείο συντήρησης
απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων κ.λ.π.), στο Πράσινο (εργάτες πρασίνου, εργάτες πρασίνου
που χειρίζονται αλυσοπρίονο κ.λ.π.), στη Συντήρηση (οικοδόμοι, χειριστές μηχανημάτων, ελαιοχρωματιστές,
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χρήστες καλαθοφόρου γερανού, ηλεκτροσυγκολλητές, ξυλουργοί κ.λ.π.).
Οι εργαζόμενοι, χειρίζονται εργαλειομηχανές (τροχούς, αλυσοπρίονα, κομπρεσέρ, κ.λ.π.),
χρησιμοποιούν χημικές ουσίες (καθαριστικά, απολυμάνσεις, βαφές), εκτελούν εργασίες που παράγουν
αδρανή σκόνη & αναθυμιάσεις (πλακοστρώσεις, τοποθέτηση μαρμάρων & κρασπέδων, οξυγονοκολλήσεις),
έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (καθαρισμός κάδων απορριμμάτων,
αποχετεύσεις), εκτελούν εργασίες σε χαμηλή τάση (δίκτυο δημοτ. φωτισμού, ηλεκτρολογικούς πίνακες &
εγκαταστάσεις κτιρίων) και εργάζονται σε υπαίθριες εργασίες εκτεθειμένοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες
(βροχή, χιόνι, πάγο, καύσωνα), σε χώρους μεγάλης κυκλοφορίας οχημάτων (συντηρήσεις οδοστρωμάτων,
σήμανση), σε εργασίες σε ύψος (αλλαγή λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, εορταστικού φωτισμού και
σηματοδοτών, κλαδεύσεις, καθαρισμούς στεγών, αναρτήσεις πινακίδων) και σε χώρους δασικούς
(Δασόκτημα Ωραιοκάστρου κ.α.)
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται, πρέπει να τους παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους
(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές), από χημικούς κινδύνους (εγκαύματα, αναθυμιάσεις), από βιολογικούς
κινδύνους ή μικροοργανισμούς (μολύνσεις), από παραγωγή αερίων (αναθυμιάσεις), από θερμότητα & 35
εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων (εγκαύματα), από μηχανικές δονήσεις (κομπρεσέρ), από χαμηλή τάση

(ηλεκτροπληξία), από πτώση από ύψος (γερανός, σκάλα), από ηλιακή ακτινοβολία και από θόρυβο.
Τα μέσα που προβλέπονται για χρήση είναι :
Α) Προστασία χεριών : γάντια
Β) Προστασία οφθαλμών : γυαλιά, ασπίδια, μάσκες
Γ) Προστασία αναπνοής : φιλτρομάσκες, μάσκες ημίσεως & ολόκληρου προσώπου
Δ) Προστασία ενδυμασίας : ποδιές αδιάβροχες & ηλεκτροσυγκολλητών, στολές προστασίας από
χημικά, νιτσεράδες, φόρμες εργασίας, Μπλουζάκια T-Shirt, καπέλα, επιγονατίδες
Ε) Υποδήματα : γαλότσες, άρβυλα, άρβυλα ηλεκτρολόγων, μπότες ασφαλείας για χρήση με
αλυσοπρίονο
ΣΤ) Προστασία πτώσης : ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος
Ζ) Προστασία από χαμηλή τάση : μονωτικά εργαλεία
Η) Προστασία από κυκλοφορία οχημάτων : ανακλαστικά γιλέκα
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο
βάσει τιμής για το κάθε κατηγορία ειδών της ανάθεσης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της.
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.357,94 € με το Φ.Π.Α. 24 % (
59.966,08 € + 14.391,86 € Φ.Π.Α. 24 %), υποδιαιρείται στις κάτωθι κατηγορίες :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : Προστασία Αναπνοής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : Υποδήματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες κατηγορίες για τη
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «Κατηγορίας».
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «κατηγορίας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς για όλη την κατηγορία.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κωδικούς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, όπως
αναφέρονται αναλυτικά :
Α) Κ.Α. 15.6061.1000 με το ποσό των 3.683,05 €
(Τμ. Κοιν.Προστασίας, Παιδείας, Πολ.& Αθλητισμού)
Β) Κ.Α. 20.6061.1002 με το ποσό των 41.371,36 €
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)
Γ) Κ.Α. 30.6061.1002 με το ποσό των 16.020,65 €
(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)
Δ) Κ.Α. 35.6061.1002 με το ποσό των 13.282,88 €
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)

Ωραιόκαστρο, 5.11.2019
Ο συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
Πε Διοικητικού - Οικονομικού
Σύμφωνα με την από
12/06/2020 γνωμοδότηση του
Τεχνικού Ασφαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 : Αντικείμενο της προμήθειας

-

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για
τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.
Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των :

-

-

ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 97 Ν.4483/2017 (Α’ 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων ……. και άλλες διατάξεις.»,
ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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,
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»,
ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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»,

-

ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,

-

ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,
ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν.
3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007),
ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» καιιδίωςτωνάρθρων7 και13έως15,
ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και ΠολιτιστικάΘέματα»,

-

-

-

π.δ.39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.»,
π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
π.δ 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.»,
Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,

-

Κ.Υ.Α. 31119/2008/Β’990 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης
σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής ιατρικής,
Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής
ιατρικής,
Κ.Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα
προληπτικής ιατρικής,

-

-

του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης»,
Κ.Υ.Α. 43726 / 8-6-2019 "Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού
και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής"

-

Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Άρθρο 3 : Έγγραφα της σύμβασης
Συμβατικά στοιχεία είναι:
Η διακήρυξη του διαγωνισμού με τα Παραρτήματά της όπως αυτή δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η προκήρυξητης Σύμβασης όπως αυτή δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το ΤΕΥΔ (ως παράρτημα της διακήρυξης).
Οι
συμπληρωματικές
πληροφορίες
που τυχόν
παρέχονται
στο
πλαίσιο
της
διαδικασίας,ιδίωςσχετικάμετις προδιαγραφέςκαι τα σχετικάδικαιολογητικά.
- Η παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής , της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας και του Αυτ. Τμήματος Κοιν.Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
- Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου
- Προϋπολογισμός μελέτης.

-

Άρθρο 4 : Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.357,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,
θα βαρύνει δε τις υπό ΚΑ :
ΚΑ
15.6061.1000
20.6061.1002
30.6061.1002
35.6061.1002

ΠΟΣΟ (€)
3.683,05
41.371,36
16.020,65
13.282,88

Άρθρο 5 : Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται να την
καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6 : Δικαιολογητικά συμμετοχής- Εγγυήσεις (Πρβλ. αρ. 72 & αρ. 93 περ. β του ν. 4412/2016)
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού το αναφερόμενο στην παρ. 2
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016
Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β΄ 3698/2016), βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 79.

Απαραίτητος όρος για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2%) επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α, ΤΜΕΔΕ, αναγνωρισμένης τράπεζας ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει το άρθρο οκτώ (8) της παρούσας συγγραφής
(Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας (πλέον Φ.Π.Α.) (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.
4412/2016), η οποία και προσκομίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο προμηθευτή. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ποσοτήτων του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο (2) συμβαλλομένων.

Άρθρο 7 : Χρόνος εγγύησης - Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση - Έκπτωση του προμηθευτή
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος. Κάθε βλάβη
που θα παρουσιάζει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να επανορθώνεται το
συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής, τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της
σύμβασης και παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα δείγματα ή είναι ελαττωματικά τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα
αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 (άρθρο 213 παρ. 1 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 (άρθρο 213 παρ. 1 ν.
4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σεείκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα
του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίαςτης συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 213 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε (άρθρο 213 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Άρθρο 8 : Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν.
Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές,απόρριψη υλικών από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών), του
Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.
Άρθρο 9 : Πλημμελής κατασκευή
Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα προβληματικά είδη ή να τα βελτιώσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

Ειδικά για επαναλαμβανόμενα προβλήματα , όπως προβληματικές ραφές γαντιών, τα οποία θα εμφανιστούν , ο συμβασιούχος θα
πρέπει να αντικαταστήσει το σύνολο της εναπομένουσας ποσότητας του αντίστοιχου είδους με νέα απαλλαγμένη από τα προβλήματα της
αρχικής.

Άρθρο 10 : Φόροι - τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαραίνει το Δήμο.
Άρθρο 11 : Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.
Άρθρο 12 : Τιμές προσφορών
Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει τα είδη της παρούσας
προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς
του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια,
δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθειαειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα
μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της
σύμβασης. Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε
καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα
περιλαμβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά
είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να
συμπληρώνει, επί ποινή αποκλεισμού, για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.
Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 13 : Παραλαβή της προμήθειας
Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/2016. Η παραλαβή της
προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εξ' ολοκλήρου, με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα σε
χώρους που θα οριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Χρόνος παράδοσης : Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών σε αποθήκη του
Δήμου η όπου θα υποδείξει η υπηρεσία πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από
υπαιτιότητας του προσωπικού ή αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (Πρβλ. αρ. 206
παρ. 3 ν. 4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση
αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό
αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης
εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την
υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, γιατην ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής
αυτών, ο προμηθευτής 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.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο Ωραιοκάστρου, θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι
στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποίαπροορίζονται.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγματα.
Άρθρο 14 : Χρόνος ισχύος προσφορών - Δείγματα
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα των ειδών (ποσότητας ενός τεμαχίου ανά είδος)
με τα προσφερόμενα, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, οδός Αεροδρομίου 61, Ωραιόκαστρο, συνοδευόμενα από νόμιμο
παραστατικό το αργότερο μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και
ώρες 09:00 έως 14:00, αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή τους, ο αρμόδιος υπάλληλος της αποθήκης, τηλ 2310688.514.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, πιστοποιήσεις, το αντίστοιχο δείγμα και αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο
οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα και ο α/α του προσφερόμενου είδους, όπως αυτό αναφέρεται στην ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων της μελέτης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή
λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία αυτών.
Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 214 του ν.
4412/2016, ως εξής:
α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη
διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, με μέριμνα και
ευθύνη τούτων (των οικονομικών φορέων) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων,
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με
μέριμνα και ευθύνη τούτων (των προμηθευτών) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για κάθε προσφερόμενο είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά του και η
συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική. Η μη προσκόμιση δείγματος για ζητούμενο είδος σημαίνει αυτομάτως την
μη αξιολόγηση του συμμετέχοντος στο συγκεκριμένο είδος. Αν από την εξέταση του δείγματος για ένα προσφερόμενο είδος δεν προκύπτει
με σαφήνεια, ότι αυτό συμφωνεί με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, το συγκεκριμένο είδος δεν θα αξιολογείται. (Πρβλ. αρ. 214 ν.
4412/2016)
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στείλει αυτά σε
οποιαδήποτε κατά κρίση του εργαστηρίου για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. (Πρβλ. αρ. 214 ν.
4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (Πρβλ. αρ. 97 ν.
4412/2016).
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. 1α του ν. 4412/2016, 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.

Άρθρο 15 : Πιστοποιητικά

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην
ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους
διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώοπαραγωγών ή εφόσον δεν είναι
υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα
στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και
η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι
υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από
την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 16 : Ποσότητες - μεγέθη ειδών - Λοιπές παρατηρήσεις
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.
Επί των Ατομικών Μέσων Προστασίας και λοιπών υλικών απαιτείται η ύπαρξη σήμανσης όπως περιγράφεται ανά κατηγορία, η οποία
θα είναι ανεξίτηλα γραμμένη (βαφή, χάραξη κλπ) επί των μέσων σε εμφανές σημείο.
Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ.αυτοκόλλητες ταινίες) θεωρείται μη
αποδεκτή.
Ειδικά, ο αριθμός των δικαιούμενων αρβυλών ασφαλείας για τους ηλεκτρολόγους, θα καθοριστεί σε
συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΚΟΥΚΟΥΔΗ

ΤΟΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ¨

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ.&
ΑΘΛ/ΜΟΥ (15)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
(20)
(35)

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
(30)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤ

1 Γάντια δερματοπάνινα
(1.1)

ζεύγος

2 Γάντια από PVC (1.2)

ζεύγος

3 Γάντια από νιτρίλιο (1.3)

ζεύγος

4 Γάντια από ύφασμα &
νιτρίλιο (1.4)
Γάντια ελαστικά μίας
5
χρήσης από νιτρίλιο (1.5)
κουτί 100 τεμ.

ζεύγος

6 Γάντια συγκολλητών
(1.6)

ζεύγος

7 Γάντια μονωτικά (1.7)

ζεύγος

8

Γάντια προστασίας από
ψύχος και αδιάβροχα
(1.8)

τεμ.

181410009

184243000

1

48

168+18+3

42+15

3+12

261

2,00

6+84+18+3

28+10

3+12

165

3,00

168

28+10

206

1

114,00

333,00

114,00

1,00

168,00

38,00

1.848,00

924

24+24

972

2,00

185

6

239

5,00

6

6

20,00

12

12

25,00

7

70

5,00

181410009

ζεύγος

378,00

2+60

3,00

240,00

925,00

5,00

310,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
9 Γυαλιά - μάσκα τύπου

ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ.& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
(20)
(35)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(15)

τεμ.

181420006

3

14+5

5+1+6

34

17,00

51,00

323,00

googgles (2.1)
Γυαλιά προστασίας από
ηλιακή
ακτινοβολία (2.2)
11 Μάσκα
ηλεκτροσυγκολλητών
ηλεκτρονική (2.3)
10

τεμ.

337330007

1

2+84+18+3

6+5+7+13+6

171

6,00

3

3

60,00

10

15,00

6

6

60,00

6+13+6

25

8,00

5

5

30,00

14

101

4,00

14+5+7

τεμ.
181420006

12 Ασπίδιο προστασίας
από υγρά (2.4)

τεμ.

13 Ασπίδιο προστασίας
απο ηλεκτρικό τόξο (2.5)

τεμ.

14 Κράνος προστασίας από
πτώσεις (2.6)

τεμ.

184441004

15 Κράνος κήπου με
προστατευτικό πλέγμα
και ωτοασπίδες (2.7)

Τεμ.

184441004

16 Γυαλιά προστασίας από
σκόνη, αιωρούμενα κτλ
(2.8)

Τεμ.

337330007

10

84+3

19

20

Μάσκα ολόκληρου του
προσώπου με
φίλτρα ABEK2 P3 (3.3)
Φιλτρόμασκα ενεργού
άνθρακα FFP2
(3.4.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 :
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ

642,00

156,00

150,00

150,00

348,00

56,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 :
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
17 Φιλτρόμασκα τύπου
FFP1 (3.1)
κουτί 20 τεμ.
Μάσκα ημίσεως
18
προσώπου με διπλά
φίλτρα Α2 Ρ3 (3.2)

6,00

τεμ.

181430003

1056

84

τεμ.

48+495

5299

0,7

28+5

1+6

124

35,00

14+5+7

4

30

120,00

144

144

2,00

3700

739,20

2.590,00

2.940,00

1155,00

181420006
τεμ.

τεμ.

181430003

3120,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗ

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
21 Ανακλαστικά γιλέκα (4.1)

τεμ.

351134405

22 Αδιάβροχες ποδιές (4.2)

τεμ.

182210004

23 Ποδιές συγκολλητών
(4.3)

τεμ.

351134003

24 Στολές προστασίας από
χημικά (4.4)

τεμ.

351134106

1

2+84+18+3

14+5

6+5+7+13+6

164

5,00

84

15,00

3

3

22,00

1+3

4

5,00

84

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :

Α/Α

Ε
Ι
Δ
Ο
Σ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.Π
ΟΛ.&
ΑΘΛ/ΜΟ
Υ (15)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ
ΤΑ (20)

ΠΡΑΣΙΝΟ
(35)

5,00

535,00

95,00

1.260,00

998,20

12.478,00

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ &
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

5.321,00

ΠΟΣΟΤ
ΤΙΜ
ΔΑΠΑ
ΗΤΑ
Η
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΝΗ
ΕΙΔΟ ΜΟΝΑ ΚΟΙΝ.
(30)
ΚΑΘΑΡ
ΠΡΑΣΙ
ΠΡΟΣΤ.
ΥΣ
ΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚ
ΠΟΛ.& ΙΟΤΗΤΑ ΝΟ
Η (30)
(35)
ΑΘΛΗΤΙ (20)
ΣΜΟΥ

(15)

ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 998,20 12.478 5.321, 3.486, 21.065
,00
00
10
,30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
25 Παντελόνι εργασίας με τσέπες (4.5)

2

4+168+36+6

14

6+14+14+1
2

27
6

20,
00

40,00

4.280,
00

280,0 920,00 5.520,
0
00

1822000
0-7

1

84+18+3

14+5

6+5+7+13+
6

16
2

40,
00

40,00

4.200,
00

760,0
0

σακάκ 3511340
0-3
ι/
παντελ
όνι

24

τεμ.
1823400
0-8

26 Νιτσεράδες σετ (4.6)
27

Στολή εργασίας καθαριστριών
εσ.χώρου (4.7)

τεμ.

24

28 Σακάκι Παντελόνι (Σετ) Πυράντοχο
(4.8)

τεμ.

3511340
0-3

29 Φόρμα εργασίας με τιράντες (4.9)

τεμ.

3511340
0-3

30 Σαλοπέτα προστασίας από κοπή
αλυσοπρίονου (4.10)

τεμ.

3511340
0-3

31 Πουκάμισο ηλεκτρολόγου (4.11)

τεμ.

3511340
0-3

32 Μπλουζάκι T-shirt (4.12)

τεμ.

1841220
0-2

24+2

4+168+36+6

33 Μπουφάν Αδιάβροχο (4.13)

Τεμ.

1822000
0-7

12+1

2+84+18+3

14

14

70,
00

10

25,
00

5

90,
00

12

12

20,
00

28+10

12+10+14+
2+12

32
8

3,0
0

14+5

6+5+7+13
+6

17
6

35,
00

10
5

35 Άρβυλα (5.2)

720,00

6.480,
00
720,0
0

980,0
0

980,0
0
250,00

450,0
0

250,0
0
450,0
0

240,00

240,0
0

78,00

642,00 114,0 150,00
0

984,0
0

455,00

3.745,
00

6.160,
00

665,0
0

1.295,
00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 : 12.495,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
34 Γαλότσες (5.1)

30,
00

1.480,
00

ζεύγ
ος

1881600
0-2

ζεύγ
ος

1883000
0-6

12

84

1

2+84+18+3

13+6

14+7

3+7+13+6

11
5

15,
00

15
8

60,
00

180,00

60,00

1.260,
00

285,00 1.725,
00

6.420, 1.260, 1.740,
00
00
00

9.480,
00

36 Άρβυλο αλυσοπρίονου (5.3.)

ζεύγ
ος

1883000
0-6

37 Υποδήματα ασφαλείας για
καθαρίστριες εσ.χώρου (5.4)

Ζεύ
γος

1883000
0-6

38 Άρβυλα Ηλεκτρολόγων (5.5.)

Ζεύ
γος

1883000
0-6

5

2

12

6

7

90,
00

12

25,
00

6

60,
00

39 Επιγονατίδες (6.1)

ζεύγ
ος

1814300
0-3

40 Καπέλα (6.2)

τεμ.

1844100
0-2

τεμ.

42 Μονωτικά εργαλεία (6.4)

2+3

5

8,0
0

6+6+7+13+
5

17
1

3,0
0

1814300
0-3

3

3

σετ

4451200
0-2

6

43 Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης
τύπου λάμδα (6.6)

τεμ.

3492846
0-0

44 Ωτοβίσματα (6.7)

τεμ.

1814300
0-3

45 Ωτοασπίδες (6.8)

τεμ.

1814300
0-3

Ολόσωμη εξάρτηση προστασίας
πτώσης
(6.3)

Ο Συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

300,00

630,0
0
300,0
0

360,00

360,0
0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 : 3.403,78

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π.

41

450,0 180,00
0

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος
Κοιν.Προστασίας,
Παιδείας, Πολ.&
Αθλητισμού

1

2+84+18+3

14+5+7

12

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

9

40,00

40,00

321,00 78,00 111,00

513,0
0

150
,00

450,00

450,0
0

6

266,13

1.596,7
8

1.596
,78

12

8,0
0

42+60

60+48

21
9

2,0
0

5

4

9

30,
00

3,00

96,00

96,00
18,00

204,0 216,00
0

438,0
0

150,0 120,00
0

270,0
0

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ

1.972,0 20.886 5.391,0 9.433,7 37.682
0
,00
0
8
,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

2.970,2 33.364 10.712, 12.919, 59.966
0
,00
00
88
,08

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΣΥΝΟΛΟ :

59.966
,08

Φ.Π.Α. 24 % 14.391
,86
:
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ :

74.357
,94
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ

1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές,
συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία,
διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε
οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και
οι επιστάτες καθαριότητας).
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20-25 cm Πάχος: 1-1,2 mm
Υλικό κατασκευής : παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, με ενίσχυση
στην παλάμη, δείκτη & αντίχειρα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική
ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης.
Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχυση), 3 (διάτρηση) Σήμανση : CE,
προμηθευτής-κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-22-3
Εικονόσημο :
Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420
1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC
Πεδίο χρήσης : για προστασία από χημικούς, μηχανικούς & βιολογικούς κινδύνους (στους οδοκαθαριστές,
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων,
κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση
απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των
απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές
μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και οι επιστάτες καθαριότητας και στους απασχολούμενους με τον
καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων
νεκροταφείου)
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 30 cm, πάχος: 1 mm.
Υλικό κατασκευής : εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από

ανθιδρωτικό υλικό
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Σήμανση :
CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών
3-1-2-1
Εικονόσημα

:

Προστασία

από

μηχανικούς

,

xημικές

&

μικροοργανισμούς
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, EN-374.2, EN-374.3
1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης : για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους με τον
ψεκασμό στους κήπους, στους οδοκαθαριστές και στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων)
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 30 cm, πάχος 0,5 mm.
Υλικό κατασκευής : εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) Σήμανση:
CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών
3-2-2-2
Εικονόσημα:

Προστασία

από

μηχανικούς

,

χημικές

ουσίες

,

μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374-3
1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης : για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές
ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον (στους απασχολούμενους με τη συντήρηση σε υγρό περιβάλλον, με το βάψιμο
κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., με τη ρήψη ασφάλτου, την αποχέτευση και την ύδρευση, στους
υδραυλικούς και στους καθαριστές κολυμβητηρίων).
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 20-25 cm, πάχος min 0,5 mm
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από
συνθετικό ύφασμα.
Μηχανικές αντοχές : 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-32
Εικονόσημο : Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420, EN-374.2, EN-374.3
1.5. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους οδοκαθαριστές εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό
μαγειρείων, βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες κ.λ.π., στους απα- σχολούμενους στην
αποχέτευση και στα αφοδευτήρια).
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 20 cm, υλικό κατασκευής : νιτρίλιο
Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως
Μεγέθη : L - XL, Συσκευασία : κουτιά 100 τεμ.
Σήμανση : CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Εικονόσημα :
προστασία από χημικές
, μικροοργανισμούς
Πρότυπα : CAT III, ΕΝ-374 (AQL 1.5)

1.6. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές

εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων (στους απασχολούμενους με τις συγκολλήσεις).
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 40 cm, υλικό κατασκευής : ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική
επένδυση.
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Θερμικές αντοχές : 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (αγώγιμη θερμότητα), 1
(ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις
τηγμένου μετάλλου)
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-21, κωδικοί θερμικών αντοχών 3-1-3-1-4-Χ
Εικονόσημα: προστασία από μηχανικούς κινδύνους
388, ΕΝ-420, ΕΝ-407

, προστασία από θερμότητα

Πρότυπα: ΕΝ-

1.7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε χαμηλή τάση (στους ηλεκτρολόγους και στους απασχολούμενους με τα
άσφαλτα).
Χαρακτηριστικά : Μήκος 30 cm, Υλικό κατασκευής : συνθετικό υλικό χωρίς ραφές
Κλάση τάσης εργασίας 00 (προστασία μέχρι 500 V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον,
οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), με υφασμάτινη φόδρα ασωτερικά.
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
1.8. ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες υπό συνθήκες ψύχους (στους συμμετέχοντες στις επιχειρήσεις πολικής
προστασίας, όπως εργάτες καθαριότητας)
Χαρακτηριστικά : Μήκος 20-25 cm, Υλικό κατασκευής : εσωτερικό 100% ακρυλικό, εξωτερικά : 100
% πολυαμίδιο, επίστρωση αφρού Νιτριλίου στην παλάμη και στα δάκτυλα Πρότυπα : CE, EN 388
κωδικοί μηχανικών αντοχών (3,2,3,1) , EN511 (X,2,X)

