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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

---------------------------------- 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 

Τ.Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

------------------------------------ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΤΟΛΙΟΣ 

ΤΗΛ.: 213 2025902 

Fax: 210 9353047 
E-mail: itolios@0149.syzefxis.gov.gr 

Αριθ. Μελέτης: 42/2017  

 

Κ.Α.Ε.: 20.6063.0002, 30.6063.0008,  

35.6063.0001, 45.6063.0002  

CPV: 35113400-3 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΤΕΥΧΟΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 71.356,79 € συμπερ. ΦΠΑ 24% 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

                      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:  31667/12.10.2017 

 

ΑΔΑ: 7Ξ4ΚΩΚ3-Ζ60 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16,  

Τ.Κ. 171-21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

ΠΛΗΡ.: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 

ΤΗΛ.: 213 20.25.903-905 

FAX: 210 9353047 

 

ΑΡ.ΜΕΛ.      : 42/2017 

K.A.              :  20.6063.0002,30.6063.0008, 

                         35.6063.0001,45.6063.0002 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Διακηρύσσει ότι 

 

 Εκτίθεται σε Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στo Τεύχος του Διαγωνισμού και 

πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

συνολικού προϋπολογισμού  71.356,79 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με  την 432/2017 AOE 

που αφορά την έγκριση των όρων διακήρυξης και της υπ αριθμ 42/2017 μελέτης. 

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26 του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2017 και ώρα από 10:00-

10:30 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο, Ελ. Βενιζέλου 16, 

Νέα Σμύρνη, 4
ος

 Όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, είτε αυτοπροσώπως είτε 

μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου είτε ταχυδρομικά, επί αποδείξει (στο γραφείο πρωτοκόλλου 

του Δήμου, Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14, , 4ος όροφος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης (άρθρο 96 παρ.1 του Ν.4412/2016) και όπως ορίζεται στο άρθρο 1.5  των όρων διακήρυξης. 

  Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και τυχόν επαναληπτικής της θα βαρύνουν τον τελικό μειοδότη. 

 Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την 

Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου (http://www.neasmyrni.gr/). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ       
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ            Συνεδρίαση 24η της 06-10-2017 
                  
                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
Πρακτικό από την 24η  Συνεδρίαση της 06-10-2017 της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Αρ. Απόφασης: 432/2017 
Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθµ. 42/2017 µελέτης του Τµ. Προµηθειών 
που αφορά το Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, για την προµήθεια µε γενικό τίτλο «Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας 
(ΜΑΠ)». 
Στη Νέα Σµύρνη σήµερα την 06-10-2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00́ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νέας 
Σµύρνης, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14,  6ος όροφος, αποτελούµενη από τους: 

1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ – ∆ΗΜΑΡΧΟ 
2. ΓΙΑΤΖΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
4. ∆ΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
5. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
6. ΚΑΣΤΟΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
7. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
8.  ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

οι οποίοι κλήθηκαν µε την υπ’ αρ. πρωτ. 30062/2-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου-∆ηµάρχου  αυτής.  
Η Αντιπρόεδρος του Σώµατος κ. Τσαµασίρου Ρουµπίνη και το τακτικό µέλος κ. Τσουράκης Κων/νος, ο οποίος αναπληρώνεται από 
τον κ. Κονιδάρη ∆ιονύσιο, απουσίαζαν λόγω κωλύµατος, αν και νόµιµα κλήθηκαν. 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία µε τα πιο πάνω µέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 13ου  θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλώ, να εισηγηθείτε στο Σώµα να πάρει απόφαση για: 
Την έγκριση όρων διακήρυξης – Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, της υπ’ αριθ. 42/2017 µελέτης του 

Τµήµατος Προµηθειών για την Προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)». 
 