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ : ΓΥΑΛΙΑ – ΑΣΠΙΔΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
2.1. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ τύπου GOGGLES
Πεδίο χρήσης : σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από
μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), (στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους
απασχολούμενους στους κήπους και στους χρήστες χημικών ουσιών).
Χαρακτηριστικά :
Οπτικός δίσκος : αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα με αντιθαμβωτική
επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής. Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου : πολυκαρβονικό ή άλλο
πολυμερές
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Μηχανική
αντοχή : κατηγορία Β, Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ,
Προστασία από θάμβωση : κατηγορία Ν, Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά : κατηγορία 9
Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές
έμμεσου αερισμού.
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3, Προστασία από σκόνη : κατηγορία 4 Σήμανση :
στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β-3-4, στον οπτικό δίσκο : 1-Β-Κ-Ν-9
Πρότυπα: ΕΝ-166
2.2. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
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 : 5
Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας : 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 μηχανική αντοχή στον
οπτικό δίσκο : (5_2,5 ) -F-K
Πρότυπα : ΕΝ-172
2.3. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Πεδίο χρήσης : στους ηλεκτροσυγκολλητές
Χαρακτηριστικά : Ηλεκτρονική μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο, με αυτόματη ρύθμιση του
τόνου σκοτεινότητας από 9 – 13 DIN σε χρόνο 0,0002 sec, για να απορροφούν την ακτινοβολία των
συγκολλήσεων ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. Πριν από την έναρξη
της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης θα είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να
βλέπει και με την έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό
σκίασης. Το κράνος είναι εξοπλισμένο με σύστημα που στηρίζεται στο κεφάλι και μπορεί να ρυθμιστεί
η σφιχτή προσαρμογή.
Υλικό κατασκευής : fiberglass, πολυαμίδιο
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Βαθμός σκίασης : σαφές 4 και μεταβλητό από 9 έως 13 Χρόνος
αλλαγής : 0,0002 s
Μηχανική αντοχή πλαισίου : κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση : στο πλαίσιο : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον
οπτικό δίσκο : 1_ 9-13
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-379
2.4. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ
Πεδίο χρήσης : σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων.
Χαρακτηριστικά :
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές, ειδικό στήριγμα προσαρμογής
στο κεφάλι.
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Μηχανική αντοχή : κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3 Προστασία
από θάμβωση : κατηγορία Ν
Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ
Σήμανση : στο στήριγμα : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F (μηχανική αντοχή) στον
οπτικό δίσκο : 1-F-3-N-K
Πρότυπα : ΕΝ-166
2.5. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτρολογικές εργασίες
Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο
προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό ή εξωτερικό μέρος του κράνους αντίστοιχα,
το οποίο 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.
Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες μετώπου και
αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή μήκους ιμάντα αυχένα
γίνεται με κοχλία ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα.
Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο

και στον αυχένα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους υπάρχει η διάταξη με την οποία
ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.
Ασπίδιο: Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (περιορισμένη διάρκεια χρήσης) Βαθμός κλίμακας: 21.2, 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 379:1995 (κράνος), ΕΝ 166:2001 (ασπίδιο)
2.6. ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε τεχνικά έργα (οικοδόμους, υδραυλικούς, επιβλέποντες μηχανικούς,
ελαιοχρωματιστές κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Κράνος εργοταξίου από πολυπροπυλένιο (PP) υψηλής αντοχής, με επεξεργασία κατά της
υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 ζώνες πλεκτές με 6 σημεία στήριξης. Μετωπίδα
απορρόφης ιδρώτα. Με σύστημα σύσφιξης κοχλία, περίμετρου κεφαλής από 53-63 cm. 2 θέσεις περιμέτρου
κεφαλής (πάνω/ κάτω) και ηλεκτρική μόνωση έως 1000VAC ή 1500VCC.
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής. Πρότυπα: ΕΝ 397:2012 (κράνος),
EN 50365:2002
2.7. ΚΡΑΝΟΣ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ργασίες πρασίνου που χειρίζονται εργαλειομηχανές που παράγουν
θόρυβο άνω των 80db
Χαρακτηριστικά : Κράνος πλήρες, αποτελούμενο από: Κάσκα : Πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής, με
επεξεργασία
κατά
της
υπεριώδους
ακτινοβολίας.
Αντιθορυβικό: Βραχίονας από ευλύγιστο πλαστικό. Κελύφη παραγεμισμένα με συνθετικό αφρό.
Γείσο: Αλουμίνιο.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής. Πρότυπα: ΕΝ 397:2012 (κράνος),
EN 50365:2002,
EN1731, EN352-3.
2.8. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ, ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ κ.τ.λ.
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο γενικά.
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία, επαρκή μηχανική αντοχή, με
αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή . Θα
μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από γυαλιά οράσεως.
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση
: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ
Βραχίονες : ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση : στους βραχίονες : CE, κατασκευαστής, F μηχανική αντοχή και στον οπτικό δίσκο :
Κ, 2-1,2
Πρότυπα : ΕΝ-166
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ : ΜΑΣΚΕΣ
3.1 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ τύπου FFΡ1 - Απλή
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη π.χ. οικοδομικές εργασίες,
ξυλουργοί, καθαριστές εξωτερικών και εσωτερικών 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 : κουτί 20 τεμ.
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.
Πρότυπα : ΕΝ-149
3.2. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΕΡΙΟΙ
ΡΥΠΟΙ, ΕΚΝΕΦΩΜΜΑΤΑ)
Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους
με το βάψιμο κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., την ταφή - εκταφή νε- κρών, στους εργάτες
κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία,
καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, στους οδηγούς
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα
αφοδευτήρια).
Χαρακτηριστικά : Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν
μύτη, στόμα και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού) : Α2Ρ3 έναντι
οργανικών αερίων / ατμών/ σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων (φίλτρα
που φέρουν προδιαγραφές ανώτερες των παραπάνω γίνονται δεκτά) Στην συσκευασία θα
περιλαμβάνονται δυο ζευγάρια διπλών φίλτρων
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-14387 για τα φίλτρα
3.3. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
Μάσκα ολόκληρου προσώπου με διπλά φίλτρα.
Χαρακτηριστικά:
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικές και μηχανικές
καταπονήσεις που θα εξασφαλίζει άνεση ακόμα και σε παρατεταμένη χρήση. Θα φέρει διπλό πλαίσιο
σφράγισης για μεγαλύτερη προστασία και ασφαλή εφαρμογή στον χρήστη. Τα διπλά φίλτρα θα είναι
με σύνδεση μπαγιονέτ για καλύτερη ισορροπία και όραση. Τα φίλτρα θα είναι τύπου ΑΒΕΚ2Ρ3 (φίλτρα
που φέρουν προδιαγραφές ανώτερες των παραπάνω γίνονται δεκτά) . Στην συσκευασία θα
περιλαμβάνονται δύο ζευγάρια διπλών φίλτρων.
Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ14387 για φίλτρα
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

•
•

CE

•

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία
λήξης)

3.4. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ FFP2
Πεδίο χρήσης : Για την προστασία αναπνοής για απασχολούμενους σε εργασίες
συγκολλήσεων.
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, με βαλβίδα
εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση), προστασία από αναθυμιάσεις κολλήσεων, εσωτερικό
στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.
Πρότυπα: EN 149 FFP2
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής , FFP2, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : ΓΙΛΕΚΑ - ΠΟΔΙΕΣ - ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ
Πεδίο χρήσης : Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (στους οδοκαθαριστές, στους
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις,
πλακοστρώσεις, συντήρηση οδών, στη σήμανση οδών, στην αποχέτευση και στην ύδρευση, στους
εργάτες κήπων και οι φύλακες εξωτερικών χώρων).
Χαρακτηριστικά : Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού,
με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο του
Δήμου Ωραιοκάστρου και από κάτω οι λέξεις "Δήμος Ωραιοκάστρου".
Υλικό κατασκευής : πολυεστέρας (100 %)
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2
(επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης)
Εικονόσημο : αντανακλαστικές ενδυμασίες
ΕΝ-343, ΕΝ-471

Πρότυπα :

4.2. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ
Πεδίο χρήσης : στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων,
οχημάτων,
αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων.
Χαρακτηριστικά : ποδιές από συνθετικό υλικό
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής.
Εικονόσημο : προστασίας από χημικές ουσίες
ΕΝ-340, ΕΝ-467

Πρότυπα :

4.3. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
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-11611
4.4. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις,
στους απασχολούμενους με βαφές (ελαιοχρωματιστές, κάγκελα, κτιρίων κ.λ.π.).
Χαρακτηριστικά : ενιαίες στολές (garment) από υλικό Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν
από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του
δέρματος.
Κωδικοί προστασίας : Type 4 από αερολύματα (sprays) ΕΝ 14605 / 05 , Type 5 από στερεά σωματίδια
(σκόνες) EN13982-1/04, Type 6 από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών EN13034 / 05 EN14126 / 04
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής,
Εικονόσημο : προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών
Πρότυπα : Όπως παραπάνω
4.5. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε οδούς, τεχνικά έργα, οικοδόμους, εργασίες κήπων,
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, οδοκαθαριστές, ηλεκτροσυγκολλητές, ξυλουργούς, οδηγούς, εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, τις απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους με βαφές
(ελαιοχρωματιστές) και στους επιβλέποντες .
Χαρακτηριστικά : Παντελόνι εργασίας με ελαστική μέση και φερμουάρ, χρώματος μπλε σκούρο. Θα
διαθέτονται όλα τα απαραίτητα μεγέθη. Υλικό κατασκευής: βαμβακερό 100% και να μην συρρικνώνεται
πλέον του 3% , με δύο ανακλαστικές ταινίες 3Μ σε κάθε μπατζάκι φάρδους 5cm η καθεμία. Να φέρει
τουλάχιστον δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος στο ύψος της μέσης και τουλάχιστον μία πλαϊνή τσέπη.
Πρότυπα: ΕΝ-14058

4.6. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (Σετ ΣΑΚΑΚΙ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ )
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους (στους
οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων,
στους οικοδόμους, στους ηλεκτρολόγους, στη ρήψη ασφάλτου κ.λ.π. και στους φύλακες εξωτερικών
χώρων).
Χαρακτηριστικά : Νιτσεράδα που αποτελείται από σακάκι και παντελόνι, τα οποία είναι
κατασκευασμένα από 100% πολυεστέρα , σε φωσφορούχο χρώμα. Διαθέτει αδιαβροχότητα 2000mm
και διαπνοή 2000mvp, για να είναι στεγανή αλλά ταυτόχρονα και να αναπνέει το δέρμα. Το σακάκι θα
διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες στο στήθος, τα μανίκια, τα γόνατα και χαμηλά στους αστραγάλους,
κλείσιμο με φερμουάρ έως τον λαιμό, κρυμμένη κουκούλα (για να χρησιμοποιείται όποτε υπάρχει
ανάγκη), ελαστικές μανσέτες στα χέρια, 2 τσέπες στο σακάκι που κλείνουν με velcro. Επιπρόθετα, στο
πίσω μέρος θα αναγράφει το λογότυπο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Το παντελόνι θα διαθέτει λαστιχένια
μέση, ανοίγματα στο πλάι του παντελονιού για πρόσβαση σε τσέπες του παντελονιού που φοράτε
εσωτερικά.
Πρότυπα: ΕΝ-20471, ΕΝ-343 κλάση 3.3. (διαπνοή - αδιαβροχοποίηση)

4.7. ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών
κτιρίων κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Μπλούζα : Θα είναι τύπου τουνίκ, με κοντά μανίκια, γυναικείας γραμμής από ύφασμα
polycotton βάρους 200 - 219 g/m² και θα έχει δυο τσέπες στο μπροστά μέρος. Θα φέρει το λογότυπο του
Δήμου στο μπροστά δεξιά μέρος, στο ύψος του στήθους και στο πίσω μέρος θα αναγράφει "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ". Παντελόνι : Θα έχει λάστιχο στη μέση και δυο τσέπες, μια σε κάθε μπατζάκι. Θα είναι
από ίδιο ύφασμα με την μπλούζα.

4.8. ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (ΣΕΤ) ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην φύλαξη των δασικών εκτάσεων (δασοφύλακες), που
συμμετέχουν την πολιτική προστασία.
Χαρακτηριστικά : Το παντελόνι εργασίας θα είναι αντιστατικό και βραδύκαυστο, με δύο πλαϊνές
εσωτερικές τσέπες μπροστά, μία τσέπη πίσω δεξιά με καπάκι και αυτοκόλλητο (Velco), δύο εξωτερικές
πλαϊνές τσέπες στο ύψος των μηρών που κλείνουν με καπάκια και αυτοκόλλητο (Velcro), επτά θηλάκια για
τη ζώνη και θα κλείνει με πλαστικό φερμουάρ υψηλής αντοχής., με διπλές ραφές, με χρώμα Μπλε
σκούρο.
Το σακάκι θα είναι αντιστατικό βραδύκαυστο με δύο εξωτερικές πλαϊνές τσέπες κάτω, που κλείνουν με
καπάκια και αυτοκόλλητο (Velcro) και μία τσέπη στο στήθος αριστερά που κλείνει με καπάκι και
αυτοκόλλητο (Velco). Μπροστά κλείνει με κουμπιά που καλύπτονται με πατελέτα. Με μανσέτες στα μανίκια
που κλείνουν με αυτοκόλλητο (Velcro), με διπλές ραφές και χρώμα Μπλε σκούρο.
Στη θέση της πλάτης θα γράφει « Δήμος Ωραιοκάστρου, Δασοφύλακας» και στο μέρος της καρδιάς θα έχει
το λογότυπο του Δήμου.
Σήμανση : ΕΝ11611, ΕΝ11612
4.9. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ειδικά τεχνικά έργα (ηλεκτροσυγκολλητές,σιδεράδες)
Χαρακτηριστικά : παντελόνι με τιράντες από υλικό 100 % βαμβάκι, με ελαστική μέση. Χρώμα μπλέ
σκούρο με δυο τσέπες εμπρός, μια τσέπη στο πλάι, 1 τσέπη για μέτρο, και πίσω τουλάχιστον μια
τσέπη και μια αντανακλαστική ταινία σε κάθε μπατζάκι. με καπάκι στο μπροστινό μέρος, όπου θα
αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Θα διατίθεται σε μεγέθη από S – 3XL
Σήμανση : EN 340 Ή ΕΝ 342
4.10. ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε εργασίες πρασίνου με χρήση αλυσοπρίονου
Χαρακτηριστικά :Παντελόνι με ελαστικές τιράντες από ύφασμα βάρους 200g/m2, προστασίας από
αλυσοπρίονο, δυο πλαϊνές τσέπες και μια πισινή τσέπη, ελαστική μέση που θα κλείνει μπροστά με
φερμουάρ και κουμπί
Σήμανση : EN 381-5 : 1995, EN ISO 13688 : 2013

4.11. ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ηλεκτρολογικές εργασίες
Χαρακτηριστικά : Πουκάμισο από βαμβάκι 100%, βάρους 120 gr / m².
δυο τσέπες στο μπροστά μέρος.
Σήμανση : EN 340:04
4.12. Μπλουζάκια T-shirt
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους καθαριότητας και τεχνικών υπηρεσιών
Χαρακτηριστικά : Μπλουζάκι T-shirt από 100% βαμβάκι - 150 gr/m2 με φακαρόλα στο λαιμό. Λαιμόκοψη
απο ελαστικό ριπ (regent). Με δύο τυπώματα, στο μπροστά μέρος στο ύψος της καρδιάς το λογότυπο του
Δήμου Ωραιοκάστρου και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης θα αναγράφει τις λέξεις "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", χρώματος πορτοκαλί.
Σήμανση : CE
4.13. Μπουφάν Αδιάβροχο
Πεδίο Χρήσης : : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους(Συνοδούς
Απορ/ρου, Επόπτες Καθαριότητας, προσωπικό πολιτικής προστασίας κτλ)
Χαρακτηριστικά : Μπουφάν μέσης με αποσπώμενα μανίκια, υψηλής ευκρίνειας. Λάστιχο στη μέση και
στα μανίκια, εσωτερική επένδυση με pular fleece. Σύνθεση oxford 300D Polyester φόδρα 100% Polyester
Polar Fleece 280 gr/m2, τσέπες 2 εσωτερικές και 2 εξωτερικές. Αντ/κες ταινίες στο σώμα και στα μανίκια.
Χρώμα Πορτοκαλί, όπου στο πίσω μέρος θα φέρει το λογότυπο του Δήμου και θα αναγράφει "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"
Σήμανση : EN343, EN20471
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
5.1. ΓΑΛΟΤΣΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους
Χαρακτηριστικά : αδιάβροχο υπόδημα S5, 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, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο
S5, oil resistant.
Πρότυπα : ΕΝ-20345, S3 SRC

5.2. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά : υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), WR αδιάβροχο, δερμάτινο
από δέρμα προσώπου, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές,
άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με
προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο,
αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος ( μη μεταλλικό) έναντι
κρούσης έως 200 J για τα δάκτυλα.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3,
oil resistant.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345

5.3. ΑΡΒΥΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (για χρήση με αλυσοπρίονο)
Πεδίο Χρήσης :
Εργαζόμενοι στο τμήμα πρασίνου που απασχολούνται με τον χειρισμό
αλυσοπρίονου.
Χαρακτηριστικά : Ειδικής χρήσης υποδήματα για χειριστές αλυσοπρίονων τα οποία προσφέρουν
προστασία από κοψίματα στο πάνω μέρος του ποδιού. Παρέχονται σε διάφορες μορφές και είδη
(τύπου «γαλότσας», άρβυλα, ημιάρβυλα, με κορδόνια ή χωρίς). Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος,
έτος κατασκευής, μέγεθος, πρότυπο ΕΝ ISO
17249, εικονόσημο
16, 20, 24, 28 m/sec).

, κάτω από το εικονόσημο κλάση ταχύτητας αλυσίδας (Class 0 – 4,

5.4.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Πεδίο Χρήσης : Εργαζόμενοι στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων
κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : υπόδημα S2, Δερμάτινο, Αντιολισθητικό SRC, αντικραδασμικό, αντιστατικό,
ανθεκτικό στα έλαια, αδιάβροχο, εσωτερική φόδρα από αναπνέον και ανθεκτικό στην τριβή και
αντιβακτηριακό ύφασμα, πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568, ανατομικό
μαλακό πάτο, αφαιρούμενο, αντιστατικό και αναπνέων. Υπόδημα Πλενόμενο.
Σήμανση : EN ISO 20346 P3 SRC
5.5.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους ηλεκτρολόγους.
Χαρακτηριστικά : υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), WR αδιάβροχο, δερμάτινο
από δέρμα προσώπου, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές,
άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό
σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο, αντιολισθητική σόλα με
αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος ( μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J για τα
δάκτυλα.
Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει στη δοκιμή
διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Ο προμηθευτής υποχρεωτικά θα προσκομίσει αποτελέσματα δοκιμών
από διαπιστευμένο οργανισμό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης των όσων
ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 89/686 Άρθρο 11Β ο οποίος τις διεξάγει.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3,
oil resistant.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345

6. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΥΛΙΚΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
6.1. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (στους υδραυλικούς,
οικοδόμους, σιδεράδες, ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές κ.λ.π.)
Χαρακτηριστικά : Υλικό κατασκευής : εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του
δέρματος, εξωτερικά : από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές
ουσίες. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με
ταινίες Velcro., CE

6.2 ΚΑΠΕΛΑ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στην ύπαιθρο.
Χαρακτηριστικά : Θα είναι υφασμάτινα με γείσο (τύπου jockey), 100% βαμβακερά. Το καπέλο θα
φέρει εμπρός το λογότυπο του Δήμου Ωραιοκάστρου και πίσω θα γράφει "ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ",
ρυθμιζόμενο ως προς τη διάμετρο του κεφαλιού, CE.

6.3. ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
Πεδίο χρήσης : στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο
ύψος (π.χ. γερανός με καλαθοφόρο)
Χαρακτηριστικά : ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων (ολόσωμη εξάρτηση), από ιμάντες που περικλείουν
τα πόδια, το στήθος και τη μέση, με κρίκους ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και την μέση. Η ζώνη
θα διαθέτει μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης και ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια. Η
ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Η ζώνη θα συνοδεύεται από τους
αντίστοιχους κρίκους αλουμινίου διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαμίδιο. Αποσβεστήρες
ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα
τμήματος τους). Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα
συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
Πρότυπα : ΕΝ-353 / 2, ΕΝ-361 (για εξαρτύσεις), EN-362, , ΕΝ-363 (ανακόπτες), ΕΝ-355 (αποσβεστήρες),
EN-358

6.4. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια (στους ηλεκτρολόγους).
Χαρακτηριστικά : ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα,
μυτοτσίμπιδα, μαχαίρι, κ.λ.π.).
Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V ελεγμένη κατά VDE.
Σήμανση : Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)
Πρότυπα : ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος)
Αναλυτικά:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΙΔΟΣ
Πένσα 180mm τάση έως 1000V
Πλαγιοκόφτης 180mm τάση έως 1000V
Μυτοτσίμπιδο 200mm τάση έως 1000V
Χειρολαβή για μαχαιρωτές ασφάλειες 35 - 63 - 100 A
Μαχαίρι ηλεκτρολόγου, Μήκος λάμας 50mm
Σφυρί (0.35Kg) με αντιολισθητική λαβή
Βαριοπούλα 1 κιλού με αντιολισθητική χειρολαβή

Τεμάχια
6
6
6
6
6

Κόστος με
ΦΠΑ
18
23
26
15
12

6
6

10
10

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Γαλλικό Κλειδί Μήκος 260 mm, Πλάτος κεφαλής : 16,0 mm

6
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Μέτρο 5m
Σετ κλειδιά άλλεν σφαιροειδή 9 τεμ. με θηκη

6
6

5
10

Σετ κατσαβίδια 10 τεμαχίων τάσεως έως 1000 V
Κατσαβίδι τετραγωνο
Κατσαβίδι καρυδάκι με λαβή Τ, με άνοιγμα S 10 mm Θηλυκό (Δεκάρι)
Ψαλίδι Καλωδίων τουλάχιστον 20 mm
Επαγωγικό Δοκιμαστικό Κατσαβίδι με buzzer
Ψηφιακό πολύμετρο δυο ακίδων με ψηφιακή οθόνη, ανίχνευση τάσης με
κλίμακα 12/24/50/120/230/400/690V, με ηχητική ειδοποίηση Buzzer,
αυτόματης κλίμακας (Auto Range) και εύρεση βραχυκυκλώματος.

6
6
6
6
6
6

36
10
33
41
10
38

ΣΥΝΟΛΟ
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6.5. ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣ.ΧΩΡΟΥ)
Πεδίο χρήσης : Εργαζόμενοι στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων
κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Προειδοποιητικό λάμδα για υγρό πάτωμα από πολυπροπυλένιο.
Διάσταση 61×30 cm. Επάνω στον κώνο θα αναγράφεται και στις δύο μεριές το λογότυπο του Δήμου και οι
λέξεις "ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"
6.6. Ωτοβίσματα
Πεδίο χρήσης : Εργαζόμενοι σε χώρους που παράγουν θόρυβο (εργάτες πρασίνου όταν εργάζονται
στον κλαδοτεμαχιστή ή σε εργαλειομηχανές που παραγουν θόρυβο,χειριστές μηχανημάτων έργου κ.τ.λ. )
Χαρακτηριστικά : Ωτοβίσματα με κορδόνι και ατομική θήκη ασφαλείας, επαναχρησιμοποιούμενα, με
πεπλατυσμένο το έξω άκρο, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το χέρι, τα οποία θα πλένονται μετά από
κάθε χρήση. Πρέπει να συνοδέυονται απο το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.
Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής
Πρότυπο : ΕΝ 352-2
6.7. Ωτοασπίδες
Πεδίο χρήσης : Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 db (A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα
85 db (A)
Χαρακτηριστικά : Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξησ στο κεφάλι, με ανθιδρωτικές
επένδυση στουσ δακτύλιους. Ακουστικά με προσαρμογή μήκους με μόνωση 33 ντεσιμπέλ - H: 36 dB,
M: 30 dB, L: 22 dB και υψηλότερη μόνωση σε περιοχή υψηλών συχνοτήτων.
Υποχρεωτική η προσκόμιση απο τον προμηθευτή διαγράμματος με τη εξασθένιση του ακουόμενου ήχου
ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα θα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης, ώστε
η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.
Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής
Πρότυπο : ΕΝ 352-1

Ο Συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος
Κοιν.Προστασίας,
Παιδείας, Πολ.&
Αθλητισμού

ΚΟΥΚΟΥΔΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΤΟΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1,2,4 ΚΑΙ 6)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1

Γάντια δερματοπάνινα (1.1)

ζεύγος

2

Γάντια από PVC (1.2)

ζεύγος

3

Γάντια από νιτρίλιο (1.3)

ζεύγος

4

Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο (1.4)
Γάντια ελαστικά μίας χρήσης από
νιτρίλιο (1.5) κουτί 100 τεμ.

ζεύγος

6

Γάντια συγκολλητών (1.6)

ζεύγος

7

Γάντια μονωτικά (1.7)

ζεύγος

8

Γάντια προστασίας από ψύχος και
αδιάβροχα (1.8)

ζεύγος

5

τεμ.

18141000-9

18424300-0

18141000-9

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ
9

Γυαλιά - μάσκα τύπου googgles (2.1)
Γυαλιά προστασίας από ηλιακή
10
ακτινοβολία (2.2)
11 Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών
ηλεκτρονική (2.3)

τεμ.