Η    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
α. τις διατάξεις του άρ. 103 του Ν. 3463/06  & του αρ. 72 του Ν.3852/2010 
β. την υπαρ. 42/2017 συνηµµένη  µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών 
γ. τις υπαρ.  382, 404, 405 & 425/2017 συνηµµένες  ΑΟΕ περί έγκρισης των σχετικών πιστώσεων 
δ. τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το συνηµµένο σχέδιο των όρων διακήρυξης    

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, 

    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εγκρίνει οµόφωνα: 
 
Α. την υπαρ. 42/2017  µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών και τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια µε γενικό τίτλο 
«Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)», ως ακολούθως: 

 
 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ:                  57.545,80 € 
Φ.Π.Α. 24%:              13.810,99 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   71.356,79  € 





4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
---------------------------------- 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 
Τ.Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
------------------------------------ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΤΟΛΙΟΣ 
ΤΗΛ.: 213 2025902 
Fax: 210 9353047 
E-mail: itolios@0149.syzefxis.gov.gr 

 
Αριθ. Μελέτης: 42/2017  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
(ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ν/Φ 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια µε τίτλο «Μέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ)» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Νέας 
Σµύρνης. 
 
Αναλυτικότερα: 
 
ΟΜΑ∆Α Α.1.: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

Μέσα ατοµικής προστασίας: για  την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 
 
ΟΜΑ∆Α Α.2.: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) 

Μέσα ατοµικής προστασίας: για  την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας Υλεκτροφωτισµού. 
 
ΟΜΑ∆Α Β’.: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μέσα ατοµικής προστασίας: για  την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
ΟΜΑ∆Α Γ’.: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Μέσα ατοµικής προστασίας: για  την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου. 
 

ΟΜΑ∆Α ∆’.: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ν/Φ 
Μέσα ατοµικής προστασίας: για  την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ∆ηµοτικού Ν/Φ. 

 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού,  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά µόνο βάση τιµής. 
 
Αναλυτικά, το αντικείµενο και οι απαιτήσεις των ζητούµενων ειδών και οι τεχνικές προδιαγραφές, περιγράφονται στο παράρτηµα τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. 
 

Η προµήθεια διεξαχθεί θα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

Ο προϋπολογισµός της ανέρχεται σε ΕΥΡΩ #  71.356,79 € # συµπερ. του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 20.6063.0002 για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ), 30.6063.0008 για τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 35.6063.0001 για τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και 45.6063.0002 για το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ν/Φ προϋπολογισµό Οικονοµικών ετών 2017 - 2018. 
 

 
 
 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ 
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
---------------------------------- 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 
Τ.Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
------------------------------------ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΤΟΛΙΟΣ 
ΤΗΛ.: 213 2025902 
Fax: 210 9353047 
E-mail: itolios@0149.syzefxis.gov.gr 

 
Αριθ. Μελέτης: 42/2017  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
(ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ν/Φ 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)  
 

ΟΜΑ∆Α Α.1. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) CPV  35113400-3 

Κ.Α.Ε. 20.6063.0002 Μέσα ατοµικής προστασίας 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  Μ.Μ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Ανακλαστικά γιλέκα ΤΕΜ. 

Ανακλαστικά γιλέκα 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούµενα οχήµατα 
(απορριµµατοφόρα, καθαρότητα).  
 
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο 
οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό 
κατασκευής του γιλέκο 100% πολυεστέρας. 
Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «∆ΗΜΟΣ 
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ» και στο εµπρός αριστερό και δεξιό µέρος κάτω του 
γιλέκου θα υπάρχουν από µία διαιρούµενη τσέπη οι οποίες θα 
φέρουν από µια οριζόντια αντανακλαστική ταινία.  
Το γιλέκο  θα κλείνει µε αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. 

Πρότυπα: ΕΝ 340, 471 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
    Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο για αντανακλαστικές 
   ενδυµασίες και οι κωδικοί 2, 2 

 

2 
Άρβυλα ασφαλείας 

(ζευγάρι) ΤΕΜ. 

Άρβυλα ασφαλείας 
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες.  
Χαρακτηριστικά: Ηµιάρβυλο, από δέρµα τύπου full grain leather µε 
ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα 
δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 

Πρότυπα: EN  20344, 20345 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
    έτος κατασκευής, µέγεθος 
• Το σύµβολο S3 που συµβολίζει: 
- Προστασία δακτύλων 
- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας 
   στη φτέρνα 
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση 
   νερού 
- Προστασία της σόλας έναντι 
   διάτρησης 
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- Αντιστατικές ιδιότητες 
- στη σόλα oil resistant 
- Προστασία από ολίσθηση SRC  

Επιπλέον των ανωτέρω, τα υποδήµατα θα φέρουν µηχανισµό 
ταχείας απελευθέρωσης των κορδονιών σε περίπτωση εµπλοκής του 
ποδιού του χρήστη σε κίνδυνο που µπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
ατύχηµα. 