12 Ασπίδιο προστασίας από υγρά (2.4)

τεμ.

13 Ασπίδιο προστασίας απο ηλεκτρικό
τόξο (2.5)

τεμ.

14 Κράνος προστασίας από πτώσεις
(2.6)

τεμ.

18444100-4

15 Κράνος κήπου με προστατευτικό
πλέγμα και ωτοασπίδες (2.7)

Τεμ.

18444100-4

16 Γυαλιά προστασίας από σκόνη,
αιωρούμενα κτλ (2.8)

Τεμ.

33733000-7

τεμ.

18143000-3

τεμ.

33733000-7

τεμ.
18142000-6

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Φιλτρόμασκα τύπου FFP1 (3.1)
κουτί 20 τεμ.
Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά
18
φίλτρα Α2 Ρ3 (3.2)
17

τεμ.

Σελίδα
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ

ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

19

Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με
φίλτρα ABEK2 P3 (3.3)

τεμ.

18142000-6

20

Φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα FFP2
(3.4.)

τεμ.

18143000-3

21 Ανακλαστικά γιλέκα (4.1)

τεμ.

35113440-5

22 Αδιάβροχες ποδιές (4.2)

τεμ.

18221000-4

23 Ποδιές συγκολλητών (4.3)

τεμ.

35113400-3

24 Στολές προστασίας από χημικά (4.4)

τεμ.

35113410-6

25 Παντελόνι εργασίας με τσέπες (4.5)

τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

18234000-8
26 Νιτσεράδες σετ (4.6)
27 Στολή εργασίας καθαριστριών
εσ.χώρου (4.7)

τεμ.

18220000-7

σακάκι/ 35113400-3
παντελόνι

28 Σακάκι Παντελόνι (Σετ) Πυράντοχο
(4.8)

τεμ.

35113400-3

29 Φόρμα εργασίας με τιράντες (4.9)

τεμ.

35113400-3

30 Σαλοπέτα προστασίας από κοπή
αλυσοπρίονου (4.10)

τεμ.

35113400-3

31 Πουκάμισο ηλεκτρολόγου (4.11)

τεμ.

35113400-3

32 Μπλουζάκι T-shirt (4.12)

τεμ.

18412200-2

33 Μπουφάν Αδιάβροχο (4.13)

Τεμ.

18220000-7

34 Γαλότσες (5.1)

ζεύγος

18816000-2

35 Άρβυλα (5.2)

ζεύγος

18830000-6

36 Άρβυλο αλυσοπρίονου (5.3.)

ζεύγος

18830000-6

37 Υποδήματα ασφαλείας για
καθαρίστριες εσ.χώρου (5.4)

Ζεύγος

18830000-6

38 Άρβυλα Ηλεκτρολόγων (5.5.)

Ζεύγος

18830000-6

ζεύγος

18143000-3

40 Καπέλα (6.2)

τεμ.

18441000-2

41 Ολόσωμη εξάρτηση προστασίας
πτώσης
(6.3)

τεμ.

18143000-3

42 Μονωτικά εργαλεία (6.4)

σετ

44512000-2

43 Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης τύπου
λάμδα (6.6)

τεμ.

34928460-0

44 Ωτοβίσματα (6.7)

τεμ.

18143000-3

45 Ωτοασπίδες (6.8)

τεμ.

18143000-3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π.
39 Επιγονατίδες (6.1)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχήi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 6323
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 57013
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα ΠΕΤΣΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
κος ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- Τηλέφωνο: 2313304036 (γρ. Προμηθειών)
2313304059(γρ. Προγραμματισμού)
- Ηλ. ταχυδρομείο: petsou@oraiokastro.gr, tselikoglou@oraiokastro.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.oraiokastro.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κατηγορίες 1,2,4 και 6)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΒΛ. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Αρ. Πρωτ.
Διακήρυξης: 15927/14-09-2020

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
iv
κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
 δωροδοκίαviii,ix·
 απάτηx·
xi

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ·
xii

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·
xiii

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων .
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xviii;
xix
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν :

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
xvii
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiii;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
xxiv
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής ; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε
xxvi
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν .
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ…………………………………………………………………………………………………………………………….... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς του Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα.

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

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

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

iii

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

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

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

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

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

ix

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xviii

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii

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

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxvi

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΑΔΑ:ΩΡΟΩΩΗΖ-ΔΣ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ωραιόκαστρο:14- 09- 2020
Αρ. Πρωτ. : 15927
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» και μόνο για τις κατηγορίες 1,2,4 και 6 σύμφωνα με την
υπ' αριθμόν 202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ Ψ5ΣΞΩΗΖ-3Ο5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων, εξήντα ένα ευρώ και ογδόντα εννιά
λεπτά (44.061,89€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και υποδιαιρείται σε 4 κατηγορίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες κατηγορίες για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε κατηγορίας.
Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Ωραιοκάστρου από τους ΚΑ 15.6061.1000, 20.6061.1002, 30.6061.1002,
35.6061.1002 του προϋπολογισμού έτους 2020. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (3) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ .
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 2%
της εκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες κατηγορίες της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της αξίας της Κατηγορίας ή Κατηγοριών γιατο/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού την 28 Σεπτεμβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα.
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09.00η π.μ. και ώρα λήξης η 09.30η π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα τηλ. 2313304036 fax: 2310697536. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και την από

05/11/2019 μελέτης της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, , Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Αυτ. Τμήματος Κοιν.
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ωραιοκάστρου www.oraiokastro.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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Διακήρυξης σύμβασης προμήθειας
«Μέσα Ατομικής Προστασίας του Δήμου
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Ωραιοκάστρου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κομνηνών 76

Πόλη

Ωραιόκαστρο

Ταχυδρομικός Κωδικός

57013

Χώρα

Ελλάδα

Τηλέφωνο

2313304000,2313304036,

Φαξ

2310697536

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

petsou@oraiokastro.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Πέτσου Γαρυφαλλιά

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.oraiokastro.gr

Αρ. Πρωτ.

12455/23-07-2020

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ανήκει στην κατηγορία Υποτομέας ΟΤΑ της Γενικής
Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.oraiokastro.gr.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου
Ωραιοκάστρου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 07.00π.μ. έως και 15.00μ.μ. στα τηλέφωνα 2313304036,86, φαξ. 2310-697536 . Email : petsou@oraiokastro.gr
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου
Ωραιοκάστρου στον οποίο υπάρχουν συνολικές πιστώσεις 44.061,89 ευρώ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 15.6061.1000 με τίτλο «Παροχές ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.), ποσού
2096,84, στον Κ.Α. 20.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.),
ποσού 24990,96, στον Κ.Α. 30.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό προσωπικό
(Μ.Α.Π.), ποσού 5861,48 και στον Κ.Α. 35.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό
προσωπικό (Μ.Α.Π. κτλ), ποσού 11112,61 ευρώ.
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη των
αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Η προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 18141000-9,18142000-6,18143000-3, 18221000-4, 18220000-7,182340008,18424300-0,18412200-2,18444100-2,18444100-4,18816000-2, 18830000-6, 33733000-7,
34928460-0, 35113440-5, 35113400-3, 35113410-6, 44512000-2 .
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 44.061,89 € με το Φ.Π.Α. 24 % (
35533,78 € + 8528,11 € Φ.Π.Α. 24 %), υποδιαιρείται στις κάτωθι κατηγορίες :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας (5132,00€ +1231,68€ ΦΠΑ 24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών (3048,00€ +731,52€ ΦΠΑ
24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία (23950,00€ +5748,00€ ΦΠΑ 24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π. (3403,78€ +816,91€ ΦΠΑ 24%)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες κατηγορίες για τη
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε Κατηγορίας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων
ειδών μιας κατηγορίας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλη την κατηγορία. Η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.061,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις(3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην παρούσα και
στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ι και ΙΙ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
•

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

,
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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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

•

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”

•

τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

•

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (τ.Α’ ΦΕΚ87/07-06-2010) ,

•

του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις…. και άλλες
διατάξεις»
• Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»,
• Κ.Υ.Α. 31119/2008/Β’990 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα
προληπτικής ιατρικής,
• Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα
προληπτικής ιατρικής,
• Κ.Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα
προληπτικής ιατρικής,
• του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης»,
• Κ.Υ.Α. 43726 / 8-6-2019 "Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β'
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής"
• Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.
• 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.

•

τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου Ωραιοκάστρου στον οποίο υπάρχουν
συνολικές πιστώσεις 44.061,89 ευρώ, στους Κ.Α.15.6061.1000, 20.6061.1002, 30.6061.1002,
35.6061.1002 .

•

το πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006545974 2020-0409,

•

το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ: 20REQ006603762 2020-04-23,

•

την με αρ 280/20 ΑΔΑ : ΩΤ5ΘΩΗΖ-ΜΝΣ, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου
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•

Ωραιοκάστρου, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων .
την με αρ. 05/11/2019 μελέτη των αρμόδιων Διευθύνσεων και του Δήμου Ωραιοκάστρου για
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου », ενδεικτικού
προϋπολογισμού ύψους 74.357,94€.

•

την με αρ 131/2020 ΑΔΑ 6ΔΥΩΩΗΖ-8ΘΕ, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία,
εγκρίθηκε η υπ΄ αρ. 05/11/2019 μελέτη , καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διεξαγωγή
συνοπτικού διαγωνισμού, και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
ανωτέρω διαγωνισμού.

•

την με αρ 202/2020 ΑΔΑ Ψ5ΣΞΩΗΖ-305, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
επαναπροκηρύσει τον διαγωνισμό για τις κατηγορίες 1,2,4 και 6 με τους ίδιους όρους,

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/09/2020 και ώρα 09.30π.μ.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 28η του μηνός
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 09:30 π.μ. (στο Δημαρχείο
Ωραιοκάστρου – δ/νση Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο – Ισόγειο – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα (προς την Πρόεδρο της επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου
Ωραιοκάστρου, με την ένδειξη: «Υπόψη αρμόδιας του διαγωνισμού Επιτροπής για το συνοπτικό
διαγωνισμό «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου».(Κατηγορίες 1,2,4
και 6)
1.6

Δημοσιότητα

Α.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) : http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. και συγκεκριμένα :στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
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
(URL) : www.oraiokastro.gr .
Β.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Εφόσον η σύμβαση υποδιαιρείται σε κατηγορίες, η δαπάνη δημοσιεύσεων βαρύνει αναλογικά τον ή τους
αναδόχους με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε κατηγορίας.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

8

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

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.

η παρούσα Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 15927/14-09-2020 με τα Παραρτήματα της τα οποία,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.

Η με ημερομηνία 05/11/2019 Μελέτη του Δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία παρατίθεται στο
σύνολό της στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης.

3.
4.

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] .
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
Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές σελίδες που αναφέρονται στο
άρθρο 1.6 της παρούσας.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται στην αναθέτουσα, έως και έξι (6) μέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών.
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.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
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στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
υποβάλλονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.
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 ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.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, σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των ειδών(Κατηγορία) η
εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προυπολογισμού για την προσφερόμενη κατηγορίας ή
κατηγορίες 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.

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:

10

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
Απαραίτητος όρος για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2%) επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α, που ανέρχεται στο ποσό των 710,68 ευρώ για το σύνολο
των Κατηγοριών.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες κατηγορίες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της αξίας της Κατηγορίας ή Κατηγοριών για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. Αναλυτικά:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας (5132,00€*2%=102,64€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών (3048,00€*2%=60,96€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία (23950,00€*2%=479,00€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π. (3403,78€*2%=68,08€)
Οι εγγυητικές επιστολές να είναι έκδοσης ΤΜΕΔΕ, αναγνωρισμένης τράπεζας ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η οποία πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει το άρθρο οκτώ (8) της
παρούσας συγγραφής (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
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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 τηv 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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), 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 κατά τα ανωτέρω, 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 οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο 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
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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 α) Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και β)Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
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 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,
(στ) 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 2.2.8.2 της παρούσας,
(ζ) 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,
(η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας 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 άνω περιπτώσεις

2.2.3.6. Ο 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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

Όπου απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8.2 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 παραγράφου και κατά τη
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
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οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

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, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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,
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, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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.
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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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου
81 του ν. 4412/2016.
δ) 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.
ε) 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς δεν προσκομίζουν δικαιολογητικά για την παρούσα σύμβαση.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς δεν
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για την παρούσα σύμβαση.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να
προσκομίσουν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

17

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές
και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.7. 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.8. 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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της
παρούσας, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της κάθε κατηγορίας/ιών που
περιγράφονται στη μελέτη 05/11/2019 του Δήμου Ωραιοκάστρου.
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,είτε (α) με κατάθεσή τους
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, (Ταχυδρομική διεύθυνση: Kομνηνών 76,
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΚ 57013).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο
άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ………
για την Προμήθεια: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας »
(κατηγορίες 1,2,4 και 6)
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ωραιοκάστρου
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 28/09/2020
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, 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.
(β) έναν (υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
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συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν
το
σχετικό
πρότυπο
ΤΕΥΔ
το
οποίο
βρίσκεται
στη
διεύθυνση
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ . Δύναται επίσης εναλλακτικά να συμπληρώσουν το
προσαρμοσμένο στην παρούσα διακήρυξη ΤΕΥΔ, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου στη
διεύθυνση www.oraiokastro.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα και τα Παραρτήματά της, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ανωτέρω.
2.4.4 Περιεχόμενα
Φακέλου «Οικονομική
υποβολής οικονομικών προσφορών

Προσφορά» / Τρόπος

σύνταξης

και

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει τα είδη της παρούσας
προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την
παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με
ότι προβλέπεται στην μελέτη της παρούσης διακήρυξης. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα
περιλαμβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα
ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της παρούσας διακήρυξης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει
υποχρεωτικά να συμπληρώνει, επί ποινή αποκλεισμού, για την κατάθεση της οικονομικής
προσφοράς του, το οποίο διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.oraiokastro.gr στο σημείο που βρίσκεται αναρτημένη και η διακήρυξη.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο
αντίστοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙII της παρούσας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
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της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή της παρούσας
διακήρυξης.
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.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι τις 31/12/2020.
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.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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 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,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
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
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παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη
της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής , 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.
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

1. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 28η ημέρα
Δευτέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και ώρα.09.30π.μ..
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει σκόπιμο, δύναται να προχωρήσει στην ίδια
συνεδρίαση κατά την οποία αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά και στην :

2. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». Κατά την παρ.4 άρθρου 117 του
ν. 4412/16.
΄Αλλως, η αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς, γίνεται σε νέα ημερομηνία και ώρα η οποία
κοινοποιείται με φροντίδα της αναθέτουσας στους συμμετέχοντες..
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.
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η
επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους,
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση 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 όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους
προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα
χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των
υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της
αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των
σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση]
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές. [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως
κατωτέρω ενιαία απόφαση]
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί
με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών των ως άνω σταδίων
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.
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3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση επί
αποδείξει στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. 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 2.2.8 αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει αριθμό
πρωτοκόλλου, στην Πρόεδρο της επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου με την ένδειξη :
«Υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο έως και την καταληκτική υποβολής ημερομηνία που προκύπτει από
την επομένης της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 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 Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 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.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω 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. Επισημαίνεται ότι, η
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό και ως εξής: ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό
ανάδοχο.
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 δεν
έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά
3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου
1.5 της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης
ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα
οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
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Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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.

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Εγγύηση 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, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης, το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με 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 στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ποσοτήτων του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
(2) συμβαλλομένων. 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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
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της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
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.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του
αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105
του ν. 4412/2016 .

4.4 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.
4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.5.1. 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.

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την πληρωμή του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών . Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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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 παροχή των υπηρεσιών στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων 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.

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 .6.4. της παρούσας [η
παράγραφος αυτή συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους
εκτέλεσης της σύμβασης και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή του Παραρτήματος Ι
και ΙΙ αυτής]
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,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
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.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν
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καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
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), 6.4. (Παραλαβή της
προμήθειας), 6.1. (Χρόνος εγγύησης-Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και
κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις
β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΈΚΠΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος. Κάθε
βλάβη που θα παρουσιάζει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να
επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής, τα είδη δεν
ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης και παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα δείγματα ή είναι ελαττωματικά τότε ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 (άρθρο 213 παρ.
1 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 (άρθρο 213 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε
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είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής
αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα,
ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 213 παρ. 2 ν.
4412/2016).
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε (άρθρο
213 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο
αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

6.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν.
Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές, απόρριψη υλικών
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων
προμήθειας αγαθών), του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.

6.3 ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα προβληματικά είδη ή να τα βελτιώσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του
Ν.4412/2016.
Ειδικά για επαναλαμβανόμενα προβλήματα , όπως προβληματικές ραφές γαντιών, τα οποία θα εμφανιστούν , ο συμβασιούχος
θα πρέπει να αντικαταστήσει το σύνολο της εναπομένουσας ποσότητας του αντίστοιχου είδους με νέα απαλλαγμένη από τα
προβλήματα της αρχικής.
6.4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
6.4.1 Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/2016.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εξ' ολοκλήρου, με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του
μεταφορικά μέσα σε χώρους που θα οριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Χρόνος παράδοσης : Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών σε αποθήκη
του Δήμου η όπου θα υποδείξει η υπηρεσία πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα
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γίνει από υπαιτιότητας του προσωπικού ή αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (Πρβλ.
αρ. 206 παρ. 3 ν. 4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο
παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών 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 προμηθευτής 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.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο Ωραιοκάστρου, θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των χαρακτηριστικών της προσφοράς
και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία
προορίζονται.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
δείγματα.
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.4.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται με την παραλαβή.
Αν η παραλαβή των υλικών 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
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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.

6.5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα των ειδών (ποσότητας ενός
τεμαχίου ανά είδος) με τα προσφερόμενα, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, οδός Αεροδρομίου 61, Ωραιόκαστρο,
συνοδευόμενα από νόμιμο παραστατικό το αργότερο μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και ώρες 09:00 έως 14:00, αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή τους, ο
αρμόδιος υπάλληλος της αποθήκης, τηλ 2310-688.514.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, πιστοποιήσεις, το αντίστοιχο δείγμα και αυτοκόλλητο ή
καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα και ο α/α του προσφερόμενου είδους, όπως αυτό
αναφέρεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς
μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική
προσφορά.
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική
δοκιμασία αυτών.
Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 214
του ν. 4412/2016, ως εξής:
α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς,
κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής
κατακύρωσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων (των οικονομικών φορέων) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία
των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί
η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων (των προμηθευτών) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για κάθε προσφερόμενο είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η
ποιότητά του και η συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική. Η μη προσκόμιση δείγματος για
ζητούμενο είδος σημαίνει αυτομάτως την μη αξιολόγηση του συμμετέχοντος στο συγκεκριμένο είδος. Αν από την εξέταση του
δείγματος για ένα προσφερόμενο είδος δεν προκύπτει με σαφήνεια, ότι αυτό συμφωνεί με τις ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές, το συγκεκριμένο είδος δεν θα αξιολογείται. (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016)
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να
στείλει αυτά σε οποιαδήποτε κατά κρίση του εργαστηρίου για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των
προμηθευτών. (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται (Πρβλ. αρ. 97 ν. 4412/2016).
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. 1α του
ν. 4412/2016, 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.
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6.6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για
τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του
παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να
έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση
όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο
Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το
προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και
η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από
την αναθέτουσα αρχή.
6.7 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΩΝ-ΛΟΙΠΕΣ 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.
Επί των Ατομικών Μέσων Προστασίας και λοιπών υλικών απαιτείται η ύπαρξη σήμανσης όπως περιγράφεται ανά
κατηγορία, η οποία θα είναι ανεξίτηλα γραμμένη (βαφή, χάραξη κλπ) επί των μέσων σε εμφανές σημείο.
Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητες ταινίες)
θεωρείται μη αποδεκτή.
Ειδικά, ο αριθμός των δικαιούμενων αρβυλών ασφαλείας για τους ηλεκτρολόγους, θα καθοριστεί
σε συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

6.8

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση
και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)

Ο Δήμαρχος

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι – Τεχνική
'Εκθεση
- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων - Πίνακας
ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης 05/11/2019 Δήμου Ωραιοκάστρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.357,94 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :
1. Τεχνική Έκθεση
2. Γεν.Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Ειδ.Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προς τους δικαιούχους των Ο.Τ.Α. –
Μόνιμους, Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου (3Κ) και Ορισμένου χρόνου
(Κοινωφελής Εργασία) για το έτος 2020.
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία και την ασφάλεια των
εργαζομένων και των απασχολούμενων στους χώρους εργασίας τους, θα προβεί στην προμήθεια Μέσων
Ατομικής Προστασίας (γάντια, υποδήματα, γυαλιά, μάσκες, φωσφορούχα γιλέκα κ.λ.π.), σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η υπ’ αριθ. 43726 / 8-6-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Παροχή μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών
και μέτρα προληπτικής ιατρικής ” (Φ.Ε.Κ. 2208 Β’/8.6.2019). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων
ατομικής προστασίας εναρμονίζονται με τα ισχύοντα κάθε φορά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που εκπονεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο
ιατρός εργασίας με τη συμβολή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του άρθρου 4 του ν.
3850/2010.
Ειδικά για την παρούσα μελέτη, λόγω της πρώτης εφαρμογής της υποχρέωσης καταχώρησης της
παραπάνω εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στο Ο.Π.Σ. του Σ.Ε.Π.Ε. στις 1-11-2019 και τέλος λόγω της
επείγουσας ανάγκης χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας στο δικαιούμενο προσωπικό, λήφθηκαν
υπόψιν οι προδιαγραφές των Μ.Α.Π. όπως ίσχυαν προηγουμένως.
Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται τα υπό προμήθεια είδη ατομικής προστασίας ανάλογα με τη
θέση και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας και που απαιτείται να φέρουν οι εργαζόμενοι
και οι απασχολούμενοι του Δήμου Ωραιοκάστρου αλλά και οι υπάλληλοι που ασκούν το έργο της επίβλεψης
και παραλαβής έργων και εργασιών, σε χώρους εργοταξίων και χώρους πραγματοποίησης εργασιών, όπου
είναι υποχρεωτική η χρήση τους.
Στο Δήμο απασχολείται προσωπικό που εργάζεται στην Καθαριότητα (οδοκαθαριστές, εργάτες
συγκομιδής & αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγοί απορριμματοφόρων, συνεργείο συντήρησης
απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων κ.λ.π.), στο Πράσινο (εργάτες πρασίνου, εργάτες πρασίνου
που χειρίζονται αλυσοπρίονο κ.λ.π.), στη Συντήρηση (οικοδόμοι, χειριστές μηχανημάτων, ελαιοχρωματιστές,
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χρήστες καλαθοφόρου γερανού, ηλεκτροσυγκολλητές, ξυλουργοί κ.λ.π.).
Οι εργαζόμενοι, χειρίζονται εργαλειομηχανές (τροχούς, αλυσοπρίονα, κομπρεσέρ, κ.λ.π.),
χρησιμοποιούν χημικές ουσίες (καθαριστικά, απολυμάνσεις, βαφές), εκτελούν εργασίες που παράγουν
αδρανή σκόνη & αναθυμιάσεις (πλακοστρώσεις, τοποθέτηση μαρμάρων & κρασπέδων, οξυγονοκολλήσεις),
έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (καθαρισμός κάδων απορριμμάτων,
αποχετεύσεις), εκτελούν εργασίες σε χαμηλή τάση (δίκτυο δημοτ. φωτισμού, ηλεκτρολογικούς πίνακες &
εγκαταστάσεις κτιρίων) και εργάζονται σε υπαίθριες εργασίες εκτεθειμένοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες
(βροχή, χιόνι, πάγο, καύσωνα), σε χώρους μεγάλης κυκλοφορίας οχημάτων (συντηρήσεις οδοστρωμάτων,
σήμανση), σε εργασίες σε ύψος (αλλαγή λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, εορταστικού φωτισμού και
σηματοδοτών, κλαδεύσεις, καθαρισμούς στεγών, αναρτήσεις πινακίδων) και σε χώρους δασικούς
(Δασόκτημα Ωραιοκάστρου κ.α.)
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται, πρέπει να τους παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους
(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές), από χημικούς κινδύνους (εγκαύματα, αναθυμιάσεις), από βιολογικούς
κινδύνους ή μικροοργανισμούς (μολύνσεις), από παραγωγή αερίων (αναθυμιάσεις), από θερμότητα & 35
εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων (εγκαύματα), από μηχανικές δονήσεις (κομπρεσέρ), από χαμηλή τάση

(ηλεκτροπληξία), από πτώση από ύψος (γερανός, σκάλα), από ηλιακή ακτινοβολία και από θόρυβο.
Τα μέσα που προβλέπονται για χρήση είναι :
Α) Προστασία χεριών : γάντια
Β) Προστασία οφθαλμών : γυαλιά, ασπίδια, μάσκες
Γ) Προστασία αναπνοής : φιλτρομάσκες, μάσκες ημίσεως & ολόκληρου προσώπου
Δ) Προστασία ενδυμασίας : ποδιές αδιάβροχες & ηλεκτροσυγκολλητών, στολές προστασίας από
χημικά, νιτσεράδες, φόρμες εργασίας, Μπλουζάκια T-Shirt, καπέλα, επιγονατίδες
Ε) Υποδήματα : γαλότσες, άρβυλα, άρβυλα ηλεκτρολόγων, μπότες ασφαλείας για χρήση με
αλυσοπρίονο
ΣΤ) Προστασία πτώσης : ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος
Ζ) Προστασία από χαμηλή τάση : μονωτικά εργαλεία
Η) Προστασία από κυκλοφορία οχημάτων : ανακλαστικά γιλέκα
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο
βάσει τιμής για το κάθε κατηγορία ειδών της ανάθεσης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της.
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.357,94 € με το Φ.Π.Α. 24 % (
59.966,08 € + 14.391,86 € Φ.Π.Α. 24 %), υποδιαιρείται στις κάτωθι κατηγορίες :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : Προστασία Αναπνοής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : Υποδήματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες κατηγορίες για τη
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «Κατηγορίας».
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «κατηγορίας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς για όλη την κατηγορία.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κωδικούς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, όπως
αναφέρονται αναλυτικά :
Α) Κ.Α. 15.6061.1000 με το ποσό των 3.683,05 €
(Τμ. Κοιν.Προστασίας, Παιδείας, Πολ.& Αθλητισμού)
Β) Κ.Α. 20.6061.1002 με το ποσό των 41.371,36 €
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)
Γ) Κ.Α. 30.6061.1002 με το ποσό των 16.020,65 €
(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)
Δ) Κ.Α. 35.6061.1002 με το ποσό των 13.282,88 €
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)

Ωραιόκαστρο, 5.11.2019
Ο συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
Πε Διοικητικού - Οικονομικού
Σύμφωνα με την από
12/06/2020 γνωμοδότηση του
Τεχνικού Ασφαλείας
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ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 : Αντικείμενο της προμήθειας

-

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για
τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.
Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των :

-

-

ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 97 Ν.4483/2017 (Α’ 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων ……. και άλλες διατάξεις.»,
ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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,
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»,
ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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»,

-

ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,

-

ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,
ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν.
3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007),
ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» καιιδίωςτωνάρθρων7 και13έως15,
ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και ΠολιτιστικάΘέματα»,

-

-

-

π.δ.39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.»,
π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
π.δ 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.»,
Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,

-

Κ.Υ.Α. 31119/2008/Β’990 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης
σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής ιατρικής,
Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής
ιατρικής,
Κ.Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα
προληπτικής ιατρικής,

-

-

του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης»,
Κ.Υ.Α. 43726 / 8-6-2019 "Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού
και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής"

-

Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Άρθρο 3 : Έγγραφα της σύμβασης
Συμβατικά στοιχεία είναι:
Η διακήρυξη του διαγωνισμού με τα Παραρτήματά της όπως αυτή δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η προκήρυξητης Σύμβασης όπως αυτή δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το ΤΕΥΔ (ως παράρτημα της διακήρυξης).
Οι
συμπληρωματικές
πληροφορίες
που τυχόν
παρέχονται
στο
πλαίσιο
της
διαδικασίας,ιδίωςσχετικάμετις προδιαγραφέςκαι τα σχετικάδικαιολογητικά.
- Η παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής , της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας και του Αυτ. Τμήματος Κοιν.Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
- Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου
- Προϋπολογισμός μελέτης.