3 Γαλότσες 
(ζευγάρι) ΤΕΜ. 

Γαλότσες 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες.  
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε 
αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό 
έναντι διάτρησης. 

Πρότυπο: EN  20344, 20345 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
    έτος κατασκευής, µέγεθος 
• Το σύµβολο S5 που συµβολίζει: 
- Προστασία δακτύλων 
- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας 
   στη φτέρνα 
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση 
   νερού 
- Προστασία της σόλας έναντι 
  διάτρησης 
- Αντιστατικές ιδιότητες 

4 
Γάντια από PVC 

(ζευγάρι) ΤΕΜ. 

Γάντια από PVC 
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χηµικούς, 
µηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόµενοι σε 
απορριµµατοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισµούς κάδων, σε 
νεκροταφεία. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35 cm πάχος 1 mm. Υλικό 
κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 

Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 
 3, 1, 2, 1, που σηµαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 1 (διάτρηση)  
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374  
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
   Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από 
   µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 
   3,1,2,1 
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και 

µικροοργανισµούς 

 
 
 

5 
Γάντια από ύφασµα και 

νιτρίλιο 
(ζευγάρι) 

ΤΕΜ. 

Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εµπρός µέρος της παλάµης 
µπορεί να εκτεθεί σε χηµικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως 
στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς 
και σε βαφές.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm. Εµπρός και 
πίσω µέρος παλάµης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές 
ουσίες ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 

Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 
 4, 2, 3, 2. 
• 4 (τριβή) 
• 2 (κοπή µε λεπίδα) 
• 3 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση)  
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420  
Σήµανση: 
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• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
   Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο για προστασία από 
   µηχανικούς κινδύνους από χηµικές 
   ουσίες  και Μικροοργανισµού και οι 
   κωδικοί      4, 2, 3, 2 

 

6 

∆ερµατοπάνινα γάντια 
(ζευγάρι) 

 
 

ΤΕΜ. 

∆ερµατοπάνινα γάντια 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από 
απλούς µηχανικούς κινδύνους (τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε 
στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα, 
οικοδόµοι, σε κήπους, µηχανοτεχνίτες.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm πάχος 1 -1,2 
mm. 

Το εµπρός µέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρµα 
προσώπου και το πίσω µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική 
ταινία σύσφιξης. Σε διάφορα µεγέθη M,L,XL. 

Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 4 (διάσχιση) 
• 4 (διάτρηση)  
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από 
 µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 
 3, 1, 4, 4 
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Γάντια ελαστικά  
µιας χρήσης small  
(σε συσκ. 100 τεµ.) 

 

ΤΕΜ. 

Γάντια ελαστικά µιας χρήσης 
Πεδίο χρήσης: για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή 
µικροοργανισµών.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο.  
Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 τεµάχια. 

Πρότυπα: ΕΝ 374 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές 
 ουσίες και Μικροοργανισµούς  

 

8 

Γάντια ελαστικά  
µιας χρήσης medium 
(σε συσκ. 100 τεµ.) 

 

ΤΕΜ. 

Γάντια ελαστικά µιας χρήσης 
Πεδίο χρήσης: για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή 
µικροοργανισµών.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. 
Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 τεµάχια. 

Πρότυπα: ΕΝ 374 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές 

 ουσίες και Μικροοργανισµούς 
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Γάντια ελαστικά  
µιας χρήσης large 
(σε συσκ. 100 τεµ.) 

 

ΤΕΜ. 

Γάντια ελαστικά µιας χρήσης 
Πεδίο χρήσης: για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή 
µικροοργανισµών.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. 
Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 τεµάχια. 

Πρότυπα: ΕΝ 374 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές 

 ουσίες και Μικροοργανισµούς 
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Γάντια µονωτικά 
(ζευγάρι) 

 
 

ΤΕΜ. 

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

Πρότυπο: ΕΝ 60903 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, 
 αριθµός σειράς 
• 00 (Προστασία µέχρι 500V) 
• RC (αυξηµένη µηχανική αντοχή, 
 αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, 
 ψύχος) 
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 
• Έτος και µήνας κατασκευής. 
• Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής 
 επιτροπής (IEC) 
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Γάντια από νιτρίλιο 
(ζευγάρι) 

 
 

ΤΕΜ. 

Γάντια από νιτρίλιο 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά 
χηµικά ή µικροοργανισµούς όπως στην καθαριότητα και σε 
ψεκασµούς.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35cm. Πάχος 0,5 mm.  
Υλικό κατασκευής νιτρίλιο µε εσωτερική επένδυση από 
ανθιδρωτικό υλικό. 
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 4,1,0,1 , που σηµαίνει: 

• 4 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 0 (διάσχιση)  
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374  
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από 
 µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 
4,1,0,1 
• Απαραίτητη η σήµανση στο γάντι µε 
 Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές 
 ουσίες  και Μικροοργανισµούς  
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Γάντια συγκολλητών 
(ζευγάρι) 

 
 

ΤΕΜ. 

Γάντια συγκολλητών  
Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις.  
Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασµένα από ειδικά 
επεξεργασµένο δέρµα µε εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν 
προστασία από µηχανικούς κινδύνους, επαφή µε θερµότητα και από 
µικρές εκτοξεύσεις λειωµένων µετάλλων. 
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 3, 3. 
Ελάχιστα επίπεδα θερµικών αντοχών 4, 1, 3, 1, 4, Χ 

Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 407 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από 
 µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 
 3, 1, 3, 3 
• Εικονόσηµο προστασίας από 
 Θερµότητα 4, 1, 3, 1, 4, Χ 

 

13 
Γυαλιά µάσκα (goggles) 

 ΤΕΜ. 

Γυαλιά µάσκα (goggles) 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές 
ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από µηχανικούς κινδύνους (τροχός, 
τόρνος κ.α.).  
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά µεγάλος που να µην 
εµποδίζει την ορατότητα µε αντιθαµβωτική επένδυση, µε αντοχή 
έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου µε ιµάντα 
στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές έµµεσου 
αερισµού. 

Πρότυπα ΕΝ 166 
Σήµανση: 
Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• Β Μηχανική αντοχή 
• 3 Προστασία από υγρές χηµικές 
 ουσίες. 
• 4 προστασία από σκόνη. 
Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• Β Μηχανική αντοχή 
• Κ προστασία έναντι τριβής 
• Ν Αντιθαµβωτική επένδυση 
• 9 προστασία από λειωµένα µέταλλα. 

Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε ένας τύπος µε τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είτε δύο ο ένας για προστασία από 
χηµικές ουσίες (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 9 και Β) και άλλος 
για µηχανικούς κινδύνους (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 
στο πλαίσιο) 

14 Γυαλιά για οξυγονοκολλητές 
 

ΤΕΜ. 

Γυαλιά για οξυγονοκολλητές 
Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις µε αέρια.  

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου µάσκας που οι έγχρωµοι 
οπτικοί δίσκοι µπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν 
γίνεται συγκόλληση 

Πρότυπο: ΕΝ 166,175  
Σήµανση : 
Στο πλαίσιο : 
• CE 
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• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 4 έως 8 βαθµός σκίασης 
• F Μηχανική αντοχή  
Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να 

αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε 
το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169.  

15 
Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή 

ακτινοβολία 
 

ΤΕΜ. 

Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς µήνες.  
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής 
ακτινοβολίας, επαρκή µηχανική αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής 
και βραχίονες στήριξης ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη 
προσαρµογή.  

Πρότυπα ΕΝ 166 
Σήµανση: 
Στους βραχίονες: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 6_2 ή 6-2,5 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης 

της ηλιακής ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου 
φάσµατος. 

• F Μηχανική αντοχή. 
• Κ προστασία έναντι τριβής. 
Εναλλακτικά µπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή 

σήµανση 5_2 ή 5-2,5 που σηµαίνει ότι δεν απορροφάται το 
υπέρυθρο φάσµα της ακτινοβολίας. 