-

Άρθρο 4 : Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.357,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,
θα βαρύνει δε τις υπό ΚΑ :
ΚΑ
15.6061.1000
20.6061.1002
30.6061.1002
35.6061.1002

ΠΟΣΟ (€)
3.683,05
41.371,36
16.020,65
13.282,88

Άρθρο 5 : Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται να την
καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6 : Δικαιολογητικά συμμετοχής- Εγγυήσεις (Πρβλ. αρ. 72 & αρ. 93 περ. β του ν. 4412/2016)
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού το αναφερόμενο στην παρ. 2
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016
Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β΄ 3698/2016), βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 79.

Απαραίτητος όρος για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2%) επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α, ΤΜΕΔΕ, αναγνωρισμένης τράπεζας ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει το άρθρο οκτώ (8) της παρούσας συγγραφής
(Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας (πλέον Φ.Π.Α.) (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.
4412/2016), η οποία και προσκομίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο προμηθευτή. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ποσοτήτων του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο (2) συμβαλλομένων.

Άρθρο 7 : Χρόνος εγγύησης - Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση - Έκπτωση του προμηθευτή
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος. Κάθε βλάβη
που θα παρουσιάζει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να επανορθώνεται το
συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής, τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της
σύμβασης και παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα δείγματα ή είναι ελαττωματικά τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα
αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 (άρθρο 213 παρ. 1 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 (άρθρο 213 παρ. 1 ν.
4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σεείκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα
του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίαςτης συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 213 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε (άρθρο 213 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Άρθρο 8 : Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν.
Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές,απόρριψη υλικών από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών), του
Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.
Άρθρο 9 : Πλημμελής κατασκευή
Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα προβληματικά είδη ή να τα βελτιώσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

Ειδικά για επαναλαμβανόμενα προβλήματα , όπως προβληματικές ραφές γαντιών, τα οποία θα εμφανιστούν , ο συμβασιούχος θα
πρέπει να αντικαταστήσει το σύνολο της εναπομένουσας ποσότητας του αντίστοιχου είδους με νέα απαλλαγμένη από τα προβλήματα της
αρχικής.

Άρθρο 10 : Φόροι - τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαραίνει το Δήμο.
Άρθρο 11 : Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.
Άρθρο 12 : Τιμές προσφορών
Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει τα είδη της παρούσας
προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς
του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια,
δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθειαειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα
μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της
σύμβασης. Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε
καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα
περιλαμβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά
είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να
συμπληρώνει, επί ποινή αποκλεισμού, για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.
Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 13 : Παραλαβή της προμήθειας
Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/2016. Η παραλαβή της
προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εξ' ολοκλήρου, με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα σε
χώρους που θα οριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Χρόνος παράδοσης : Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών σε αποθήκη του
Δήμου η όπου θα υποδείξει η υπηρεσία πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από
υπαιτιότητας του προσωπικού ή αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (Πρβλ. αρ. 206
παρ. 3 ν. 4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση
αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό
αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης
εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την
υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, γιατην ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής
αυτών, ο προμηθευτής 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.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο Ωραιοκάστρου, θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι
στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποίαπροορίζονται.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγματα.
Άρθρο 14 : Χρόνος ισχύος προσφορών - Δείγματα
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα των ειδών (ποσότητας ενός τεμαχίου ανά είδος)
με τα προσφερόμενα, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, οδός Αεροδρομίου 61, Ωραιόκαστρο, συνοδευόμενα από νόμιμο
παραστατικό το αργότερο μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και
ώρες 09:00 έως 14:00, αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή τους, ο αρμόδιος υπάλληλος της αποθήκης, τηλ 2310688.514.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, πιστοποιήσεις, το αντίστοιχο δείγμα και αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο
οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα και ο α/α του προσφερόμενου είδους, όπως αυτό αναφέρεται στην ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων της μελέτης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή
λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία αυτών.
Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 214 του ν.
4412/2016, ως εξής:
α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη
διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, με μέριμνα και
ευθύνη τούτων (των οικονομικών φορέων) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων,
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με
μέριμνα και ευθύνη τούτων (των προμηθευτών) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για κάθε προσφερόμενο είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά του και η
συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική. Η μη προσκόμιση δείγματος για ζητούμενο είδος σημαίνει αυτομάτως την
μη αξιολόγηση του συμμετέχοντος στο συγκεκριμένο είδος. Αν από την εξέταση του δείγματος για ένα προσφερόμενο είδος δεν προκύπτει
με σαφήνεια, ότι αυτό συμφωνεί με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, το συγκεκριμένο είδος δεν θα αξιολογείται. (Πρβλ. αρ. 214 ν.
4412/2016)
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στείλει αυτά σε
οποιαδήποτε κατά κρίση του εργαστηρίου για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. (Πρβλ. αρ. 214 ν.
4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (Πρβλ. αρ. 97 ν.
4412/2016).
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. 1α του ν. 4412/2016, 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.

Άρθρο 15 : Πιστοποιητικά

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην
ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους
διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώοπαραγωγών ή εφόσον δεν είναι
υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα
στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και
η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι
υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από
την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 16 : Ποσότητες - μεγέθη ειδών - Λοιπές παρατηρήσεις
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.
Επί των Ατομικών Μέσων Προστασίας και λοιπών υλικών απαιτείται η ύπαρξη σήμανσης όπως περιγράφεται ανά κατηγορία, η οποία
θα είναι ανεξίτηλα γραμμένη (βαφή, χάραξη κλπ) επί των μέσων σε εμφανές σημείο.
Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ.αυτοκόλλητες ταινίες) θεωρείται μη
αποδεκτή.
Ειδικά, ο αριθμός των δικαιούμενων αρβυλών ασφαλείας για τους ηλεκτρολόγους, θα καθοριστεί σε
συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κοιν.Προστασίας,
Παιδείας, Πολ.&
Αθλητισμού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΚΟΥΚΟΥΔΗ

ΤΟΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ¨

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ.&
ΑΘΛ/ΜΟΥ (15)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
(20)
(35)

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
(30)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤ

1 Γάντια δερματοπάνινα
(1.1)

ζεύγος

2 Γάντια από PVC (1.2)

ζεύγος

3 Γάντια από νιτρίλιο (1.3)

ζεύγος

4 Γάντια από ύφασμα &
νιτρίλιο (1.4)
Γάντια ελαστικά μίας
5
χρήσης από νιτρίλιο (1.5)
κουτί 100 τεμ.

ζεύγος

6 Γάντια συγκολλητών
(1.6)

ζεύγος

7 Γάντια μονωτικά (1.7)

ζεύγος

8

Γάντια προστασίας από
ψύχος και αδιάβροχα
(1.8)

τεμ.

181410009

184243000

1

48

168+18+3

42+15

3+12

261

2,00

6+84+18+3

28+10

3+12

165

3,00

168

28+10

206

1

114,00

333,00

114,00

1,00

168,00

38,00

1.848,00

924

24+24

972

2,00

185

6

239

5,00

6

6

20,00

12

12

25,00

7

70

5,00

181410009

ζεύγος

378,00

2+60

3,00

240,00

925,00

5,00

310,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
9 Γυαλιά - μάσκα τύπου

ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ.& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
(20)
(35)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(15)

τεμ.

181420006

3

14+5

5+1+6

34

17,00

51,00

323,00

googgles (2.1)
Γυαλιά προστασίας από
ηλιακή
ακτινοβολία (2.2)
11 Μάσκα
ηλεκτροσυγκολλητών
ηλεκτρονική (2.3)
10

τεμ.

337330007

1

2+84+18+3

6+5+7+13+6

171

6,00

3

3

60,00

10

15,00

6

6

60,00

6+13+6

25

8,00

5

5

30,00

14

101

4,00

14+5+7

τεμ.
181420006

12 Ασπίδιο προστασίας
από υγρά (2.4)

τεμ.

13 Ασπίδιο προστασίας
απο ηλεκτρικό τόξο (2.5)

τεμ.

14 Κράνος προστασίας από
πτώσεις (2.6)

τεμ.

184441004

15 Κράνος κήπου με
προστατευτικό πλέγμα
και ωτοασπίδες (2.7)

Τεμ.

184441004

16 Γυαλιά προστασίας από
σκόνη, αιωρούμενα κτλ
(2.8)

Τεμ.

337330007

10

84+3

19

20

Μάσκα ολόκληρου του
προσώπου με
φίλτρα ABEK2 P3 (3.3)
Φιλτρόμασκα ενεργού
άνθρακα FFP2
(3.4.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 :
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ

642,00

156,00

150,00

150,00

348,00

56,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 :
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
17 Φιλτρόμασκα τύπου
FFP1 (3.1)
κουτί 20 τεμ.
Μάσκα ημίσεως
18
προσώπου με διπλά
φίλτρα Α2 Ρ3 (3.2)

6,00

τεμ.

181430003

1056

84

τεμ.

48+495

5299

0,7

28+5

1+6

124

35,00

14+5+7

4

30

120,00

144

144

2,00

3700

739,20

2.590,00

2.940,00

1155,00

181420006
τεμ.

τεμ.

181430003

3120,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗ

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
21 Ανακλαστικά γιλέκα (4.1)

τεμ.

351134405

22 Αδιάβροχες ποδιές (4.2)

τεμ.

182210004

23 Ποδιές συγκολλητών
(4.3)

τεμ.

351134003

24 Στολές προστασίας από
χημικά (4.4)

τεμ.

351134106

1

2+84+18+3

14+5

6+5+7+13+6

164

5,00

84

15,00

3

3

22,00

1+3

4

5,00

84

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :

Α/Α

Ε
Ι
Δ
Ο
Σ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.Π
ΟΛ.&
ΑΘΛ/ΜΟ
Υ (15)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ
ΤΑ (20)

ΠΡΑΣΙΝΟ
(35)

5,00

535,00

95,00

1.260,00

998,20

12.478,00

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ &
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

5.321,00

ΠΟΣΟΤ
ΤΙΜ
ΔΑΠΑ
ΗΤΑ
Η
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΝΗ
ΕΙΔΟ ΜΟΝΑ ΚΟΙΝ.
(30)
ΚΑΘΑΡ
ΠΡΑΣΙ
ΠΡΟΣΤ.
ΥΣ
ΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚ
ΠΟΛ.& ΙΟΤΗΤΑ ΝΟ
Η (30)
(35)
ΑΘΛΗΤΙ (20)
ΣΜΟΥ

(15)

ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 998,20 12.478 5.321, 3.486, 21.065
,00
00
10
,30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
25 Παντελόνι εργασίας με τσέπες (4.5)

2

4+168+36+6

14

6+14+14+1
2

27
6

20,
00

40,00

4.280,
00

280,0 920,00 5.520,
0
00

1822000
0-7

1

84+18+3

14+5

6+5+7+13+
6

16
2

40,
00

40,00

4.200,
00

760,0
0

σακάκ 3511340
0-3
ι/
παντελ
όνι

24

τεμ.
1823400
0-8

26 Νιτσεράδες σετ (4.6)
27

Στολή εργασίας καθαριστριών
εσ.χώρου (4.7)

τεμ.

24

28 Σακάκι Παντελόνι (Σετ) Πυράντοχο
(4.8)

τεμ.

3511340
0-3

29 Φόρμα εργασίας με τιράντες (4.9)

τεμ.

3511340
0-3

30 Σαλοπέτα προστασίας από κοπή
αλυσοπρίονου (4.10)

τεμ.

3511340
0-3

31 Πουκάμισο ηλεκτρολόγου (4.11)

τεμ.

3511340
0-3

32 Μπλουζάκι T-shirt (4.12)

τεμ.

1841220
0-2

24+2

4+168+36+6

33 Μπουφάν Αδιάβροχο (4.13)

Τεμ.

1822000
0-7

12+1

2+84+18+3

14

14

70,
00

10

25,
00

5

90,
00

12

12

20,
00

28+10

12+10+14+
2+12

32
8

3,0
0

14+5

6+5+7+13
+6

17
6

35,
00

10
5

35 Άρβυλα (5.2)

720,00

6.480,
00
720,0
0

980,0
0

980,0
0
250,00

450,0
0

250,0
0
450,0
0

240,00

240,0
0

78,00

642,00 114,0 150,00
0

984,0
0

455,00

3.745,
00

6.160,
00

665,0
0

1.295,
00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 : 12.495,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
34 Γαλότσες (5.1)

30,
00

1.480,
00

ζεύγ
ος

1881600
0-2

ζεύγ
ος

1883000
0-6

12

84

1

2+84+18+3

13+6

14+7

3+7+13+6

11
5

15,
00

15
8

60,
00

180,00

60,00

1.260,
00

285,00 1.725,
00

6.420, 1.260, 1.740,
00
00
00

9.480,
00

36 Άρβυλο αλυσοπρίονου (5.3.)

ζεύγ
ος

1883000
0-6

37 Υποδήματα ασφαλείας για
καθαρίστριες εσ.χώρου (5.4)

Ζεύ
γος

1883000
0-6

38 Άρβυλα Ηλεκτρολόγων (5.5.)

Ζεύ
γος

1883000
0-6

5

2

12

6

7

90,
00

12

25,
00

6

60,
00

39 Επιγονατίδες (6.1)

ζεύγ
ος

1814300
0-3

40 Καπέλα (6.2)

τεμ.

1844100
0-2

τεμ.

42 Μονωτικά εργαλεία (6.4)

2+3

5

8,0
0

6+6+7+13+
5

17
1

3,0
0

1814300
0-3

3

3

σετ

4451200
0-2

6

43 Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης
τύπου λάμδα (6.6)

τεμ.

3492846
0-0

44 Ωτοβίσματα (6.7)

τεμ.

1814300
0-3

45 Ωτοασπίδες (6.8)

τεμ.

1814300
0-3

Ολόσωμη εξάρτηση προστασίας
πτώσης
(6.3)

Ο Συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

300,00

630,0
0
300,0
0

360,00

360,0
0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 : 3.403,78

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π.

41

450,0 180,00
0

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος
Κοιν.Προστασίας,
Παιδείας, Πολ.&
Αθλητισμού

1

2+84+18+3

14+5+7

12

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

9

40,00

40,00

321,00 78,00 111,00

513,0
0

150
,00

450,00

450,0
0

6

266,13

1.596,7
8

1.596
,78

12

8,0
0

42+60

60+48

21
9

2,0
0

5

4

9

30,
00

3,00

96,00

96,00
18,00

204,0 216,00
0

438,0
0

150,0 120,00
0

270,0
0

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ

1.972,0 20.886 5.391,0 9.433,7 37.682
0
,00
0
8
,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

2.970,2 33.364 10.712, 12.919, 59.966
0
,00
00
88
,08

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΣΥΝΟΛΟ :

59.966
,08

Φ.Π.Α. 24 % 14.391
,86
:
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ :

74.357
,94
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ

1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές,
συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία,
διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε
οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και
οι επιστάτες καθαριότητας).
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20-25 cm Πάχος: 1-1,2 mm
Υλικό κατασκευής : παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, με ενίσχυση
στην παλάμη, δείκτη & αντίχειρα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική
ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης.
Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχυση), 3 (διάτρηση) Σήμανση : CE,
προμηθευτής-κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-22-3
Εικονόσημο :
Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420
1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC
Πεδίο χρήσης : για προστασία από χημικούς, μηχανικούς & βιολογικούς κινδύνους (στους οδοκαθαριστές,
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων,
κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση
απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των
απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές
μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και οι επιστάτες καθαριότητας και στους απασχολούμενους με τον
καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων
νεκροταφείου)
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 30 cm, πάχος: 1 mm.
Υλικό κατασκευής : εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από

ανθιδρωτικό υλικό
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Σήμανση :
CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών
3-1-2-1
Εικονόσημα

:

Προστασία

από

μηχανικούς

,

xημικές

&

μικροοργανισμούς
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, EN-374.2, EN-374.3
1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης : για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους με τον
ψεκασμό στους κήπους, στους οδοκαθαριστές και στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων)
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 30 cm, πάχος 0,5 mm.
Υλικό κατασκευής : εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) Σήμανση:
CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών
3-2-2-2
Εικονόσημα:

Προστασία

από

μηχανικούς

,

χημικές

ουσίες

,

μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374-3
1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης : για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές
ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον (στους απασχολούμενους με τη συντήρηση σε υγρό περιβάλλον, με το βάψιμο
κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., με τη ρήψη ασφάλτου, την αποχέτευση και την ύδρευση, στους
υδραυλικούς και στους καθαριστές κολυμβητηρίων).
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 20-25 cm, πάχος min 0,5 mm
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από
συνθετικό ύφασμα.
Μηχανικές αντοχές : 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-32
Εικονόσημο : Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420, EN-374.2, EN-374.3
1.5. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους οδοκαθαριστές εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό
μαγειρείων, βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες κ.λ.π., στους απα- σχολούμενους στην
αποχέτευση και στα αφοδευτήρια).
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 20 cm, υλικό κατασκευής : νιτρίλιο
Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως
Μεγέθη : L - XL, Συσκευασία : κουτιά 100 τεμ.
Σήμανση : CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Εικονόσημα :
προστασία από χημικές
, μικροοργανισμούς
Πρότυπα : CAT III, ΕΝ-374 (AQL 1.5)

1.6. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές

εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων (στους απασχολούμενους με τις συγκολλήσεις).
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 40 cm, υλικό κατασκευής : ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική
επένδυση.
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Θερμικές αντοχές : 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (αγώγιμη θερμότητα), 1
(ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις
τηγμένου μετάλλου)
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-21, κωδικοί θερμικών αντοχών 3-1-3-1-4-Χ
Εικονόσημα: προστασία από μηχανικούς κινδύνους
388, ΕΝ-420, ΕΝ-407

, προστασία από θερμότητα

Πρότυπα: ΕΝ-

1.7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε χαμηλή τάση (στους ηλεκτρολόγους και στους απασχολούμενους με τα
άσφαλτα).
Χαρακτηριστικά : Μήκος 30 cm, Υλικό κατασκευής : συνθετικό υλικό χωρίς ραφές
Κλάση τάσης εργασίας 00 (προστασία μέχρι 500 V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον,
οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), με υφασμάτινη φόδρα ασωτερικά.
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
1.8. ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες υπό συνθήκες ψύχους (στους συμμετέχοντες στις επιχειρήσεις πολικής
προστασίας, όπως εργάτες καθαριότητας)
Χαρακτηριστικά : Μήκος 20-25 cm, Υλικό κατασκευής : εσωτερικό 100% ακρυλικό, εξωτερικά : 100
% πολυαμίδιο, επίστρωση αφρού Νιτριλίου στην παλάμη και στα δάκτυλα Πρότυπα : CE, EN 388
κωδικοί μηχανικών αντοχών (3,2,3,1) , EN511 (X,2,X)

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ : ΓΥΑΛΙΑ – ΑΣΠΙΔΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
2.1. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ τύπου GOGGLES
Πεδίο χρήσης : σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από
μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), (στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους
απασχολούμενους στους κήπους και στους χρήστες χημικών ουσιών).
Χαρακτηριστικά :
Οπτικός δίσκος : αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα με αντιθαμβωτική
επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής. Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου : πολυκαρβονικό ή άλλο
πολυμερές
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Μηχανική
αντοχή : κατηγορία Β, Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ,
Προστασία από θάμβωση : κατηγορία Ν, Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά : κατηγορία 9
Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές
έμμεσου αερισμού.
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3, Προστασία από σκόνη : κατηγορία 4 Σήμανση :
στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β-3-4, στον οπτικό δίσκο : 1-Β-Κ-Ν-9
Πρότυπα: ΕΝ-166
2.2. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
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 : 5
Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας : 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 μηχανική αντοχή στον
οπτικό δίσκο : (5_2,5 ) -F-K
Πρότυπα : ΕΝ-172
2.3. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Πεδίο χρήσης : στους ηλεκτροσυγκολλητές
Χαρακτηριστικά : Ηλεκτρονική μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο, με αυτόματη ρύθμιση του
τόνου σκοτεινότητας από 9 – 13 DIN σε χρόνο 0,0002 sec, για να απορροφούν την ακτινοβολία των
συγκολλήσεων ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. Πριν από την έναρξη
της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης θα είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να
βλέπει και με την έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό
σκίασης. Το κράνος είναι εξοπλισμένο με σύστημα που στηρίζεται στο κεφάλι και μπορεί να ρυθμιστεί
η σφιχτή προσαρμογή.
Υλικό κατασκευής : fiberglass, πολυαμίδιο
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Βαθμός σκίασης : σαφές 4 και μεταβλητό από 9 έως 13 Χρόνος
αλλαγής : 0,0002 s
Μηχανική αντοχή πλαισίου : κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση : στο πλαίσιο : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον
οπτικό δίσκο : 1_ 9-13
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-379
2.4. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ
Πεδίο χρήσης : σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων.
Χαρακτηριστικά :
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές, ειδικό στήριγμα προσαρμογής
στο κεφάλι.
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Μηχανική αντοχή : κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3 Προστασία
από θάμβωση : κατηγορία Ν
Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ
Σήμανση : στο στήριγμα : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F (μηχανική αντοχή) στον
οπτικό δίσκο : 1-F-3-N-K
Πρότυπα : ΕΝ-166
2.5. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτρολογικές εργασίες
Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο
προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό ή εξωτερικό μέρος του κράνους αντίστοιχα,
το οποίο 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.
Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες μετώπου και
αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή μήκους ιμάντα αυχένα
γίνεται με κοχλία ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα.
Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο

και στον αυχένα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους υπάρχει η διάταξη με την οποία
ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.
Ασπίδιο: Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (περιορισμένη διάρκεια χρήσης) Βαθμός κλίμακας: 21.2, 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 379:1995 (κράνος), ΕΝ 166:2001 (ασπίδιο)
2.6. ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε τεχνικά έργα (οικοδόμους, υδραυλικούς, επιβλέποντες μηχανικούς,
ελαιοχρωματιστές κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Κράνος εργοταξίου από πολυπροπυλένιο (PP) υψηλής αντοχής, με επεξεργασία κατά της
υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 ζώνες πλεκτές με 6 σημεία στήριξης. Μετωπίδα
απορρόφης ιδρώτα. Με σύστημα σύσφιξης κοχλία, περίμετρου κεφαλής από 53-63 cm. 2 θέσεις περιμέτρου
κεφαλής (πάνω/ κάτω) και ηλεκτρική μόνωση έως 1000VAC ή 1500VCC.
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής. Πρότυπα: ΕΝ 397:2012 (κράνος),
EN 50365:2002
2.7. ΚΡΑΝΟΣ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ργασίες πρασίνου που χειρίζονται εργαλειομηχανές που παράγουν
θόρυβο άνω των 80db
Χαρακτηριστικά : Κράνος πλήρες, αποτελούμενο από: Κάσκα : Πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής, με
επεξεργασία
κατά
της
υπεριώδους
ακτινοβολίας.
Αντιθορυβικό: Βραχίονας από ευλύγιστο πλαστικό. Κελύφη παραγεμισμένα με συνθετικό αφρό.
Γείσο: Αλουμίνιο.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής. Πρότυπα: ΕΝ 397:2012 (κράνος),
EN 50365:2002,
EN1731, EN352-3.
2.8. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ, ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ κ.τ.λ.
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο γενικά.
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία, επαρκή μηχανική αντοχή, με
αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή . Θα
μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από γυαλιά οράσεως.
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση
: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ
Βραχίονες : ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση : στους βραχίονες : CE, κατασκευαστής, F μηχανική αντοχή και στον οπτικό δίσκο :
Κ, 2-1,2
Πρότυπα : ΕΝ-166
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ : ΜΑΣΚΕΣ
3.1 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ τύπου FFΡ1 - Απλή
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη π.χ. οικοδομικές εργασίες,
ξυλουργοί, καθαριστές εξωτερικών και εσωτερικών 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 : κουτί 20 τεμ.
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.
Πρότυπα : ΕΝ-149
3.2. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΕΡΙΟΙ
ΡΥΠΟΙ, ΕΚΝΕΦΩΜΜΑΤΑ)
Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους
με το βάψιμο κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., την ταφή - εκταφή νε- κρών, στους εργάτες
κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία,
καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, στους οδηγούς
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα
αφοδευτήρια).
Χαρακτηριστικά : Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν
μύτη, στόμα και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού) : Α2Ρ3 έναντι
οργανικών αερίων / ατμών/ σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων (φίλτρα
που φέρουν προδιαγραφές ανώτερες των παραπάνω γίνονται δεκτά) Στην συσκευασία θα
περιλαμβάνονται δυο ζευγάρια διπλών φίλτρων
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-14387 για τα φίλτρα
3.3. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
Μάσκα ολόκληρου προσώπου με διπλά φίλτρα.
Χαρακτηριστικά:
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικές και μηχανικές
καταπονήσεις που θα εξασφαλίζει άνεση ακόμα και σε παρατεταμένη χρήση. Θα φέρει διπλό πλαίσιο
σφράγισης για μεγαλύτερη προστασία και ασφαλή εφαρμογή στον χρήστη. Τα διπλά φίλτρα θα είναι
με σύνδεση μπαγιονέτ για καλύτερη ισορροπία και όραση. Τα φίλτρα θα είναι τύπου ΑΒΕΚ2Ρ3 (φίλτρα
που φέρουν προδιαγραφές ανώτερες των παραπάνω γίνονται δεκτά) . Στην συσκευασία θα
περιλαμβάνονται δύο ζευγάρια διπλών φίλτρων.
Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ14387 για φίλτρα
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

•
•

CE

•

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία
λήξης)

3.4. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ FFP2
Πεδίο χρήσης : Για την προστασία αναπνοής για απασχολούμενους σε εργασίες
συγκολλήσεων.
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, με βαλβίδα
εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση), προστασία από αναθυμιάσεις κολλήσεων, εσωτερικό
στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.
Πρότυπα: EN 149 FFP2
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής , FFP2, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : ΓΙΛΕΚΑ - ΠΟΔΙΕΣ - ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ
Πεδίο χρήσης : Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (στους οδοκαθαριστές, στους
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις,
πλακοστρώσεις, συντήρηση οδών, στη σήμανση οδών, στην αποχέτευση και στην ύδρευση, στους
εργάτες κήπων και οι φύλακες εξωτερικών χώρων).
Χαρακτηριστικά : Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού,
με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο του
Δήμου Ωραιοκάστρου και από κάτω οι λέξεις "Δήμος Ωραιοκάστρου".
Υλικό κατασκευής : πολυεστέρας (100 %)
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2
(επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης)
Εικονόσημο : αντανακλαστικές ενδυμασίες
ΕΝ-343, ΕΝ-471

Πρότυπα :

4.2. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ
Πεδίο χρήσης : στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων,
οχημάτων,
αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων.
Χαρακτηριστικά : ποδιές από συνθετικό υλικό
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής.
Εικονόσημο : προστασίας από χημικές ουσίες
ΕΝ-340, ΕΝ-467

Πρότυπα :

4.3. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
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-11611
4.4. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις,
στους απασχολούμενους με βαφές (ελαιοχρωματιστές, κάγκελα, κτιρίων κ.λ.π.).
Χαρακτηριστικά : ενιαίες στολές (garment) από υλικό Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν
από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του
δέρματος.
Κωδικοί προστασίας : Type 4 από αερολύματα (sprays) ΕΝ 14605 / 05 , Type 5 από στερεά σωματίδια
(σκόνες) EN13982-1/04, Type 6 από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών EN13034 / 05 EN14126 / 04
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής,
Εικονόσημο : προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών
Πρότυπα : Όπως παραπάνω
4.5. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε οδούς, τεχνικά έργα, οικοδόμους, εργασίες κήπων,
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, οδοκαθαριστές, ηλεκτροσυγκολλητές, ξυλουργούς, οδηγούς, εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, τις απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους με βαφές
(ελαιοχρωματιστές) και στους επιβλέποντες .
Χαρακτηριστικά : Παντελόνι εργασίας με ελαστική μέση και φερμουάρ, χρώματος μπλε σκούρο. Θα
διαθέτονται όλα τα απαραίτητα μεγέθη. Υλικό κατασκευής: βαμβακερό 100% και να μην συρρικνώνεται
πλέον του 3% , με δύο ανακλαστικές ταινίες 3Μ σε κάθε μπατζάκι φάρδους 5cm η καθεμία. Να φέρει
τουλάχιστον δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος στο ύψος της μέσης και τουλάχιστον μία πλαϊνή τσέπη.
Πρότυπα: ΕΝ-14058

4.6. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (Σετ ΣΑΚΑΚΙ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ )
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους (στους
οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων,
στους οικοδόμους, στους ηλεκτρολόγους, στη ρήψη ασφάλτου κ.λ.π. και στους φύλακες εξωτερικών
χώρων).
Χαρακτηριστικά : Νιτσεράδα που αποτελείται από σακάκι και παντελόνι, τα οποία είναι
κατασκευασμένα από 100% πολυεστέρα , σε φωσφορούχο χρώμα. Διαθέτει αδιαβροχότητα 2000mm
και διαπνοή 2000mvp, για να είναι στεγανή αλλά ταυτόχρονα και να αναπνέει το δέρμα. Το σακάκι θα
διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες στο στήθος, τα μανίκια, τα γόνατα και χαμηλά στους αστραγάλους,
κλείσιμο με φερμουάρ έως τον λαιμό, κρυμμένη κουκούλα (για να χρησιμοποιείται όποτε υπάρχει
ανάγκη), ελαστικές μανσέτες στα χέρια, 2 τσέπες στο σακάκι που κλείνουν με velcro. Επιπρόθετα, στο
πίσω μέρος θα αναγράφει το λογότυπο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Το παντελόνι θα διαθέτει λαστιχένια
μέση, ανοίγματα στο πλάι του παντελονιού για πρόσβαση σε τσέπες του παντελονιού που φοράτε
εσωτερικά.
Πρότυπα: ΕΝ-20471, ΕΝ-343 κλάση 3.3. (διαπνοή - αδιαβροχοποίηση)

4.7. ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών
κτιρίων κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Μπλούζα : Θα είναι τύπου τουνίκ, με κοντά μανίκια, γυναικείας γραμμής από ύφασμα
polycotton βάρους 200 - 219 g/m² και θα έχει δυο τσέπες στο μπροστά μέρος. Θα φέρει το λογότυπο του
Δήμου στο μπροστά δεξιά μέρος, στο ύψος του στήθους και στο πίσω μέρος θα αναγράφει "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ". Παντελόνι : Θα έχει λάστιχο στη μέση και δυο τσέπες, μια σε κάθε μπατζάκι. Θα είναι
από ίδιο ύφασμα με την μπλούζα.

4.8. ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (ΣΕΤ) ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην φύλαξη των δασικών εκτάσεων (δασοφύλακες), που
συμμετέχουν την πολιτική προστασία.
Χαρακτηριστικά : Το παντελόνι εργασίας θα είναι αντιστατικό και βραδύκαυστο, με δύο πλαϊνές
εσωτερικές τσέπες μπροστά, μία τσέπη πίσω δεξιά με καπάκι και αυτοκόλλητο (Velco), δύο εξωτερικές
πλαϊνές τσέπες στο ύψος των μηρών που κλείνουν με καπάκια και αυτοκόλλητο (Velcro), επτά θηλάκια για
τη ζώνη και θα κλείνει με πλαστικό φερμουάρ υψηλής αντοχής., με διπλές ραφές, με χρώμα Μπλε
σκούρο.
Το σακάκι θα είναι αντιστατικό βραδύκαυστο με δύο εξωτερικές πλαϊνές τσέπες κάτω, που κλείνουν με
καπάκια και αυτοκόλλητο (Velcro) και μία τσέπη στο στήθος αριστερά που κλείνει με καπάκι και
αυτοκόλλητο (Velco). Μπροστά κλείνει με κουμπιά που καλύπτονται με πατελέτα. Με μανσέτες στα μανίκια
που κλείνουν με αυτοκόλλητο (Velcro), με διπλές ραφές και χρώμα Μπλε σκούρο.
Στη θέση της πλάτης θα γράφει « Δήμος Ωραιοκάστρου, Δασοφύλακας» και στο μέρος της καρδιάς θα έχει
το λογότυπο του Δήμου.
Σήμανση : ΕΝ11611, ΕΝ11612
4.9. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ειδικά τεχνικά έργα (ηλεκτροσυγκολλητές,σιδεράδες)
Χαρακτηριστικά : παντελόνι με τιράντες από υλικό 100 % βαμβάκι, με ελαστική μέση. Χρώμα μπλέ
σκούρο με δυο τσέπες εμπρός, μια τσέπη στο πλάι, 1 τσέπη για μέτρο, και πίσω τουλάχιστον μια
τσέπη και μια αντανακλαστική ταινία σε κάθε μπατζάκι. με καπάκι στο μπροστινό μέρος, όπου θα
αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Θα διατίθεται σε μεγέθη από S – 3XL
Σήμανση : EN 340 Ή ΕΝ 342
4.10. ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε εργασίες πρασίνου με χρήση αλυσοπρίονου
Χαρακτηριστικά :Παντελόνι με ελαστικές τιράντες από ύφασμα βάρους 200g/m2, προστασίας από
αλυσοπρίονο, δυο πλαϊνές τσέπες και μια πισινή τσέπη, ελαστική μέση που θα κλείνει μπροστά με
φερμουάρ και κουμπί
Σήμανση : EN 381-5 : 1995, EN ISO 13688 : 2013

4.11. ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ηλεκτρολογικές εργασίες
Χαρακτηριστικά : Πουκάμισο από βαμβάκι 100%, βάρους 120 gr / m².
δυο τσέπες στο μπροστά μέρος.
Σήμανση : EN 340:04
4.12. Μπλουζάκια T-shirt
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους καθαριότητας και τεχνικών υπηρεσιών
Χαρακτηριστικά : Μπλουζάκι T-shirt από 100% βαμβάκι - 150 gr/m2 με φακαρόλα στο λαιμό. Λαιμόκοψη
απο ελαστικό ριπ (regent). Με δύο τυπώματα, στο μπροστά μέρος στο ύψος της καρδιάς το λογότυπο του
Δήμου Ωραιοκάστρου και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης θα αναγράφει τις λέξεις "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", χρώματος πορτοκαλί.
Σήμανση : CE
4.13. Μπουφάν Αδιάβροχο
Πεδίο Χρήσης : : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους(Συνοδούς
Απορ/ρου, Επόπτες Καθαριότητας, προσωπικό πολιτικής προστασίας κτλ)
Χαρακτηριστικά : Μπουφάν μέσης με αποσπώμενα μανίκια, υψηλής ευκρίνειας. Λάστιχο στη μέση και
στα μανίκια, εσωτερική επένδυση με pular fleece. Σύνθεση oxford 300D Polyester φόδρα 100% Polyester
Polar Fleece 280 gr/m2, τσέπες 2 εσωτερικές και 2 εξωτερικές. Αντ/κες ταινίες στο σώμα και στα μανίκια.
Χρώμα Πορτοκαλί, όπου στο πίσω μέρος θα φέρει το λογότυπο του Δήμου και θα αναγράφει "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"
Σήμανση : EN343, EN20471
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
5.1. ΓΑΛΟΤΣΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους
Χαρακτηριστικά : αδιάβροχο υπόδημα S5, 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, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο
S5, oil resistant.
Πρότυπα : ΕΝ-20345, S3 SRC

5.2. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά : υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), WR αδιάβροχο, δερμάτινο
από δέρμα προσώπου, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές,
άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με
προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο,
αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος ( μη μεταλλικό) έναντι
κρούσης έως 200 J για τα δάκτυλα.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3,
oil resistant.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345

5.3. ΑΡΒΥΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (για χρήση με αλυσοπρίονο)
Πεδίο Χρήσης :
Εργαζόμενοι στο τμήμα πρασίνου που απασχολούνται με τον χειρισμό
αλυσοπρίονου.
Χαρακτηριστικά : Ειδικής χρήσης υποδήματα για χειριστές αλυσοπρίονων τα οποία προσφέρουν
προστασία από κοψίματα στο πάνω μέρος του ποδιού. Παρέχονται σε διάφορες μορφές και είδη
(τύπου «γαλότσας», άρβυλα, ημιάρβυλα, με κορδόνια ή χωρίς). Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος,
έτος κατασκευής, μέγεθος, πρότυπο ΕΝ ISO
17249, εικονόσημο
16, 20, 24, 28 m/sec).

, κάτω από το εικονόσημο κλάση ταχύτητας αλυσίδας (Class 0 – 4,

5.4.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Πεδίο Χρήσης : Εργαζόμενοι στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων
κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : υπόδημα S2, Δερμάτινο, Αντιολισθητικό SRC, αντικραδασμικό, αντιστατικό,
ανθεκτικό στα έλαια, αδιάβροχο, εσωτερική φόδρα από αναπνέον και ανθεκτικό στην τριβή και
αντιβακτηριακό ύφασμα, πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568, ανατομικό
μαλακό πάτο, αφαιρούμενο, αντιστατικό και αναπνέων. Υπόδημα Πλενόμενο.
Σήμανση : EN ISO 20346 P3 SRC
5.5.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους ηλεκτρολόγους.
Χαρακτηριστικά : υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), WR αδιάβροχο, δερμάτινο
από δέρμα προσώπου, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές,
άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό
σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο, αντιολισθητική σόλα με
αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος ( μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J για τα
δάκτυλα.
Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει στη δοκιμή
διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Ο προμηθευτής υποχρεωτικά θα προσκομίσει αποτελέσματα δοκιμών
από διαπιστευμένο οργανισμό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης των όσων
ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 89/686 Άρθρο 11Β ο οποίος τις διεξάγει.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3,
oil resistant.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345

6. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΥΛΙΚΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
6.1. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (στους υδραυλικούς,
οικοδόμους, σιδεράδες, ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές κ.λ.π.)
Χαρακτηριστικά : Υλικό κατασκευής : εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του
δέρματος, εξωτερικά : από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές
ουσίες. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με
ταινίες Velcro., CE

6.2 ΚΑΠΕΛΑ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στην ύπαιθρο.
Χαρακτηριστικά : Θα είναι υφασμάτινα με γείσο (τύπου jockey), 100% βαμβακερά. Το καπέλο θα
φέρει εμπρός το λογότυπο του Δήμου Ωραιοκάστρου και πίσω θα γράφει "ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ",
ρυθμιζόμενο ως προς τη διάμετρο του κεφαλιού, CE.

6.3. ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
Πεδίο χρήσης : στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο
ύψος (π.χ. γερανός με καλαθοφόρο)
Χαρακτηριστικά : ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων (ολόσωμη εξάρτηση), από ιμάντες που περικλείουν
τα πόδια, το στήθος και τη μέση, με κρίκους ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και την μέση. Η ζώνη
θα διαθέτει μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης και ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια. Η
ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Η ζώνη θα συνοδεύεται από τους
αντίστοιχους κρίκους αλουμινίου διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαμίδιο. Αποσβεστήρες
ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα
τμήματος τους). Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα
συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
Πρότυπα : ΕΝ-353 / 2, ΕΝ-361 (για εξαρτύσεις), EN-362, , ΕΝ-363 (ανακόπτες), ΕΝ-355 (αποσβεστήρες),
EN-358

6.4. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια (στους ηλεκτρολόγους).
Χαρακτηριστικά : ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα,
μυτοτσίμπιδα, μαχαίρι, κ.λ.π.).
Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V ελεγμένη κατά VDE.
Σήμανση : Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)
Πρότυπα : ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος)
Αναλυτικά:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΙΔΟΣ
Πένσα 180mm τάση έως 1000V
Πλαγιοκόφτης 180mm τάση έως 1000V
Μυτοτσίμπιδο 200mm τάση έως 1000V
Χειρολαβή για μαχαιρωτές ασφάλειες 35 - 63 - 100 A
Μαχαίρι ηλεκτρολόγου, Μήκος λάμας 50mm
Σφυρί (0.35Kg) με αντιολισθητική λαβή
Βαριοπούλα 1 κιλού με αντιολισθητική χειρολαβή

Τεμάχια
6
6
6
6
6

Κόστος με
ΦΠΑ
18
23
26
15
12

6
6

10
10

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Γαλλικό Κλειδί Μήκος 260 mm, Πλάτος κεφαλής : 16,0 mm

6

33

Μέτρο 5m
Σετ κλειδιά άλλεν σφαιροειδή 9 τεμ. με θηκη

6
6

5
10

Σετ κατσαβίδια 10 τεμαχίων τάσεως έως 1000 V
Κατσαβίδι τετραγωνο
Κατσαβίδι καρυδάκι με λαβή Τ, με άνοιγμα S 10 mm Θηλυκό (Δεκάρι)
Ψαλίδι Καλωδίων τουλάχιστον 20 mm
Επαγωγικό Δοκιμαστικό Κατσαβίδι με buzzer
Ψηφιακό πολύμετρο δυο ακίδων με ψηφιακή οθόνη, ανίχνευση τάσης με
κλίμακα 12/24/50/120/230/400/690V, με ηχητική ειδοποίηση Buzzer,
αυτόματης κλίμακας (Auto Range) και εύρεση βραχυκυκλώματος.

6
6
6
6
6
6

36
10
33
41
10
38

ΣΥΝΟΛΟ

330

6.5. ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣ.ΧΩΡΟΥ)
Πεδίο χρήσης : Εργαζόμενοι στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων
κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Προειδοποιητικό λάμδα για υγρό πάτωμα από πολυπροπυλένιο.
Διάσταση 61×30 cm. Επάνω στον κώνο θα αναγράφεται και στις δύο μεριές το λογότυπο του Δήμου και οι
λέξεις "ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"
6.6. Ωτοβίσματα
Πεδίο χρήσης : Εργαζόμενοι σε χώρους που παράγουν θόρυβο (εργάτες πρασίνου όταν εργάζονται
στον κλαδοτεμαχιστή ή σε εργαλειομηχανές που παραγουν θόρυβο,χειριστές μηχανημάτων έργου κ.τ.λ. )
Χαρακτηριστικά : Ωτοβίσματα με κορδόνι και ατομική θήκη ασφαλείας, επαναχρησιμοποιούμενα, με
πεπλατυσμένο το έξω άκρο, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το χέρι, τα οποία θα πλένονται μετά από
κάθε χρήση. Πρέπει να συνοδέυονται απο το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.
Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής
Πρότυπο : ΕΝ 352-2
6.7. Ωτοασπίδες
Πεδίο χρήσης : Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 db (A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα
85 db (A)
Χαρακτηριστικά : Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξησ στο κεφάλι, με ανθιδρωτικές
επένδυση στουσ δακτύλιους. Ακουστικά με προσαρμογή μήκους με μόνωση 33 ντεσιμπέλ - H: 36 dB,
M: 30 dB, L: 22 dB και υψηλότερη μόνωση σε περιοχή υψηλών συχνοτήτων.
Υποχρεωτική η προσκόμιση απο τον προμηθευτή διαγράμματος με τη εξασθένιση του ακουόμενου ήχου
ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα θα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης, ώστε
η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.
Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής
Πρότυπο : ΕΝ 352-1
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1,2,4 ΚΑΙ 6)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1

Γάντια δερματοπάνινα (1.1)

ζεύγος

2

Γάντια από PVC (1.2)

ζεύγος

3

Γάντια από νιτρίλιο (1.3)

ζεύγος

4

Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο (1.4)
Γάντια ελαστικά μίας χρήσης από
νιτρίλιο (1.5) κουτί 100 τεμ.

ζεύγος

6

Γάντια συγκολλητών (1.6)

ζεύγος

7

Γάντια μονωτικά (1.7)

ζεύγος

8

Γάντια προστασίας από ψύχος και
αδιάβροχα (1.8)

ζεύγος

5

τεμ.

18141000-9

18424300-0

18141000-9

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ
9

Γυαλιά - μάσκα τύπου googgles (2.1)
Γυαλιά προστασίας από ηλιακή
10
ακτινοβολία (2.2)
11 Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών
ηλεκτρονική (2.3)

τεμ.

12 Ασπίδιο προστασίας από υγρά (2.4)

τεμ.

13 Ασπίδιο προστασίας απο ηλεκτρικό
τόξο (2.5)

τεμ.

14 Κράνος προστασίας από πτώσεις
(2.6)

τεμ.

18444100-4

15 Κράνος κήπου με προστατευτικό
πλέγμα και ωτοασπίδες (2.7)

Τεμ.

18444100-4

16 Γυαλιά προστασίας από σκόνη,
αιωρούμενα κτλ (2.8)

Τεμ.

33733000-7

τεμ.

18143000-3

τεμ.

33733000-7

τεμ.
18142000-6

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Φιλτρόμασκα τύπου FFP1 (3.1)
κουτί 20 τεμ.
Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά
18
φίλτρα Α2 Ρ3 (3.2)
17

τεμ.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ

ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

19

Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με
φίλτρα ABEK2 P3 (3.3)

τεμ.

18142000-6

20

Φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα FFP2
(3.4.)

τεμ.

18143000-3

21 Ανακλαστικά γιλέκα (4.1)

τεμ.

35113440-5

22 Αδιάβροχες ποδιές (4.2)

τεμ.

18221000-4

23 Ποδιές συγκολλητών (4.3)

τεμ.

35113400-3

24 Στολές προστασίας από χημικά (4.4)

τεμ.

35113410-6

25 Παντελόνι εργασίας με τσέπες (4.5)

τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

18234000-8
26 Νιτσεράδες σετ (4.6)
27 Στολή εργασίας καθαριστριών
εσ.χώρου (4.7)

τεμ.

18220000-7

σακάκι/ 35113400-3
παντελόνι

28 Σακάκι Παντελόνι (Σετ) Πυράντοχο
(4.8)

τεμ.

35113400-3

29 Φόρμα εργασίας με τιράντες (4.9)

τεμ.

35113400-3

30 Σαλοπέτα προστασίας από κοπή
αλυσοπρίονου (4.10)

τεμ.

35113400-3

31 Πουκάμισο ηλεκτρολόγου (4.11)

τεμ.

35113400-3

32 Μπλουζάκι T-shirt (4.12)

τεμ.

18412200-2

33 Μπουφάν Αδιάβροχο (4.13)

Τεμ.

18220000-7

34 Γαλότσες (5.1)

ζεύγος

18816000-2

35 Άρβυλα (5.2)

ζεύγος

18830000-6

36 Άρβυλο αλυσοπρίονου (5.3.)

ζεύγος

18830000-6

37 Υποδήματα ασφαλείας για
καθαρίστριες εσ.χώρου (5.4)

Ζεύγος

18830000-6

38 Άρβυλα Ηλεκτρολόγων (5.5.)

Ζεύγος

18830000-6

ζεύγος

18143000-3

40 Καπέλα (6.2)

τεμ.