16 Καπέλα 
 

ΤΕΜ. 

Καπέλα 
Θα είναι κατασκευασµένα από ψάθα καλής ποιότητας που δε θα 
φθείρεται. Θα είναι πλεκτά µε ενιαία πλέξη. Θα έχουν λάστιχο 
συγκράτησης και περιµετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 
cm. 
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν και καπέλα jockey για 
µεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασίας όπου οι 
συνθήκες το απαιτούν  και θα αναγράφουν τη φράση «∆ΗΜΟΣ Ν. 
ΣΜΥΡΝΗΣ» και είναι 100% βαµβακερά. 

17 Κράνη ΤΕΜ. 

Κράνη 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε 
διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες.  
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να 
είναι εργονοµικά: 

• Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος να είναι 
από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. 

• Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία 
µίας κίνησης, για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί. 

• Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική 
επένδυση από δέρµα, η οποία να αντικαθίσταται και να 
πλένεται 

• Να υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την 
κυκλοφορία του αέρα 

Πρότυπο: ΕΝ 397  
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό 
  ρεύµα). 

18 Αντανακλαστικοί κώνοι σήµανσης 
 

ΤΕΜ. 

Αντανακλαστικοί κώνοι σήµανσης 
Οι κώνοι θα χρησιµοποιούνται ως υλικά οδικής σήµανσης, όπου 
είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.  
Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (µε εναλλασσόµενους λευκούς 
και κόκκινους δακτυλίους).  

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ ή PVC  
Ύψος: 50 cm  
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Βάρος: 2,2 - 2,4 Kg 
Μορφή: Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασµένη µε τρόπο που να 
επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία. 
Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο µε τρόπο 
που το συνολικό ύψος να µην υπερβαίνει το 20% του αρχικού.  
Στο επάνω µέρος θα υπάρχει οπή για την µεταφορά και την 
εναπόθεσή τους.  
Χρωµατισµός: Η κόκκινη µη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις του χρωµατοµετρικού συστήµατος της CIE 
15,2 (1986) µε πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωµετρία 45/0 µε τις 
ακόλουθες τιµές συντεταγµένων. 
Χρώµα 1  2  

 Χ Ψ Χ Ψ 

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 

3  4  

Χ Ψ Χ Ψ 

0,521 0,371 0,610 0,390 

Παρ/ντας Φωτειν/τας β 

 

> 0,11 

Αντανακλαστική µεµβράνη: 
Η αντανακλαστική µεµβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 954 / 86). Η επικόλληση της µεµβράνης στον 
κώνο θα είναι σύµφωνη µε το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN 
TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναµο εθνικό πρότυπο.  
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις µηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 
& 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναµου προτύπου. Θα 
έχει έγκριση από αρχή κράτους − µέλους της Ε.Ε. Θα έχει σήµανση 
στη βάση µε τον κατασκευαστή και τον αριθµό έγκρισης.  

19 Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές 
 ΤΕΜ. 

Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές  
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις  
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο µε 
οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των 
συγκολλήσεων.  
Μπορεί να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε 
τύπος που κρατιέται µε το χέρι (ασπίδιο).  
Ως υλικό κατασκευής fiberglass. 

Πρότυπο: ΕΝ 166,175 
Σήµανση: 
Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 9 έως 14 βαθµός σκίασης 

Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να 
χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το είδος της 
εργασίας και την ένταση του ρεύµατος σύµφωνα µε τις προβλέψεις 
του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169. 

20 
Νιτσεράδες 

 ΤΕΜ. 

Νιτσεράδες 
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι 
αφορά τις µηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο και τη 
σήµανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 

• Αδιαβροχοποίηση 3. 

• ∆ιαπνοή 1. 
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Περιλαµβάνουν σακάκι και παντελόνι, τα οποία περιγράφονται 
αναλυτικά ως εξής:  Σακάκι:  Υλικό κατασκευής αδιάβροχο.  
Γιακάς µε κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται,  
τοποθετείται σε θήκη που  είναι στο πίσω µέρος της νιτσεράδας.  
Eµπρός θα κλείνει µε φερµουάρ ή πρες µπουτόν Στην πλάτη θα 
φέρει τη φράση «∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ».  
Παντελόνι: Παντελόνι µε ζώνη µέσης, τσέπες εξωτερικές και 
ρύθµιση εξωτερικά στο µπατζάκι. 

21 Ποδιές συγκολλητών 
 ΤΕΜ. 

Ποδιές συγκολλητών 
Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις.  
Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασµένο 

πυρίµαχο δέρµα (κρούτα).  
Πρότυπα: ΕΝ 370   
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
 Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος 
 κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από 
 θερµότητα. 

 

22 
Φιλτρόµασκα Ρ1 
(σε συσκ. 20 τεµ.) 

 
ΤΕΜ. 

Φιλτρόµασκα Ρ1 
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία µόνο από 
σκόνη.  
Χαρακτηριστικά: Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης 
σκόνης από συνθετικό υλικό µε διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα 
καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι.  
∆ιατίθεται σε συσκευασίες ανά 20 τεµάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες 
υγιεινής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρις ότου ο χρήστης 
αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν 

ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
 
 
 

23 
Μάσκα ηµίσεως προσώπου και 

φίλτρα 
 

ΤΕΜ. 

Μάσκα ηµίσεως προσώπου και φίλτρα 
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως µάσκα από συνθετικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα 
καλύπτουν και πηγούνι. 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη 
περίπτωση είναι Α1 Ρ3 (χρώµατος καφέ και λευκού) που παρέχει 
προστασία από οργανικά αέρια και ατµούς και σωµατίδια ή Α2 Ρ3 
εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. 
Πρότυπα: 
ΕΝ 140 για τη µάσκα και  
ΕΝ 14387 για φίλτρα 
Σήµανση: 
Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα 
εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής στα 
φίλτρα και ηµεροµηνία λήξης. 
• Κωδικός Εργαστηρίου  Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας (καφέ άσπρο). 

24 Φίλτρα για µάσκα ηµίσεως προσώπου 
(ζευγάρι) 

ΤΕΜ. Φίλτρα για µάσκα ηµίσεως προσώπου 
(για την ως άνω µάσκα Α/Α 23) της παρούσας οµάδας. 

25 
Επιγονατίδες 

(ζευγάρι) 
 

ΤΕΜ. 

Επιγονατίδες 
Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασµένες ως εξής: 
Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρµατος. 
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις 
χηµικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαµπτο. 
Θα συνδέονται µε δυο ζεύγη ιµάντων που θα κλείνουν µε ταινίες 
Velcro και να µην είναι µικρότερες των 24 cm. 
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ΟΜΑ∆Α Α.2. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) CPV  35113400-3 

Κ.Α.Ε. 20.6063.0002 Μέσα ατοµικής προστασίας 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  Μ.Μ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Ανακλαστικά γιλέκα ΤΕΜ. 

Ανακλαστικά γιλέκα 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούµενα οχήµατα 
(απορριµµατοφόρα, καθαρότητα).  
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο 
οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό 
κατασκευής του γιλέκο 100% πολυεστέρας. 
Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «∆ΗΜΟΣ 
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ» και στο εµπρός αριστερό και δεξιό µέρος κάτω του 
γιλέκου θα υπάρχουν από µία διαιρούµενη τσέπη οι οποίες θα 
φέρουν από µια οριζόντια αντανακλαστική ταινία.  
Το γιλέκο  θα κλείνει µε αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. 

Πρότυπα: ΕΝ 340, 471 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
    Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο για αντανακλαστικές 
   ενδυµασίες και οι κωδικοί 2, 2 

 

2 
Άρβυλα ασφαλείας 

(ζευγάρι) 
 

ΤΕΜ. 