18441000-2

41 Ολόσωμη εξάρτηση προστασίας
πτώσης
(6.3)

τεμ.

18143000-3

42 Μονωτικά εργαλεία (6.4)

σετ

44512000-2

43 Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης τύπου
λάμδα (6.6)

τεμ.

34928460-0

44 Ωτοβίσματα (6.7)

τεμ.

18143000-3

45 Ωτοασπίδες (6.8)

τεμ.

18143000-3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π.
39 Επιγονατίδες (6.1)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχήi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 6323
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 57013
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα ΠΕΤΣΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
κος ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- Τηλέφωνο: 2313304036 (γρ. Προμηθειών)
2313304059(γρ. Προγραμματισμού)
- Ηλ. ταχυδρομείο: petsou@oraiokastro.gr, tselikoglou@oraiokastro.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.oraiokastro.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κατηγορίες 1,2,4 και 6)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΒΛ. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Αρ. Πρωτ.
Διακήρυξης: 15927/14-09-2020

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
iv
κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
v
κοινού με άλλους ;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]

Σελίδα
67

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα
να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
 δωροδοκίαviii,ix·
 απάτηx·
xi

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ·
xii

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·
xiii

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων .
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xviii;
xix
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν :

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
xvii
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]

Σελίδα
70

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiii;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
xxiv
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής ; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε
xxvi
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν .
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ…………………………………………………………………………………………………………………………….... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς του Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα.

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

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

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

iii

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

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

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

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

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

ix

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xviii

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii

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

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxvi

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΑΔΑ:ΩΡΟΩΩΗΖ-ΔΣ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ωραιόκαστρο:14- 09- 2020
Αρ. Πρωτ. : 15927
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» και μόνο για τις κατηγορίες 1,2,4 και 6 σύμφωνα με την
υπ' αριθμόν 202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ Ψ5ΣΞΩΗΖ-3Ο5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων, εξήντα ένα ευρώ και ογδόντα εννιά
λεπτά (44.061,89€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και υποδιαιρείται σε 4 κατηγορίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες κατηγορίες για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε κατηγορίας.
Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Ωραιοκάστρου από τους ΚΑ 15.6061.1000, 20.6061.1002, 30.6061.1002,
35.6061.1002 του προϋπολογισμού έτους 2020. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (3) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ .
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 2%
της εκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες κατηγορίες της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της αξίας της Κατηγορίας ή Κατηγοριών γιατο/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού την 28 Σεπτεμβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα.
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09.00η π.μ. και ώρα λήξης η 09.30η π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα τηλ. 2313304036 fax: 2310697536. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και την από

05/11/2019 μελέτης της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, , Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Αυτ. Τμήματος Κοιν.
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ωραιοκάστρου www.oraiokastro.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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Διακήρυξης σύμβασης προμήθειας
«Μέσα Ατομικής Προστασίας του Δήμου
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Ωραιοκάστρου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κομνηνών 76

Πόλη

Ωραιόκαστρο

Ταχυδρομικός Κωδικός

57013

Χώρα

Ελλάδα

Τηλέφωνο

2313304000,2313304036,

Φαξ

2310697536

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

petsou@oraiokastro.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Πέτσου Γαρυφαλλιά

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.oraiokastro.gr

Αρ. Πρωτ.

12455/23-07-2020

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ανήκει στην κατηγορία Υποτομέας ΟΤΑ της Γενικής
Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.oraiokastro.gr.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου
Ωραιοκάστρου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 07.00π.μ. έως και 15.00μ.μ. στα τηλέφωνα 2313304036,86, φαξ. 2310-697536 . Email : petsou@oraiokastro.gr
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου
Ωραιοκάστρου στον οποίο υπάρχουν συνολικές πιστώσεις 44.061,89 ευρώ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 15.6061.1000 με τίτλο «Παροχές ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.), ποσού
2096,84, στον Κ.Α. 20.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό προσωπικό (Μ.Α.Π.),
ποσού 24990,96, στον Κ.Α. 30.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό προσωπικό
(Μ.Α.Π.), ποσού 5861,48 και στον Κ.Α. 35.6061.1002 με τίτλο «Λοιπές παροχές για το τεχνικό
προσωπικό (Μ.Α.Π. κτλ), ποσού 11112,61 ευρώ.
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη των
αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Η προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 18141000-9,18142000-6,18143000-3, 18221000-4, 18220000-7,182340008,18424300-0,18412200-2,18444100-2,18444100-4,18816000-2, 18830000-6, 33733000-7,
34928460-0, 35113440-5, 35113400-3, 35113410-6, 44512000-2 .
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 44.061,89 € με το Φ.Π.Α. 24 % (
35533,78 € + 8528,11 € Φ.Π.Α. 24 %), υποδιαιρείται στις κάτωθι κατηγορίες :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας (5132,00€ +1231,68€ ΦΠΑ 24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών (3048,00€ +731,52€ ΦΠΑ
24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία (23950,00€ +5748,00€ ΦΠΑ 24%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π. (3403,78€ +816,91€ ΦΠΑ 24%)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες κατηγορίες για τη
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε Κατηγορίας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων
ειδών μιας κατηγορίας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλη την κατηγορία. Η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.061,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις(3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην παρούσα και
στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ι και ΙΙ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
•

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

,
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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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

•

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”

•

τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

•

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (τ.Α’ ΦΕΚ87/07-06-2010) ,

•

του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις…. και άλλες
διατάξεις»
• Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»,
• Κ.Υ.Α. 31119/2008/Β’990 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα
προληπτικής ιατρικής,
• Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα
προληπτικής ιατρικής,
• Κ.Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα
προληπτικής ιατρικής,
• του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης»,
• Κ.Υ.Α. 43726 / 8-6-2019 "Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β'
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής"
• Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.
• 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.

•

τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου Ωραιοκάστρου στον οποίο υπάρχουν
συνολικές πιστώσεις 44.061,89 ευρώ, στους Κ.Α.15.6061.1000, 20.6061.1002, 30.6061.1002,
35.6061.1002 .

•

το πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006545974 2020-0409,

•

το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ: 20REQ006603762 2020-04-23,

•

την με αρ 280/20 ΑΔΑ : ΩΤ5ΘΩΗΖ-ΜΝΣ, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου
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•

Ωραιοκάστρου, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων .
την με αρ. 05/11/2019 μελέτη των αρμόδιων Διευθύνσεων και του Δήμου Ωραιοκάστρου για
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου », ενδεικτικού
προϋπολογισμού ύψους 74.357,94€.

•

την με αρ 131/2020 ΑΔΑ 6ΔΥΩΩΗΖ-8ΘΕ, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία,
εγκρίθηκε η υπ΄ αρ. 05/11/2019 μελέτη , καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διεξαγωγή
συνοπτικού διαγωνισμού, και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
ανωτέρω διαγωνισμού.

•

την με αρ 202/2020 ΑΔΑ Ψ5ΣΞΩΗΖ-305, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
επαναπροκηρύσει τον διαγωνισμό για τις κατηγορίες 1,2,4 και 6 με τους ίδιους όρους,

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/09/2020 και ώρα 09.30π.μ.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 28η του μηνός
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 09:30 π.μ. (στο Δημαρχείο
Ωραιοκάστρου – δ/νση Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο – Ισόγειο – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα (προς την Πρόεδρο της επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου
Ωραιοκάστρου, με την ένδειξη: «Υπόψη αρμόδιας του διαγωνισμού Επιτροπής για το συνοπτικό
διαγωνισμό «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου».(Κατηγορίες 1,2,4
και 6)
1.6

Δημοσιότητα

Α.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) : http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. και συγκεκριμένα :στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
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
(URL) : www.oraiokastro.gr .
Β.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Εφόσον η σύμβαση υποδιαιρείται σε κατηγορίες, η δαπάνη δημοσιεύσεων βαρύνει αναλογικά τον ή τους
αναδόχους με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε κατηγορίας.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

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.

η παρούσα Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 15927/14-09-2020 με τα Παραρτήματα της τα οποία,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.

Η με ημερομηνία 05/11/2019 Μελέτη του Δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία παρατίθεται στο
σύνολό της στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης.

3.
4.

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] .
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
Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές σελίδες που αναφέρονται στο
άρθρο 1.6 της παρούσας.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται στην αναθέτουσα, έως και έξι (6) μέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών.
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.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
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στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
υποβάλλονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.
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 ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.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, σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των ειδών(Κατηγορία) η
εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προυπολογισμού για την προσφερόμενη κατηγορίας ή
κατηγορίες 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.

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:
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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
Απαραίτητος όρος για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2%) επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α, που ανέρχεται στο ποσό των 710,68 ευρώ για το σύνολο
των Κατηγοριών.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες κατηγορίες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της αξίας της Κατηγορίας ή Κατηγοριών για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. Αναλυτικά:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας (5132,00€*2%=102,64€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών (3048,00€*2%=60,96€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία (23950,00€*2%=479,00€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π. (3403,78€*2%=68,08€)
Οι εγγυητικές επιστολές να είναι έκδοσης ΤΜΕΔΕ, αναγνωρισμένης τράπεζας ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η οποία πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει το άρθρο οκτώ (8) της
παρούσας συγγραφής (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
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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 τηv 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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), 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 κατά τα ανωτέρω, 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 οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο 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
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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 α) Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και β)Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
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 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,
(στ) 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 2.2.8.2 της παρούσας,
(ζ) 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,
(η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας 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 άνω περιπτώσεις

2.2.3.6. Ο 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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

Όπου απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτείται για την παρούσα σύμβαση.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8.2 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 παραγράφου και κατά τη
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
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οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

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, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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,
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, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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.
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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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου
81 του ν. 4412/2016.
δ) 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.
ε) 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς δεν προσκομίζουν δικαιολογητικά για την παρούσα σύμβαση.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς δεν
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για την παρούσα σύμβαση.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να
προσκομίσουν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές
και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.7. 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.8. 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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της
παρούσας, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της κάθε κατηγορίας/ιών που
περιγράφονται στη μελέτη 05/11/2019 του Δήμου Ωραιοκάστρου.
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,είτε (α) με κατάθεσή τους
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, (Ταχυδρομική διεύθυνση: Kομνηνών 76,
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΚ 57013).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο
άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ………
για την Προμήθεια: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας »
(κατηγορίες 1,2,4 και 6)
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ωραιοκάστρου
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 28/09/2020
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, 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.
(β) έναν (υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
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συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν
το
σχετικό
πρότυπο
ΤΕΥΔ
το
οποίο
βρίσκεται
στη
διεύθυνση
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ . Δύναται επίσης εναλλακτικά να συμπληρώσουν το
προσαρμοσμένο στην παρούσα διακήρυξη ΤΕΥΔ, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου στη
διεύθυνση www.oraiokastro.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα και τα Παραρτήματά της, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ανωτέρω.
2.4.4 Περιεχόμενα
Φακέλου «Οικονομική
υποβολής οικονομικών προσφορών

Προσφορά» / Τρόπος

σύνταξης

και

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει τα είδη της παρούσας
προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την
παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με
ότι προβλέπεται στην μελέτη της παρούσης διακήρυξης. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα
περιλαμβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα
ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της παρούσας διακήρυξης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει
υποχρεωτικά να συμπληρώνει, επί ποινή αποκλεισμού, για την κατάθεση της οικονομικής
προσφοράς του, το οποίο διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.oraiokastro.gr στο σημείο που βρίσκεται αναρτημένη και η διακήρυξη.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο
αντίστοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙII της παρούσας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
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της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή της παρούσας
διακήρυξης.
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.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι τις 31/12/2020.
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.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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 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,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
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
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παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη
της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής , 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.
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

1. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 28η ημέρα
Δευτέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και ώρα.09.30π.μ..
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει σκόπιμο, δύναται να προχωρήσει στην ίδια
συνεδρίαση κατά την οποία αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά και στην :

2. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». Κατά την παρ.4 άρθρου 117 του
ν. 4412/16.
΄Αλλως, η αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς, γίνεται σε νέα ημερομηνία και ώρα η οποία
κοινοποιείται με φροντίδα της αναθέτουσας στους συμμετέχοντες..
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.
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η
επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους,
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση 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 όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους
προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα
χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των
υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της
αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των
σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση]
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές. [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως
κατωτέρω ενιαία απόφαση]
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί
με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών των ως άνω σταδίων
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.
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3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση επί
αποδείξει στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. 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 2.2.8 αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει αριθμό
πρωτοκόλλου, στην Πρόεδρο της επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου με την ένδειξη :
«Υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο έως και την καταληκτική υποβολής ημερομηνία που προκύπτει από
την επομένης της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 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 Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 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.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω 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. Επισημαίνεται ότι, η
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό και ως εξής: ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό
ανάδοχο.
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 δεν
έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά
3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου
1.5 της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης
ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα
οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
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Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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.

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Εγγύηση 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, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης, το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με 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 στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ποσοτήτων του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
(2) συμβαλλομένων. 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

26

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
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.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του
αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105
του ν. 4412/2016 .

4.4 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.
4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.5.1. 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.

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την πληρωμή του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών . Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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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 παροχή των υπηρεσιών στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων 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.

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 .6.4. της παρούσας [η
παράγραφος αυτή συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους
εκτέλεσης της σύμβασης και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή του Παραρτήματος Ι
και ΙΙ αυτής]
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,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
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.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν
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καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
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), 6.4. (Παραλαβή της
προμήθειας), 6.1. (Χρόνος εγγύησης-Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και
κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις
β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΈΚΠΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος. Κάθε
βλάβη που θα παρουσιάζει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να
επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής, τα είδη δεν
ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης και παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα δείγματα ή είναι ελαττωματικά τότε ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 (άρθρο 213 παρ.
1 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 (άρθρο 213 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε
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είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής
αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα,
ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 213 παρ. 2 ν.
4412/2016).
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε (άρθρο
213 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο
αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

6.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν.
Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές, απόρριψη υλικών
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων
προμήθειας αγαθών), του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.

6.3 ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα προβληματικά είδη ή να τα βελτιώσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του
Ν.4412/2016.
Ειδικά για επαναλαμβανόμενα προβλήματα , όπως προβληματικές ραφές γαντιών, τα οποία θα εμφανιστούν , ο συμβασιούχος
θα πρέπει να αντικαταστήσει το σύνολο της εναπομένουσας ποσότητας του αντίστοιχου είδους με νέα απαλλαγμένη από τα
προβλήματα της αρχικής.
6.4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
6.4.1 Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/2016.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εξ' ολοκλήρου, με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του
μεταφορικά μέσα σε χώρους που θα οριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Χρόνος παράδοσης : Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών σε αποθήκη
του Δήμου η όπου θα υποδείξει η υπηρεσία πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα
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γίνει από υπαιτιότητας του προσωπικού ή αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (Πρβλ.
αρ. 206 παρ. 3 ν. 4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο
παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών 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 προμηθευτής 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.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο Ωραιοκάστρου, θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των χαρακτηριστικών της προσφοράς
και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία
προορίζονται.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
δείγματα.
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.4.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται με την παραλαβή.
Αν η παραλαβή των υλικών 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
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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.

6.5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα των ειδών (ποσότητας ενός
τεμαχίου ανά είδος) με τα προσφερόμενα, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, οδός Αεροδρομίου 61, Ωραιόκαστρο,
συνοδευόμενα από νόμιμο παραστατικό το αργότερο μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και ώρες 09:00 έως 14:00, αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή τους, ο
αρμόδιος υπάλληλος της αποθήκης, τηλ 2310-688.514.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, πιστοποιήσεις, το αντίστοιχο δείγμα και αυτοκόλλητο ή
καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα και ο α/α του προσφερόμενου είδους, όπως αυτό
αναφέρεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς
μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική
προσφορά.
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική
δοκιμασία αυτών.
Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 214
του ν. 4412/2016, ως εξής:
α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς,
κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής
κατακύρωσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων (των οικονομικών φορέων) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία
των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί
η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων (των προμηθευτών) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για κάθε προσφερόμενο είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η
ποιότητά του και η συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική. Η μη προσκόμιση δείγματος για
ζητούμενο είδος σημαίνει αυτομάτως την μη αξιολόγηση του συμμετέχοντος στο συγκεκριμένο είδος. Αν από την εξέταση του
δείγματος για ένα προσφερόμενο είδος δεν προκύπτει με σαφήνεια, ότι αυτό συμφωνεί με τις ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές, το συγκεκριμένο είδος δεν θα αξιολογείται. (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016)
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να
στείλει αυτά σε οποιαδήποτε κατά κρίση του εργαστηρίου για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των
προμηθευτών. (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται (Πρβλ. αρ. 97 ν. 4412/2016).
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. 1α του
ν. 4412/2016, 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.
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6.6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για
τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του
παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να
έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση
όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο
Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το
προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και
η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από
την αναθέτουσα αρχή.
6.7 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΩΝ-ΛΟΙΠΕΣ 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.
Επί των Ατομικών Μέσων Προστασίας και λοιπών υλικών απαιτείται η ύπαρξη σήμανσης όπως περιγράφεται ανά
κατηγορία, η οποία θα είναι ανεξίτηλα γραμμένη (βαφή, χάραξη κλπ) επί των μέσων σε εμφανές σημείο.
Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητες ταινίες)
θεωρείται μη αποδεκτή.
Ειδικά, ο αριθμός των δικαιούμενων αρβυλών ασφαλείας για τους ηλεκτρολόγους, θα καθοριστεί
σε συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

6.8

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση
και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)

Ο Δήμαρχος

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι – Τεχνική
'Εκθεση
- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων - Πίνακας
ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης 05/11/2019 Δήμου Ωραιοκάστρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.357,94 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :
1. Τεχνική Έκθεση
2. Γεν.Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Ειδ.Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προς τους δικαιούχους των Ο.Τ.Α. –
Μόνιμους, Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου (3Κ) και Ορισμένου χρόνου
(Κοινωφελής Εργασία) για το έτος 2020.
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία και την ασφάλεια των
εργαζομένων και των απασχολούμενων στους χώρους εργασίας τους, θα προβεί στην προμήθεια Μέσων
Ατομικής Προστασίας (γάντια, υποδήματα, γυαλιά, μάσκες, φωσφορούχα γιλέκα κ.λ.π.), σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η υπ’ αριθ. 43726 / 8-6-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Παροχή μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών
και μέτρα προληπτικής ιατρικής ” (Φ.Ε.Κ. 2208 Β’/8.6.2019). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων
ατομικής προστασίας εναρμονίζονται με τα ισχύοντα κάθε φορά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που εκπονεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο
ιατρός εργασίας με τη συμβολή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του άρθρου 4 του ν.
3850/2010.
Ειδικά για την παρούσα μελέτη, λόγω της πρώτης εφαρμογής της υποχρέωσης καταχώρησης της
παραπάνω εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στο Ο.Π.Σ. του Σ.Ε.Π.Ε. στις 1-11-2019 και τέλος λόγω της
επείγουσας ανάγκης χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας στο δικαιούμενο προσωπικό, λήφθηκαν
υπόψιν οι προδιαγραφές των Μ.Α.Π. όπως ίσχυαν προηγουμένως.
Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται τα υπό προμήθεια είδη ατομικής προστασίας ανάλογα με τη
θέση και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας και που απαιτείται να φέρουν οι εργαζόμενοι
και οι απασχολούμενοι του Δήμου Ωραιοκάστρου αλλά και οι υπάλληλοι που ασκούν το έργο της επίβλεψης
και παραλαβής έργων και εργασιών, σε χώρους εργοταξίων και χώρους πραγματοποίησης εργασιών, όπου
είναι υποχρεωτική η χρήση τους.
Στο Δήμο απασχολείται προσωπικό που εργάζεται στην Καθαριότητα (οδοκαθαριστές, εργάτες
συγκομιδής & αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγοί απορριμματοφόρων, συνεργείο συντήρησης
απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων κ.λ.π.), στο Πράσινο (εργάτες πρασίνου, εργάτες πρασίνου
που χειρίζονται αλυσοπρίονο κ.λ.π.), στη Συντήρηση (οικοδόμοι, χειριστές μηχανημάτων, ελαιοχρωματιστές,
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χρήστες καλαθοφόρου γερανού, ηλεκτροσυγκολλητές, ξυλουργοί κ.λ.π.).
Οι εργαζόμενοι, χειρίζονται εργαλειομηχανές (τροχούς, αλυσοπρίονα, κομπρεσέρ, κ.λ.π.),
χρησιμοποιούν χημικές ουσίες (καθαριστικά, απολυμάνσεις, βαφές), εκτελούν εργασίες που παράγουν
αδρανή σκόνη & αναθυμιάσεις (πλακοστρώσεις, τοποθέτηση μαρμάρων & κρασπέδων, οξυγονοκολλήσεις),
έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (καθαρισμός κάδων απορριμμάτων,
αποχετεύσεις), εκτελούν εργασίες σε χαμηλή τάση (δίκτυο δημοτ. φωτισμού, ηλεκτρολογικούς πίνακες &
εγκαταστάσεις κτιρίων) και εργάζονται σε υπαίθριες εργασίες εκτεθειμένοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες
(βροχή, χιόνι, πάγο, καύσωνα), σε χώρους μεγάλης κυκλοφορίας οχημάτων (συντηρήσεις οδοστρωμάτων,
σήμανση), σε εργασίες σε ύψος (αλλαγή λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, εορταστικού φωτισμού και
σηματοδοτών, κλαδεύσεις, καθαρισμούς στεγών, αναρτήσεις πινακίδων) και σε χώρους δασικούς
(Δασόκτημα Ωραιοκάστρου κ.α.)
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται, πρέπει να τους παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους
(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές), από χημικούς κινδύνους (εγκαύματα, αναθυμιάσεις), από βιολογικούς
κινδύνους ή μικροοργανισμούς (μολύνσεις), από παραγωγή αερίων (αναθυμιάσεις), από θερμότητα & 35
εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων (εγκαύματα), από μηχανικές δονήσεις (κομπρεσέρ), από χαμηλή τάση

(ηλεκτροπληξία), από πτώση από ύψος (γερανός, σκάλα), από ηλιακή ακτινοβολία και από θόρυβο.
Τα μέσα που προβλέπονται για χρήση είναι :
Α) Προστασία χεριών : γάντια
Β) Προστασία οφθαλμών : γυαλιά, ασπίδια, μάσκες
Γ) Προστασία αναπνοής : φιλτρομάσκες, μάσκες ημίσεως & ολόκληρου προσώπου
Δ) Προστασία ενδυμασίας : ποδιές αδιάβροχες & ηλεκτροσυγκολλητών, στολές προστασίας από
χημικά, νιτσεράδες, φόρμες εργασίας, Μπλουζάκια T-Shirt, καπέλα, επιγονατίδες
Ε) Υποδήματα : γαλότσες, άρβυλα, άρβυλα ηλεκτρολόγων, μπότες ασφαλείας για χρήση με
αλυσοπρίονο
ΣΤ) Προστασία πτώσης : ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος
Ζ) Προστασία από χαμηλή τάση : μονωτικά εργαλεία
Η) Προστασία από κυκλοφορία οχημάτων : ανακλαστικά γιλέκα
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο
βάσει τιμής για το κάθε κατηγορία ειδών της ανάθεσης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της.
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.357,94 € με το Φ.Π.Α. 24 % (
59.966,08 € + 14.391,86 € Φ.Π.Α. 24 %), υποδιαιρείται στις κάτωθι κατηγορίες :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Γάντια Εργασίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Προστασία Κεφαλής - Οφθαλμών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : Προστασία Αναπνοής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Προστατευτική Ενδυμασία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : Υποδήματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : Άλλα Μ.Α.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες κατηγορίες για τη
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «Κατηγορίας».
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «κατηγορίας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς για όλη την κατηγορία.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κωδικούς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, όπως
αναφέρονται αναλυτικά :
Α) Κ.Α. 15.6061.1000 με το ποσό των 3.683,05 €
(Τμ. Κοιν.Προστασίας, Παιδείας, Πολ.& Αθλητισμού)
Β) Κ.Α. 20.6061.1002 με το ποσό των 41.371,36 €
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)
Γ) Κ.Α. 30.6061.1002 με το ποσό των 16.020,65 €
(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)
Δ) Κ.Α. 35.6061.1002 με το ποσό των 13.282,88 €
(Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)

Ωραιόκαστρο, 5.11.2019
Ο συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
Πε Διοικητικού - Οικονομικού
Σύμφωνα με την από
12/06/2020 γνωμοδότηση του
Τεχνικού Ασφαλείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 : Αντικείμενο της προμήθειας

-

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για
τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.
Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των :

-

-

ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 97 Ν.4483/2017 (Α’ 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων ……. και άλλες διατάξεις.»,
ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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,
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»,
ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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»,

-

ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,

-

ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,
ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν.
3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007),
ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» καιιδίωςτωνάρθρων7 και13έως15,
ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και ΠολιτιστικάΘέματα»,

-

-

-

π.δ.39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.»,
π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
π.δ 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.»,
Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,

-

Κ.Υ.Α. 31119/2008/Β’990 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης
σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής ιατρικής,
Κ.Υ.Α. ΤΤ 36586/2007/Β’1323 τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέτρα προληπτικής
ιατρικής,
Κ.Υ.Α. 53361/2006/Β’1503 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ & μέσα
προληπτικής ιατρικής,

-

-

του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης»,
Κ.Υ.Α. 43726 / 8-6-2019 "Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού
και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής"

-

Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Άρθρο 3 : Έγγραφα της σύμβασης
Συμβατικά στοιχεία είναι:
Η διακήρυξη του διαγωνισμού με τα Παραρτήματά της όπως αυτή δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η προκήρυξητης Σύμβασης όπως αυτή δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το ΤΕΥΔ (ως παράρτημα της διακήρυξης).
Οι
συμπληρωματικές
πληροφορίες
που τυχόν
παρέχονται
στο
πλαίσιο
της
διαδικασίας,ιδίωςσχετικάμετις προδιαγραφέςκαι τα σχετικάδικαιολογητικά.
- Η παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής , της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας και του Αυτ. Τμήματος Κοιν.Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
- Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου
- Προϋπολογισμός μελέτης.