Άρβυλα ασφαλείας 
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες.  
Χαρακτηριστικά: Ηµιάρβυλο, από δέρµα τύπου full grain leather µε 
ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα 
δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 

Πρότυπα: EN  20344, 20345 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
    έτος κατασκευής, µέγεθος 
• Το σύµβολο S3 που συµβολίζει: 
- Προστασία δακτύλων 
- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας 
   στη φτέρνα 
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση 
   νερού 
- Προστασία της σόλας έναντι 
   διάτρησης 
- Αντιστατικές ιδιότητες 
- στη σόλα oil resistant 
- Προστασία από ολίσθηση SRC  

∆ιαθέσιµα µεγέθη 35-47 
Επιπλέον των ανωτέρω, τα υποδήµατα θα φέρουν µηχανισµό 
ταχείας απελευθέρωσης των κορδονιών σε περίπτωση εµπλοκής του 
ποδιού του χρήστη σε κίνδυνο που µπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
ατύχηµα. 

3 
Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή 

ακτινοβολία 
 

ΤΕΜ. 

Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς µήνες.  
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής 
ακτινοβολίας, επαρκή µηχανική αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής 
και βραχίονες στήριξης ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη 
προσαρµογή.  

Πρότυπα ΕΝ 166 
Σήµανση: 
Στους βραχίονες: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
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Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 6_2 ή 6-2,5 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης 

της ηλιακής ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου 
φάσµατος. 

• F Μηχανική αντοχή. 
• Κ προστασία έναντι τριβής. 
Εναλλακτικά µπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή 

σήµανση 5_2 ή 5-2,5 που σηµαίνει ότι δεν απορροφάται το 
υπέρυθρο φάσµα της ακτινοβολίας. 

 
 

4 Καπέλα 
 ΤΕΜ. 

Καπέλα 
Θα είναι κατασκευασµένα από ψάθα καλής ποιότητας που δε θα 
φθείρεται. Θα είναι πλεκτά µε ενιαία πλέξη. Θα έχουν λάστιχο 
συγκράτησης και περιµετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 
cm. 
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν και καπέλα jockey για 
µεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασίας όπου οι 
συνθήκες το απαιτούν  και θα αναγράφουν τη φράση «∆ΗΜΟΣ Ν. 
ΣΜΥΡΝΗΣ» και είναι 100% βαµβακερά. 

5 Κράνη ΤΕΜ. 

Κράνη 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε 
διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες.  
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να 
είναι εργονοµικά: 

• Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος να είναι 
από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. 

• Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία 
µίας κίνησης, για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί. 

• Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική 
επένδυση από δέρµα, η οποία να αντικαθίσταται και να 
πλένεται 

• Να υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την 
κυκλοφορία του αέρα 

Πρότυπο: ΕΝ 397  
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό 
  ρεύµα). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β’ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV  35113400-3 

Κ.Α.Ε. 30.6063.0008 Μέσα ατοµικής προστασίας 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  Μ.Μ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Ανακλαστικά γιλέκα ΤΕΜ. 

Ανακλαστικά γιλέκα 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούµενα οχήµατα 
(απορριµµατοφόρα, καθαρότητα).  
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο οριζόντιες 
λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκο 
100% πολυεστέρας. 
Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «∆ΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ» και στο 
εµπρός αριστερό και δεξιό µέρος κάτω του γιλέκου θα υπάρχουν από µία 
διαιρούµενη τσέπη οι οποίες θα φέρουν από µια οριζόντια αντανακλαστική 
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ταινία.  
Το γιλέκο  θα κλείνει µε αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. 

Πρότυπα: ΕΝ 340, 471 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
    Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο για αντανακλαστικές 
   ενδυµασίες και οι κωδικοί 2, 2 

 

2 
Άρβυλα ασφαλείας 

(ζευγάρι) 
 

ΤΕΜ. 

Άρβυλα ασφαλείας 
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες.  
Χαρακτηριστικά: Ηµιάρβυλο, από δέρµα τύπου full grain leather µε ύψος που 
να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων και 
αντιολισθητική σόλα. 

Πρότυπα: EN  20344, 20345 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
    έτος κατασκευής, µέγεθος 
• Το σύµβολο S3 που συµβολίζει: 
- Προστασία δακτύλων 
- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας 
   στη φτέρνα 
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση 
   νερού 
- Προστασία της σόλας έναντι 
   διάτρησης 
- Αντιστατικές ιδιότητες 
- στη σόλα oil resistant 
- Προστασία από ολίσθηση SRC  

∆ιαθέσιµα µεγέθη 35-47 
Επιπλέον των ανωτέρω, τα υποδήµατα θα φέρουν µηχανισµό ταχείας 
απελευθέρωσης των κορδονιών σε περίπτωση εµπλοκής του ποδιού του χρήστη 
σε κίνδυνο που µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχηµα. 