-

Άρθρο 4 : Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.357,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,
θα βαρύνει δε τις υπό ΚΑ :
ΚΑ
15.6061.1000
20.6061.1002
30.6061.1002
35.6061.1002

ΠΟΣΟ (€)
3.683,05
41.371,36
16.020,65
13.282,88

Άρθρο 5 : Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται να την
καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6 : Δικαιολογητικά συμμετοχής- Εγγυήσεις (Πρβλ. αρ. 72 & αρ. 93 περ. β του ν. 4412/2016)
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού το αναφερόμενο στην παρ. 2
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016
Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β΄ 3698/2016), βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 79.

Απαραίτητος όρος για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2%) επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α, ΤΜΕΔΕ, αναγνωρισμένης τράπεζας ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει το άρθρο οκτώ (8) της παρούσας συγγραφής
(Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας (πλέον Φ.Π.Α.) (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.
4412/2016), η οποία και προσκομίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο προμηθευτή. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ποσοτήτων του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο (2) συμβαλλομένων.

Άρθρο 7 : Χρόνος εγγύησης - Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση - Έκπτωση του προμηθευτή
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε ένα έτος. Κάθε βλάβη
που θα παρουσιάζει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να επανορθώνεται το
συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής, τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της
σύμβασης και παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα δείγματα ή είναι ελαττωματικά τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα
αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 (άρθρο 213 παρ. 1 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 (άρθρο 213 παρ. 1 ν.
4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σεείκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα
του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίαςτης συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 213 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε (άρθρο 213 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Άρθρο 8 : Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν.
Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές,απόρριψη υλικών από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών), του
Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.
Άρθρο 9 : Πλημμελής κατασκευή
Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα προβληματικά είδη ή να τα βελτιώσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

Ειδικά για επαναλαμβανόμενα προβλήματα , όπως προβληματικές ραφές γαντιών, τα οποία θα εμφανιστούν , ο συμβασιούχος θα
πρέπει να αντικαταστήσει το σύνολο της εναπομένουσας ποσότητας του αντίστοιχου είδους με νέα απαλλαγμένη από τα προβλήματα της
αρχικής.

Άρθρο 10 : Φόροι - τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαραίνει το Δήμο.
Άρθρο 11 : Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.
Άρθρο 12 : Τιμές προσφορών
Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει τα είδη της παρούσας
προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς
του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια,
δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθειαειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα
μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της
σύμβασης. Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε
καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα
περιλαμβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά
είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να
συμπληρώνει, επί ποινή αποκλεισμού, για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.
Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 13 : Παραλαβή της προμήθειας
Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/2016. Η παραλαβή της
προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εξ' ολοκλήρου, με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα σε
χώρους που θα οριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Χρόνος παράδοσης : Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών σε αποθήκη του
Δήμου η όπου θα υποδείξει η υπηρεσία πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από
υπαιτιότητας του προσωπικού ή αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (Πρβλ. αρ. 206
παρ. 3 ν. 4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση
αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό
αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης
εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την
υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, γιατην ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής
αυτών, ο προμηθευτής 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.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο Ωραιοκάστρου, θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι
στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποίαπροορίζονται.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγματα.
Άρθρο 14 : Χρόνος ισχύος προσφορών - Δείγματα
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα των ειδών (ποσότητας ενός τεμαχίου ανά είδος)
με τα προσφερόμενα, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, οδός Αεροδρομίου 61, Ωραιόκαστρο, συνοδευόμενα από νόμιμο
παραστατικό το αργότερο μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και
ώρες 09:00 έως 14:00, αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή τους, ο αρμόδιος υπάλληλος της αποθήκης, τηλ 2310688.514.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, πιστοποιήσεις, το αντίστοιχο δείγμα και αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο
οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα και ο α/α του προσφερόμενου είδους, όπως αυτό αναφέρεται στην ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων της μελέτης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή
λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία αυτών.
Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 214 του ν.
4412/2016, ως εξής:
α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη
διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, με μέριμνα και
ευθύνη τούτων (των οικονομικών φορέων) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων,
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με
μέριμνα και ευθύνη τούτων (των προμηθευτών) και μετά από σχετικό αίτημά τους.
Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για κάθε προσφερόμενο είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά του και η
συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική. Η μη προσκόμιση δείγματος για ζητούμενο είδος σημαίνει αυτομάτως την
μη αξιολόγηση του συμμετέχοντος στο συγκεκριμένο είδος. Αν από την εξέταση του δείγματος για ένα προσφερόμενο είδος δεν προκύπτει
με σαφήνεια, ότι αυτό συμφωνεί με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, το συγκεκριμένο είδος δεν θα αξιολογείται. (Πρβλ. αρ. 214 ν.
4412/2016)
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στείλει αυτά σε
οποιαδήποτε κατά κρίση του εργαστηρίου για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. (Πρβλ. αρ. 214 ν.
4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (Πρβλ. αρ. 97 ν.
4412/2016).
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. 1α του ν. 4412/2016, 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.

Άρθρο 15 : Πιστοποιητικά

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην
ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους
διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώοπαραγωγών ή εφόσον δεν είναι
υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα
στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και
η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι
υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από
την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 16 : Ποσότητες - μεγέθη ειδών - Λοιπές παρατηρήσεις
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.
Επί των Ατομικών Μέσων Προστασίας και λοιπών υλικών απαιτείται η ύπαρξη σήμανσης όπως περιγράφεται ανά κατηγορία, η οποία
θα είναι ανεξίτηλα γραμμένη (βαφή, χάραξη κλπ) επί των μέσων σε εμφανές σημείο.
Κάθε είδους αναγραφόμενη με διαφορετικό τρόπο σήμανση (π.χ.αυτοκόλλητες ταινίες) θεωρείται μη
αποδεκτή.
Ειδικά, ο αριθμός των δικαιούμενων αρβυλών ασφαλείας για τους ηλεκτρολόγους, θα καθοριστεί σε
συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κοιν.Προστασίας,
Παιδείας, Πολ.&
Αθλητισμού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΚΟΥΚΟΥΔΗ

ΤΟΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ¨

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ.&
ΑΘΛ/ΜΟΥ (15)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
(20)
(35)

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
(30)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤ

1 Γάντια δερματοπάνινα
(1.1)

ζεύγος

2 Γάντια από PVC (1.2)

ζεύγος

3 Γάντια από νιτρίλιο (1.3)

ζεύγος

4 Γάντια από ύφασμα &
νιτρίλιο (1.4)
Γάντια ελαστικά μίας
5
χρήσης από νιτρίλιο (1.5)
κουτί 100 τεμ.

ζεύγος

6 Γάντια συγκολλητών
(1.6)

ζεύγος

7 Γάντια μονωτικά (1.7)

ζεύγος

8

Γάντια προστασίας από
ψύχος και αδιάβροχα
(1.8)

τεμ.

181410009

184243000

1

48

168+18+3

42+15

3+12

261

2,00

6+84+18+3

28+10

3+12

165

3,00

168

28+10

206

1

114,00

333,00

114,00

1,00

168,00

38,00

1.848,00

924

24+24

972

2,00

185

6

239

5,00

6

6

20,00

12

12

25,00

7

70

5,00

181410009

ζεύγος

378,00

2+60

3,00

240,00

925,00

5,00

310,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
9 Γυαλιά - μάσκα τύπου

ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ.& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
(20)
(35)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(15)

τεμ.

181420006

3

14+5

5+1+6

34

17,00

51,00

323,00

googgles (2.1)
Γυαλιά προστασίας από
ηλιακή
ακτινοβολία (2.2)
11 Μάσκα
ηλεκτροσυγκολλητών
ηλεκτρονική (2.3)
10

τεμ.

337330007

1

2+84+18+3

6+5+7+13+6

171

6,00

3

3

60,00

10

15,00

6

6

60,00

6+13+6

25

8,00

5

5

30,00

14

101

4,00

14+5+7

τεμ.
181420006

12 Ασπίδιο προστασίας
από υγρά (2.4)

τεμ.

13 Ασπίδιο προστασίας
απο ηλεκτρικό τόξο (2.5)

τεμ.

14 Κράνος προστασίας από
πτώσεις (2.6)

τεμ.

184441004

15 Κράνος κήπου με
προστατευτικό πλέγμα
και ωτοασπίδες (2.7)

Τεμ.

184441004

16 Γυαλιά προστασίας από
σκόνη, αιωρούμενα κτλ
(2.8)

Τεμ.

337330007

10

84+3

19

20

Μάσκα ολόκληρου του
προσώπου με
φίλτρα ABEK2 P3 (3.3)
Φιλτρόμασκα ενεργού
άνθρακα FFP2
(3.4.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 :
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ

642,00

156,00

150,00

150,00

348,00

56,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 :
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
17 Φιλτρόμασκα τύπου
FFP1 (3.1)
κουτί 20 τεμ.
Μάσκα ημίσεως
18
προσώπου με διπλά
φίλτρα Α2 Ρ3 (3.2)

6,00

τεμ.

181430003

1056

84

τεμ.

48+495

5299

0,7

28+5

1+6

124

35,00

14+5+7

4

30

120,00

144

144

2,00

3700

739,20

2.590,00

2.940,00

1155,00

181420006
τεμ.

τεμ.

181430003

3120,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗ

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
21 Ανακλαστικά γιλέκα (4.1)

τεμ.

351134405

22 Αδιάβροχες ποδιές (4.2)

τεμ.

182210004

23 Ποδιές συγκολλητών
(4.3)

τεμ.

351134003

24 Στολές προστασίας από
χημικά (4.4)

τεμ.

351134106

1

2+84+18+3

14+5

6+5+7+13+6

164

5,00

84

15,00

3

3

22,00

1+3

4

5,00

84

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :

Α/Α

Ε
Ι
Δ
Ο
Σ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤ.Π
ΟΛ.&
ΑΘΛ/ΜΟ
Υ (15)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ
ΤΑ (20)

ΠΡΑΣΙΝΟ
(35)

5,00

535,00

95,00

1.260,00

998,20

12.478,00

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ &
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

5.321,00

ΠΟΣΟΤ
ΤΙΜ
ΔΑΠΑ
ΗΤΑ
Η
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΝΗ
ΕΙΔΟ ΜΟΝΑ ΚΟΙΝ.
(30)
ΚΑΘΑΡ
ΠΡΑΣΙ
ΠΡΟΣΤ.
ΥΣ
ΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚ
ΠΟΛ.& ΙΟΤΗΤΑ ΝΟ
Η (30)
(35)
ΑΘΛΗΤΙ (20)
ΣΜΟΥ

(15)

ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 998,20 12.478 5.321, 3.486, 21.065
,00
00
10
,30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
25 Παντελόνι εργασίας με τσέπες (4.5)

2

4+168+36+6

14

6+14+14+1
2

27
6

20,
00

40,00

4.280,
00

280,0 920,00 5.520,
0
00

1822000
0-7

1

84+18+3

14+5

6+5+7+13+
6

16
2

40,
00

40,00

4.200,
00

760,0
0

σακάκ 3511340
0-3
ι/
παντελ
όνι

24

τεμ.
1823400
0-8

26 Νιτσεράδες σετ (4.6)
27

Στολή εργασίας καθαριστριών
εσ.χώρου (4.7)

τεμ.

24

28 Σακάκι Παντελόνι (Σετ) Πυράντοχο
(4.8)

τεμ.

3511340
0-3

29 Φόρμα εργασίας με τιράντες (4.9)

τεμ.

3511340
0-3

30 Σαλοπέτα προστασίας από κοπή
αλυσοπρίονου (4.10)

τεμ.

3511340
0-3

31 Πουκάμισο ηλεκτρολόγου (4.11)

τεμ.

3511340
0-3

32 Μπλουζάκι T-shirt (4.12)

τεμ.

1841220
0-2

24+2

4+168+36+6

33 Μπουφάν Αδιάβροχο (4.13)

Τεμ.

1822000
0-7

12+1

2+84+18+3

14

14

70,
00

10

25,
00

5

90,
00

12

12

20,
00

28+10

12+10+14+
2+12

32
8

3,0
0

14+5

6+5+7+13
+6

17
6

35,
00

10
5

35 Άρβυλα (5.2)

720,00

6.480,
00
720,0
0

980,0
0

980,0
0
250,00

450,0
0

250,0
0
450,0
0

240,00

240,0
0

78,00

642,00 114,0 150,00
0

984,0
0

455,00

3.745,
00

6.160,
00

665,0
0

1.295,
00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 : 12.495,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
34 Γαλότσες (5.1)

30,
00

1.480,
00

ζεύγ
ος

1881600
0-2

ζεύγ
ος

1883000
0-6

12

84

1

2+84+18+3

13+6

14+7

3+7+13+6

11
5

15,
00

15
8

60,
00

180,00

60,00

1.260,
00

285,00 1.725,
00

6.420, 1.260, 1.740,
00
00
00

9.480,
00

36 Άρβυλο αλυσοπρίονου (5.3.)

ζεύγ
ος

1883000
0-6

37 Υποδήματα ασφαλείας για
καθαρίστριες εσ.χώρου (5.4)

Ζεύ
γος

1883000
0-6

38 Άρβυλα Ηλεκτρολόγων (5.5.)

Ζεύ
γος

1883000
0-6

5

2

12

6

7

90,
00

12

25,
00

6

60,
00

39 Επιγονατίδες (6.1)

ζεύγ
ος

1814300
0-3

40 Καπέλα (6.2)

τεμ.

1844100
0-2

τεμ.

42 Μονωτικά εργαλεία (6.4)

2+3

5

8,0
0

6+6+7+13+
5

17
1

3,0
0

1814300
0-3

3

3

σετ

4451200
0-2

6

43 Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης
τύπου λάμδα (6.6)

τεμ.

3492846
0-0

44 Ωτοβίσματα (6.7)

τεμ.

1814300
0-3

45 Ωτοασπίδες (6.8)

τεμ.

1814300
0-3

Ολόσωμη εξάρτηση προστασίας
πτώσης
(6.3)

Ο Συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

300,00

630,0
0
300,0
0

360,00

360,0
0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 : 3.403,78

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π.

41

450,0 180,00
0

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος
Κοιν.Προστασίας,
Παιδείας, Πολ.&
Αθλητισμού

1

2+84+18+3

14+5+7

12

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

9

40,00

40,00

321,00 78,00 111,00

513,0
0

150
,00

450,00

450,0
0

6

266,13

1.596,7
8

1.596
,78

12

8,0
0

42+60

60+48

21
9

2,0
0

5

4

9

30,
00

3,00

96,00

96,00
18,00

204,0 216,00
0

438,0
0

150,0 120,00
0

270,0
0

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ

1.972,0 20.886 5.391,0 9.433,7 37.682
0
,00
0
8
,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

2.970,2 33.364 10.712, 12.919, 59.966
0
,00
00
88
,08

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΣΥΝΟΛΟ :

59.966
,08

Φ.Π.Α. 24 % 14.391
,86
:
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ :

74.357
,94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτης 05/11/2019 Δήμου Ωραιοκάστρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,5/11/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ

1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές,
συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία,
διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε
οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και
οι επιστάτες καθαριότητας).
Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20-25 cm Πάχος: 1-1,2 mm
Υλικό κατασκευής : παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, με ενίσχυση
στην παλάμη, δείκτη & αντίχειρα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική
ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης.
Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχυση), 3 (διάτρηση) Σήμανση : CE,
προμηθευτής-κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-22-3
Εικονόσημο :
Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420
1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC
Πεδίο χρήσης : για προστασία από χημικούς, μηχανικούς & βιολογικούς κινδύνους (στους οδοκαθαριστές,
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων,
κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση
απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των
απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές
μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και οι επιστάτες καθαριότητας και στους απασχολούμενους με τον
καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων
νεκροταφείου)
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 30 cm, πάχος: 1 mm.
Υλικό κατασκευής : εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από

ανθιδρωτικό υλικό
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Σήμανση :
CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών
3-1-2-1
Εικονόσημα

:

Προστασία

από

μηχανικούς

,

xημικές

&

μικροοργανισμούς
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, EN-374.2, EN-374.3
1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης : για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους με τον
ψεκασμό στους κήπους, στους οδοκαθαριστές και στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων)
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 30 cm, πάχος 0,5 mm.
Υλικό κατασκευής : εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) Σήμανση:
CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών
3-2-2-2
Εικονόσημα:

Προστασία

από

μηχανικούς

,

χημικές

ουσίες

,

μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374-3
1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης : για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές
ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον (στους απασχολούμενους με τη συντήρηση σε υγρό περιβάλλον, με το βάψιμο
κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., με τη ρήψη ασφάλτου, την αποχέτευση και την ύδρευση, στους
υδραυλικούς και στους καθαριστές κολυμβητηρίων).
Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 20-25 cm, πάχος min 0,5 mm
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από
συνθετικό ύφασμα.
Μηχανικές αντοχές : 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-32
Εικονόσημο : Προστασία από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα : ΕΝ-388, ΕΝ-420, EN-374.2, EN-374.3
1.5. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους οδοκαθαριστές εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό
μαγειρείων, βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες κ.λ.π., στους απα- σχολούμενους στην
αποχέτευση και στα αφοδευτήρια).
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 20 cm, υλικό κατασκευής : νιτρίλιο
Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως
Μεγέθη : L - XL, Συσκευασία : κουτιά 100 τεμ.
Σήμανση : CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Εικονόσημα :
προστασία από χημικές
, μικροοργανισμούς
Πρότυπα : CAT III, ΕΝ-374 (AQL 1.5)

1.6. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές

εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων (στους απασχολούμενους με τις συγκολλήσεις).
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 40 cm, υλικό κατασκευής : ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική
επένδυση.
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Θερμικές αντοχές : 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (αγώγιμη θερμότητα), 1
(ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις
τηγμένου μετάλλου)
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-21, κωδικοί θερμικών αντοχών 3-1-3-1-4-Χ
Εικονόσημα: προστασία από μηχανικούς κινδύνους
388, ΕΝ-420, ΕΝ-407

, προστασία από θερμότητα

Πρότυπα: ΕΝ-

1.7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε χαμηλή τάση (στους ηλεκτρολόγους και στους απασχολούμενους με τα
άσφαλτα).
Χαρακτηριστικά : Μήκος 30 cm, Υλικό κατασκευής : συνθετικό υλικό χωρίς ραφές
Κλάση τάσης εργασίας 00 (προστασία μέχρι 500 V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον,
οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), με υφασμάτινη φόδρα ασωτερικά.
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
1.8. ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες υπό συνθήκες ψύχους (στους συμμετέχοντες στις επιχειρήσεις πολικής
προστασίας, όπως εργάτες καθαριότητας)
Χαρακτηριστικά : Μήκος 20-25 cm, Υλικό κατασκευής : εσωτερικό 100% ακρυλικό, εξωτερικά : 100
% πολυαμίδιο, επίστρωση αφρού Νιτριλίου στην παλάμη και στα δάκτυλα Πρότυπα : CE, EN 388
κωδικοί μηχανικών αντοχών (3,2,3,1) , EN511 (X,2,X)

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ : ΓΥΑΛΙΑ – ΑΣΠΙΔΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
2.1. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ τύπου GOGGLES
Πεδίο χρήσης : σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από
μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), (στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους
απασχολούμενους στους κήπους και στους χρήστες χημικών ουσιών).
Χαρακτηριστικά :
Οπτικός δίσκος : αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα με αντιθαμβωτική
επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής. Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου : πολυκαρβονικό ή άλλο
πολυμερές
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Μηχανική
αντοχή : κατηγορία Β, Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ,
Προστασία από θάμβωση : κατηγορία Ν, Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά : κατηγορία 9
Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές
έμμεσου αερισμού.
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3, Προστασία από σκόνη : κατηγορία 4 Σήμανση :
στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β-3-4, στον οπτικό δίσκο : 1-Β-Κ-Ν-9
Πρότυπα: ΕΝ-166
2.2. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
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 : 5
Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας : 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 μηχανική αντοχή στον
οπτικό δίσκο : (5_2,5 ) -F-K
Πρότυπα : ΕΝ-172
2.3. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Πεδίο χρήσης : στους ηλεκτροσυγκολλητές
Χαρακτηριστικά : Ηλεκτρονική μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο, με αυτόματη ρύθμιση του
τόνου σκοτεινότητας από 9 – 13 DIN σε χρόνο 0,0002 sec, για να απορροφούν την ακτινοβολία των
συγκολλήσεων ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. Πριν από την έναρξη
της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης θα είναι χαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να
βλέπει και με την έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό
σκίασης. Το κράνος είναι εξοπλισμένο με σύστημα που στηρίζεται στο κεφάλι και μπορεί να ρυθμιστεί
η σφιχτή προσαρμογή.
Υλικό κατασκευής : fiberglass, πολυαμίδιο
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Βαθμός σκίασης : σαφές 4 και μεταβλητό από 9 έως 13 Χρόνος
αλλαγής : 0,0002 s
Μηχανική αντοχή πλαισίου : κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση : στο πλαίσιο : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον
οπτικό δίσκο : 1_ 9-13
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-379
2.4. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ
Πεδίο χρήσης : σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων.
Χαρακτηριστικά :
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές, ειδικό στήριγμα προσαρμογής
στο κεφάλι.
Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Μηχανική αντοχή : κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3 Προστασία
από θάμβωση : κατηγορία Ν
Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ
Σήμανση : στο στήριγμα : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F (μηχανική αντοχή) στον
οπτικό δίσκο : 1-F-3-N-K
Πρότυπα : ΕΝ-166
2.5. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτρολογικές εργασίες
Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο
προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό ή εξωτερικό μέρος του κράνους αντίστοιχα,
το οποίο 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.
Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες μετώπου και
αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή μήκους ιμάντα αυχένα
γίνεται με κοχλία ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα.
Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο

και στον αυχένα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους υπάρχει η διάταξη με την οποία
ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.
Ασπίδιο: Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (περιορισμένη διάρκεια χρήσης) Βαθμός κλίμακας: 21.2, 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 379:1995 (κράνος), ΕΝ 166:2001 (ασπίδιο)
2.6. ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε τεχνικά έργα (οικοδόμους, υδραυλικούς, επιβλέποντες μηχανικούς,
ελαιοχρωματιστές κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Κράνος εργοταξίου από πολυπροπυλένιο (PP) υψηλής αντοχής, με επεξεργασία κατά της
υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 ζώνες πλεκτές με 6 σημεία στήριξης. Μετωπίδα
απορρόφης ιδρώτα. Με σύστημα σύσφιξης κοχλία, περίμετρου κεφαλής από 53-63 cm. 2 θέσεις περιμέτρου
κεφαλής (πάνω/ κάτω) και ηλεκτρική μόνωση έως 1000VAC ή 1500VCC.
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής. Πρότυπα: ΕΝ 397:2012 (κράνος),
EN 50365:2002
2.7. ΚΡΑΝΟΣ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ργασίες πρασίνου που χειρίζονται εργαλειομηχανές που παράγουν
θόρυβο άνω των 80db
Χαρακτηριστικά : Κράνος πλήρες, αποτελούμενο από: Κάσκα : Πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής, με
επεξεργασία
κατά
της
υπεριώδους
ακτινοβολίας.
Αντιθορυβικό: Βραχίονας από ευλύγιστο πλαστικό. Κελύφη παραγεμισμένα με συνθετικό αφρό.
Γείσο: Αλουμίνιο.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής. Πρότυπα: ΕΝ 397:2012 (κράνος),
EN 50365:2002,
EN1731, EN352-3.
2.8. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ, ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ κ.τ.λ.
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο γενικά.
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία, επαρκή μηχανική αντοχή, με
αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή . Θα
μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από γυαλιά οράσεως.
Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση
: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ
Βραχίονες : ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)
Σήμανση : στους βραχίονες : CE, κατασκευαστής, F μηχανική αντοχή και στον οπτικό δίσκο :
Κ, 2-1,2
Πρότυπα : ΕΝ-166
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ : ΜΑΣΚΕΣ
3.1 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ τύπου FFΡ1 - Απλή
Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη π.χ. οικοδομικές εργασίες,
ξυλουργοί, καθαριστές εξωτερικών και εσωτερικών 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 : κουτί 20 τεμ.
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.
Πρότυπα : ΕΝ-149
3.2. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΕΡΙΟΙ
ΡΥΠΟΙ, ΕΚΝΕΦΩΜΜΑΤΑ)
Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους
με το βάψιμο κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., την ταφή - εκταφή νε- κρών, στους εργάτες
κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής
απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία,
καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, στους οδηγούς
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα
αφοδευτήρια).
Χαρακτηριστικά : Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν
μύτη, στόμα και πιγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού) : Α2Ρ3 έναντι
οργανικών αερίων / ατμών/ σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων (φίλτρα
που φέρουν προδιαγραφές ανώτερες των παραπάνω γίνονται δεκτά) Στην συσκευασία θα
περιλαμβάνονται δυο ζευγάρια διπλών φίλτρων
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-14387 για τα φίλτρα
3.3. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
Μάσκα ολόκληρου προσώπου με διπλά φίλτρα.
Χαρακτηριστικά:
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικές και μηχανικές
καταπονήσεις που θα εξασφαλίζει άνεση ακόμα και σε παρατεταμένη χρήση. Θα φέρει διπλό πλαίσιο
σφράγισης για μεγαλύτερη προστασία και ασφαλή εφαρμογή στον χρήστη. Τα διπλά φίλτρα θα είναι
με σύνδεση μπαγιονέτ για καλύτερη ισορροπία και όραση. Τα φίλτρα θα είναι τύπου ΑΒΕΚ2Ρ3 (φίλτρα
που φέρουν προδιαγραφές ανώτερες των παραπάνω γίνονται δεκτά) . Στην συσκευασία θα
περιλαμβάνονται δύο ζευγάρια διπλών φίλτρων.
Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ14387 για φίλτρα
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

•
•

CE

•

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία
λήξης)

3.4. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ FFP2
Πεδίο χρήσης : Για την προστασία αναπνοής για απασχολούμενους σε εργασίες
συγκολλήσεων.
Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, με βαλβίδα
εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση), προστασία από αναθυμιάσεις κολλήσεων, εσωτερικό
στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.
Πρότυπα: EN 149 FFP2
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής , FFP2, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : ΓΙΛΕΚΑ - ΠΟΔΙΕΣ - ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ
Πεδίο χρήσης : Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (στους οδοκαθαριστές, στους
εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις,
πλακοστρώσεις, συντήρηση οδών, στη σήμανση οδών, στην αποχέτευση και στην ύδρευση, στους
εργάτες κήπων και οι φύλακες εξωτερικών χώρων).
Χαρακτηριστικά : Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού,
με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο του
Δήμου Ωραιοκάστρου και από κάτω οι λέξεις "Δήμος Ωραιοκάστρου".
Υλικό κατασκευής : πολυεστέρας (100 %)
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2
(επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης)
Εικονόσημο : αντανακλαστικές ενδυμασίες
ΕΝ-343, ΕΝ-471

Πρότυπα :

4.2. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ
Πεδίο χρήσης : στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων,
οχημάτων,
αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων.
Χαρακτηριστικά : ποδιές από συνθετικό υλικό
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής.
Εικονόσημο : προστασίας από χημικές ουσίες
ΕΝ-340, ΕΝ-467

Πρότυπα :

4.3. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
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-11611
4.4. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις,
στους απασχολούμενους με βαφές (ελαιοχρωματιστές, κάγκελα, κτιρίων κ.λ.π.).
Χαρακτηριστικά : ενιαίες στολές (garment) από υλικό Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν
από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του
δέρματος.
Κωδικοί προστασίας : Type 4 από αερολύματα (sprays) ΕΝ 14605 / 05 , Type 5 από στερεά σωματίδια
(σκόνες) EN13982-1/04, Type 6 από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών EN13034 / 05 EN14126 / 04
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής,
Εικονόσημο : προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών
Πρότυπα : Όπως παραπάνω
4.5. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε οδούς, τεχνικά έργα, οικοδόμους, εργασίες κήπων,
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, οδοκαθαριστές, ηλεκτροσυγκολλητές, ξυλουργούς, οδηγούς, εργάτες
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, τις απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους με βαφές
(ελαιοχρωματιστές) και στους επιβλέποντες .
Χαρακτηριστικά : Παντελόνι εργασίας με ελαστική μέση και φερμουάρ, χρώματος μπλε σκούρο. Θα
διαθέτονται όλα τα απαραίτητα μεγέθη. Υλικό κατασκευής: βαμβακερό 100% και να μην συρρικνώνεται
πλέον του 3% , με δύο ανακλαστικές ταινίες 3Μ σε κάθε μπατζάκι φάρδους 5cm η καθεμία. Να φέρει
τουλάχιστον δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος στο ύψος της μέσης και τουλάχιστον μία πλαϊνή τσέπη.
Πρότυπα: ΕΝ-14058

4.6. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (Σετ ΣΑΚΑΚΙ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ )
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους (στους
οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων,
στους οικοδόμους, στους ηλεκτρολόγους, στη ρήψη ασφάλτου κ.λ.π. και στους φύλακες εξωτερικών
χώρων).
Χαρακτηριστικά : Νιτσεράδα που αποτελείται από σακάκι και παντελόνι, τα οποία είναι
κατασκευασμένα από 100% πολυεστέρα , σε φωσφορούχο χρώμα. Διαθέτει αδιαβροχότητα 2000mm
και διαπνοή 2000mvp, για να είναι στεγανή αλλά ταυτόχρονα και να αναπνέει το δέρμα. Το σακάκι θα
διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες στο στήθος, τα μανίκια, τα γόνατα και χαμηλά στους αστραγάλους,
κλείσιμο με φερμουάρ έως τον λαιμό, κρυμμένη κουκούλα (για να χρησιμοποιείται όποτε υπάρχει
ανάγκη), ελαστικές μανσέτες στα χέρια, 2 τσέπες στο σακάκι που κλείνουν με velcro. Επιπρόθετα, στο
πίσω μέρος θα αναγράφει το λογότυπο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Το παντελόνι θα διαθέτει λαστιχένια
μέση, ανοίγματα στο πλάι του παντελονιού για πρόσβαση σε τσέπες του παντελονιού που φοράτε
εσωτερικά.
Πρότυπα: ΕΝ-20471, ΕΝ-343 κλάση 3.3. (διαπνοή - αδιαβροχοποίηση)

4.7. ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών
κτιρίων κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Μπλούζα : Θα είναι τύπου τουνίκ, με κοντά μανίκια, γυναικείας γραμμής από ύφασμα
polycotton βάρους 200 - 219 g/m² και θα έχει δυο τσέπες στο μπροστά μέρος. Θα φέρει το λογότυπο του
Δήμου στο μπροστά δεξιά μέρος, στο ύψος του στήθους και στο πίσω μέρος θα αναγράφει "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ". Παντελόνι : Θα έχει λάστιχο στη μέση και δυο τσέπες, μια σε κάθε μπατζάκι. Θα είναι
από ίδιο ύφασμα με την μπλούζα.

4.8. ΣΑΚΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (ΣΕΤ) ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην φύλαξη των δασικών εκτάσεων (δασοφύλακες), που
συμμετέχουν την πολιτική προστασία.
Χαρακτηριστικά : Το παντελόνι εργασίας θα είναι αντιστατικό και βραδύκαυστο, με δύο πλαϊνές
εσωτερικές τσέπες μπροστά, μία τσέπη πίσω δεξιά με καπάκι και αυτοκόλλητο (Velco), δύο εξωτερικές
πλαϊνές τσέπες στο ύψος των μηρών που κλείνουν με καπάκια και αυτοκόλλητο (Velcro), επτά θηλάκια για
τη ζώνη και θα κλείνει με πλαστικό φερμουάρ υψηλής αντοχής., με διπλές ραφές, με χρώμα Μπλε
σκούρο.
Το σακάκι θα είναι αντιστατικό βραδύκαυστο με δύο εξωτερικές πλαϊνές τσέπες κάτω, που κλείνουν με
καπάκια και αυτοκόλλητο (Velcro) και μία τσέπη στο στήθος αριστερά που κλείνει με καπάκι και
αυτοκόλλητο (Velco). Μπροστά κλείνει με κουμπιά που καλύπτονται με πατελέτα. Με μανσέτες στα μανίκια
που κλείνουν με αυτοκόλλητο (Velcro), με διπλές ραφές και χρώμα Μπλε σκούρο.
Στη θέση της πλάτης θα γράφει « Δήμος Ωραιοκάστρου, Δασοφύλακας» και στο μέρος της καρδιάς θα έχει
το λογότυπο του Δήμου.
Σήμανση : ΕΝ11611, ΕΝ11612
4.9. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ειδικά τεχνικά έργα (ηλεκτροσυγκολλητές,σιδεράδες)
Χαρακτηριστικά : παντελόνι με τιράντες από υλικό 100 % βαμβάκι, με ελαστική μέση. Χρώμα μπλέ
σκούρο με δυο τσέπες εμπρός, μια τσέπη στο πλάι, 1 τσέπη για μέτρο, και πίσω τουλάχιστον μια
τσέπη και μια αντανακλαστική ταινία σε κάθε μπατζάκι. με καπάκι στο μπροστινό μέρος, όπου θα
αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Θα διατίθεται σε μεγέθη από S – 3XL
Σήμανση : EN 340 Ή ΕΝ 342
4.10. ΣΑΛΟΠΕΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε εργασίες πρασίνου με χρήση αλυσοπρίονου
Χαρακτηριστικά :Παντελόνι με ελαστικές τιράντες από ύφασμα βάρους 200g/m2, προστασίας από
αλυσοπρίονο, δυο πλαϊνές τσέπες και μια πισινή τσέπη, ελαστική μέση που θα κλείνει μπροστά με
φερμουάρ και κουμπί
Σήμανση : EN 381-5 : 1995, EN ISO 13688 : 2013

4.11. ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ηλεκτρολογικές εργασίες
Χαρακτηριστικά : Πουκάμισο από βαμβάκι 100%, βάρους 120 gr / m².
δυο τσέπες στο μπροστά μέρος.
Σήμανση : EN 340:04
4.12. Μπλουζάκια T-shirt
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους καθαριότητας και τεχνικών υπηρεσιών
Χαρακτηριστικά : Μπλουζάκι T-shirt από 100% βαμβάκι - 150 gr/m2 με φακαρόλα στο λαιμό. Λαιμόκοψη
απο ελαστικό ριπ (regent). Με δύο τυπώματα, στο μπροστά μέρος στο ύψος της καρδιάς το λογότυπο του
Δήμου Ωραιοκάστρου και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης θα αναγράφει τις λέξεις "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", χρώματος πορτοκαλί.
Σήμανση : CE
4.13. Μπουφάν Αδιάβροχο
Πεδίο Χρήσης : : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους(Συνοδούς
Απορ/ρου, Επόπτες Καθαριότητας, προσωπικό πολιτικής προστασίας κτλ)
Χαρακτηριστικά : Μπουφάν μέσης με αποσπώμενα μανίκια, υψηλής ευκρίνειας. Λάστιχο στη μέση και
στα μανίκια, εσωτερική επένδυση με pular fleece. Σύνθεση oxford 300D Polyester φόδρα 100% Polyester
Polar Fleece 280 gr/m2, τσέπες 2 εσωτερικές και 2 εξωτερικές. Αντ/κες ταινίες στο σώμα και στα μανίκια.
Χρώμα Πορτοκαλί, όπου στο πίσω μέρος θα φέρει το λογότυπο του Δήμου και θα αναγράφει "ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"
Σήμανση : EN343, EN20471
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
5.1. ΓΑΛΟΤΣΕΣ
Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους
Χαρακτηριστικά : αδιάβροχο υπόδημα S5, 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, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο
S5, oil resistant.
Πρότυπα : ΕΝ-20345, S3 SRC

5.2. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά : υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), WR αδιάβροχο, δερμάτινο
από δέρμα προσώπου, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές,
άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με
προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο,
αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος ( μη μεταλλικό) έναντι
κρούσης έως 200 J για τα δάκτυλα.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3,
oil resistant.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345

5.3. ΑΡΒΥΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (για χρήση με αλυσοπρίονο)
Πεδίο Χρήσης :
Εργαζόμενοι στο τμήμα πρασίνου που απασχολούνται με τον χειρισμό
αλυσοπρίονου.
Χαρακτηριστικά : Ειδικής χρήσης υποδήματα για χειριστές αλυσοπρίονων τα οποία προσφέρουν
προστασία από κοψίματα στο πάνω μέρος του ποδιού. Παρέχονται σε διάφορες μορφές και είδη
(τύπου «γαλότσας», άρβυλα, ημιάρβυλα, με κορδόνια ή χωρίς). Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος,
έτος κατασκευής, μέγεθος, πρότυπο ΕΝ ISO
17249, εικονόσημο
16, 20, 24, 28 m/sec).

, κάτω από το εικονόσημο κλάση ταχύτητας αλυσίδας (Class 0 – 4,

5.4.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Πεδίο Χρήσης : Εργαζόμενοι στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων
κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : υπόδημα S2, Δερμάτινο, Αντιολισθητικό SRC, αντικραδασμικό, αντιστατικό,
ανθεκτικό στα έλαια, αδιάβροχο, εσωτερική φόδρα από αναπνέον και ανθεκτικό στην τριβή και
αντιβακτηριακό ύφασμα, πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568, ανατομικό
μαλακό πάτο, αφαιρούμενο, αντιστατικό και αναπνέων. Υπόδημα Πλενόμενο.
Σήμανση : EN ISO 20346 P3 SRC
5.5.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους ηλεκτρολόγους.
Χαρακτηριστικά : υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), WR αδιάβροχο, δερμάτινο
από δέρμα προσώπου, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές,
άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό
σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο, αντιολισθητική σόλα με
αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος ( μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J για τα
δάκτυλα.
Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει στη δοκιμή
διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Ο προμηθευτής υποχρεωτικά θα προσκομίσει αποτελέσματα δοκιμών
από διαπιστευμένο οργανισμό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης των όσων
ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 89/686 Άρθρο 11Β ο οποίος τις διεξάγει.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3,
oil resistant.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345

6. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΥΛΙΚΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
6.1. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (στους υδραυλικούς,
οικοδόμους, σιδεράδες, ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές κ.λ.π.)
Χαρακτηριστικά : Υλικό κατασκευής : εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του
δέρματος, εξωτερικά : από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές
ουσίες. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με
ταινίες Velcro., CE

6.2 ΚΑΠΕΛΑ
Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στην ύπαιθρο.
Χαρακτηριστικά : Θα είναι υφασμάτινα με γείσο (τύπου jockey), 100% βαμβακερά. Το καπέλο θα
φέρει εμπρός το λογότυπο του Δήμου Ωραιοκάστρου και πίσω θα γράφει "ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ",
ρυθμιζόμενο ως προς τη διάμετρο του κεφαλιού, CE.

6.3. ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
Πεδίο χρήσης : στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο
ύψος (π.χ. γερανός με καλαθοφόρο)
Χαρακτηριστικά : ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων (ολόσωμη εξάρτηση), από ιμάντες που περικλείουν
τα πόδια, το στήθος και τη μέση, με κρίκους ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και την μέση. Η ζώνη
θα διαθέτει μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης και ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια. Η
ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Η ζώνη θα συνοδεύεται από τους
αντίστοιχους κρίκους αλουμινίου διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαμίδιο. Αποσβεστήρες
ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα
τμήματος τους). Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα
συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν.
Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
Πρότυπα : ΕΝ-353 / 2, ΕΝ-361 (για εξαρτύσεις), EN-362, , ΕΝ-363 (ανακόπτες), ΕΝ-355 (αποσβεστήρες),
EN-358

6.4. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια (στους ηλεκτρολόγους).
Χαρακτηριστικά : ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα,
μυτοτσίμπιδα, μαχαίρι, κ.λ.π.).
Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V ελεγμένη κατά VDE.
Σήμανση : Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα
Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)
Πρότυπα : ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος)
Αναλυτικά:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΙΔΟΣ
Πένσα 180mm τάση έως 1000V
Πλαγιοκόφτης 180mm τάση έως 1000V
Μυτοτσίμπιδο 200mm τάση έως 1000V
Χειρολαβή για μαχαιρωτές ασφάλειες 35 - 63 - 100 A
Μαχαίρι ηλεκτρολόγου, Μήκος λάμας 50mm
Σφυρί (0.35Kg) με αντιολισθητική λαβή
Βαριοπούλα 1 κιλού με αντιολισθητική χειρολαβή

Τεμάχια
6
6
6
6
6

Κόστος με
ΦΠΑ
18
23
26
15
12

6
6

10
10

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Γαλλικό Κλειδί Μήκος 260 mm, Πλάτος κεφαλής : 16,0 mm

6

33

Μέτρο 5m
Σετ κλειδιά άλλεν σφαιροειδή 9 τεμ. με θηκη

6
6

5
10

Σετ κατσαβίδια 10 τεμαχίων τάσεως έως 1000 V
Κατσαβίδι τετραγωνο
Κατσαβίδι καρυδάκι με λαβή Τ, με άνοιγμα S 10 mm Θηλυκό (Δεκάρι)
Ψαλίδι Καλωδίων τουλάχιστον 20 mm
Επαγωγικό Δοκιμαστικό Κατσαβίδι με buzzer
Ψηφιακό πολύμετρο δυο ακίδων με ψηφιακή οθόνη, ανίχνευση τάσης με
κλίμακα 12/24/50/120/230/400/690V, με ηχητική ειδοποίηση Buzzer,
αυτόματης κλίμακας (Auto Range) και εύρεση βραχυκυκλώματος.

6
6
6
6
6
6

36
10
33
41
10
38

ΣΥΝΟΛΟ

330

6.5. ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣ.ΧΩΡΟΥ)
Πεδίο χρήσης : Εργαζόμενοι στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων
κ.τ.λ.)
Χαρακτηριστικά : Προειδοποιητικό λάμδα για υγρό πάτωμα από πολυπροπυλένιο.
Διάσταση 61×30 cm. Επάνω στον κώνο θα αναγράφεται και στις δύο μεριές το λογότυπο του Δήμου και οι
λέξεις "ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"
6.6. Ωτοβίσματα
Πεδίο χρήσης : Εργαζόμενοι σε χώρους που παράγουν θόρυβο (εργάτες πρασίνου όταν εργάζονται
στον κλαδοτεμαχιστή ή σε εργαλειομηχανές που παραγουν θόρυβο,χειριστές μηχανημάτων έργου κ.τ.λ. )
Χαρακτηριστικά : Ωτοβίσματα με κορδόνι και ατομική θήκη ασφαλείας, επαναχρησιμοποιούμενα, με
πεπλατυσμένο το έξω άκρο, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το χέρι, τα οποία θα πλένονται μετά από
κάθε χρήση. Πρέπει να συνοδέυονται απο το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.
Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής
Πρότυπο : ΕΝ 352-2
6.7. Ωτοασπίδες
Πεδίο χρήσης : Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 db (A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα
85 db (A)
Χαρακτηριστικά : Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξησ στο κεφάλι, με ανθιδρωτικές
επένδυση στουσ δακτύλιους. Ακουστικά με προσαρμογή μήκους με μόνωση 33 ντεσιμπέλ - H: 36 dB,
M: 30 dB, L: 22 dB και υψηλότερη μόνωση σε περιοχή υψηλών συχνοτήτων.
Υποχρεωτική η προσκόμιση απο τον προμηθευτή διαγράμματος με τη εξασθένιση του ακουόμενου ήχου
ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα θα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης, ώστε
η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.
Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής
Πρότυπο : ΕΝ 352-1

Ο Συντάξας

Τσελίκογλου Αναστάσιος
ΠΕ Διοικ. - Οικονομικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος
Κοιν.Προστασίας,
Παιδείας, Πολ.&
Αθλητισμού

ΚΟΥΚΟΥΔΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Τ.Υ. & Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Δ.Π. & Π.Ζ.

ΤΟΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1,2,4 ΚΑΙ 6)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

c.p.v.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1

Γάντια δερματοπάνινα (1.1)

ζεύγος

2

Γάντια από PVC (1.2)

ζεύγος

3

Γάντια από νιτρίλιο (1.3)

ζεύγος

4

Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο (1.4)
Γάντια ελαστικά μίας χρήσης από
νιτρίλιο (1.5) κουτί 100 τεμ.

ζεύγος

6

Γάντια συγκολλητών (1.6)

ζεύγος

7

Γάντια μονωτικά (1.7)

ζεύγος

8

Γάντια προστασίας από ψύχος και
αδιάβροχα (1.8)

ζεύγος

5

τεμ.

18141000-9

18424300-0

18141000-9

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ
9

Γυαλιά - μάσκα τύπου googgles (2.1)
Γυαλιά προστασίας από ηλιακή
10
ακτινοβολία (2.2)
11 Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών
ηλεκτρονική (2.3)

τεμ.

12 Ασπίδιο προστασίας από υγρά (2.4)

τεμ.

13 Ασπίδιο προστασίας απο ηλεκτρικό
τόξο (2.5)

τεμ.

14 Κράνος προστασίας από πτώσεις
(2.6)

τεμ.

18444100-4

15 Κράνος κήπου με προστατευτικό
πλέγμα και ωτοασπίδες (2.7)

Τεμ.

18444100-4

16 Γυαλιά προστασίας από σκόνη,
αιωρούμενα κτλ (2.8)

Τεμ.

33733000-7

τεμ.

18143000-3

τεμ.

33733000-7

τεμ.
18142000-6

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Φιλτρόμασκα τύπου FFP1 (3.1)
κουτί 20 τεμ.
Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά
18
φίλτρα Α2 Ρ3 (3.2)
17

τεμ.

Σελίδα
62

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ

ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

19

Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με
φίλτρα ABEK2 P3 (3.3)

τεμ.

18142000-6

20

Φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα FFP2
(3.4.)

τεμ.

18143000-3

21 Ανακλαστικά γιλέκα (4.1)

τεμ.

35113440-5

22 Αδιάβροχες ποδιές (4.2)

τεμ.

18221000-4

23 Ποδιές συγκολλητών (4.3)

τεμ.

35113400-3

24 Στολές προστασίας από χημικά (4.4)

τεμ.

35113410-6

25 Παντελόνι εργασίας με τσέπες (4.5)

τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

18234000-8
26 Νιτσεράδες σετ (4.6)
27 Στολή εργασίας καθαριστριών
εσ.χώρου (4.7)

τεμ.

18220000-7

σακάκι/ 35113400-3
παντελόνι

28 Σακάκι Παντελόνι (Σετ) Πυράντοχο
(4.8)

τεμ.

35113400-3

29 Φόρμα εργασίας με τιράντες (4.9)

τεμ.

35113400-3

30 Σαλοπέτα προστασίας από κοπή
αλυσοπρίονου (4.10)

τεμ.

35113400-3

31 Πουκάμισο ηλεκτρολόγου (4.11)

τεμ.

35113400-3

32 Μπλουζάκι T-shirt (4.12)

τεμ.

18412200-2

33 Μπουφάν Αδιάβροχο (4.13)

Τεμ.

18220000-7

34 Γαλότσες (5.1)

ζεύγος

18816000-2

35 Άρβυλα (5.2)

ζεύγος

18830000-6

36 Άρβυλο αλυσοπρίονου (5.3.)

ζεύγος

18830000-6

37 Υποδήματα ασφαλείας για
καθαρίστριες εσ.χώρου (5.4)

Ζεύγος

18830000-6

38 Άρβυλα Ηλεκτρολόγων (5.5.)

Ζεύγος

18830000-6

ζεύγος

18143000-3

40 Καπέλα (6.2)

τεμ.

18441000-2

41 Ολόσωμη εξάρτηση προστασίας
πτώσης
(6.3)

τεμ.

18143000-3

42 Μονωτικά εργαλεία (6.4)

σετ

44512000-2

43 Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης τύπου
λάμδα (6.6)

τεμ.

34928460-0

44 Ωτοβίσματα (6.7)

τεμ.

18143000-3

45 Ωτοασπίδες (6.8)

τεμ.

18143000-3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π.
39 Επιγονατίδες (6.1)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχήi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 6323
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 57013
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα ΠΕΤΣΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
κος ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- Τηλέφωνο: 2313304036 (γρ. Προμηθειών)
2313304059(γρ. Προγραμματισμού)
- Ηλ. ταχυδρομείο: petsou@oraiokastro.gr, tselikoglou@oraiokastro.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.oraiokastro.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κατηγορίες 1,2,4 και 6)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΒΛ. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Αρ. Πρωτ.
Διακήρυξης: 15927/14-09-2020

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
iv
κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
 δωροδοκίαviii,ix·
 απάτηx·
xi

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ·
xii

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·
xiii

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων .
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xviii;
xix
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν :

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
xvii
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiii;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
xxiv
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής ; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε
xxvi
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν .
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ…………………………………………………………………………………………………………………………….... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς του Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα.

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

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

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

iii

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

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

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

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

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

ix

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xviii

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii

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

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxvi

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