3 
Γαλότσες 
(ζευγάρι) 

 
ΤΕΜ. 

Γαλότσες 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες.  
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική 
σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. 

Πρότυπο: EN  20344, 20345 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
    έτος κατασκευής, µέγεθος 
• Το σύµβολο S5 που συµβολίζει: 
- Προστασία δακτύλων 
- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας 
   στη φτέρνα 
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση 
   νερού 
- Προστασία της σόλας έναντι 
  διάτρησης 

- Αντιστατικές ιδιότητες 

4 

Γάντια από ύφασµα 
και νιτρίλιο 

(ζευγάρι) 
 

 

ΤΕΜ. 

Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εµπρός µέρος της παλάµης µπορεί να 
εκτεθεί σε χηµικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία 
συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm. Εµπρός και πίσω µέρος 
παλάµης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές ουσίες ώστε να είναι 
πιο εύχρηστο. 

Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 
 4, 2, 3, 2. 
• 4 (τριβή) 
• 2 (κοπή µε λεπίδα) 
• 3 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση)  
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420  
Σήµανση: 
• CE 
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• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
   Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο για προστασία από 
   µηχανικούς κινδύνους από χηµικές 
   ουσίες  και Μικροοργανισµού και οι 
   κωδικοί      4, 2, 3, 2 

 

5 
Γυαλιά Προστασίας από 

ηλιακή ακτινοβολία 
 

ΤΕΜ. 

Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς µήνες.  
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, 
επαρκή µηχανική αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης 
ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη προσαρµογή.  

Πρότυπα ΕΝ 166 
Σήµανση: 
Στους βραχίονες: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 6_2 ή 6-2,5 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου φάσµατος. 
• F Μηχανική αντοχή. 
• Κ προστασία έναντι τριβής. 
Εναλλακτικά µπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή σήµανση 

5_2 ή 5-2,5 που σηµαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσµα της 
ακτινοβολίας. 

6 
Καπέλα 

 ΤΕΜ. 

Καπέλα 
Θα είναι κατασκευασµένα από ψάθα καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται. Θα 
είναι πλεκτά µε ενιαία πλέξη. Θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιµετρική 
προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 cm. 
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν και καπέλα jockey για µεγαλύτερη 
άνεση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασίας όπου οι συνθήκες το απαιτούν  και 
θα αναγράφουν τη φράση «∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» και είναι 100% 
βαµβακερά. 

7 Κράνη ΤΕΜ. 

Κράνη 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, 
σε ηλεκτρολογικές εργασίες.  
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι 
εργονοµικά: 

• Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος να είναι από συνθετικές 
ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. 

• Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης, 
για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί. 

• Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από 
δέρµα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται 

• Να υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία 
του αέρα 

Πρότυπο: ΕΝ 397  
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό  
 ρεύµα). 

8 
Αντανακλαστικοί κώνοι 

σήµανσης 
 

ΤΕΜ. 

Αντανακλαστικοί κώνοι σήµανσης 
Οι κώνοι θα χρησιµοποιούνται ως υλικά οδικής σήµανσης, όπου είναι αναγκαίο 
να διακόπτεται η κυκλοφορία.  
Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (µε εναλλασσόµενους λευκούς και 
κόκκινους δακτυλίους).  

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ ή PVC  
Ύψος: 50 cm  
Βάρος: 2,2 - 2,4 Kg 

Μορφή: Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασµένη µε τρόπο που να επιτρέπει 
την απόλυτη ισορροπία. 
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Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο µε τρόπο που το 
συνολικό ύψος να µην υπερβαίνει το 20% του αρχικού.  
Στο επάνω µέρος θα υπάρχει οπή για την µεταφορά και την εναπόθεσή τους.  
Χρωµατισµός: Η κόκκινη µη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του χρωµατοµετρικού συστήµατος της CIE 15,2 (1986) µε 
πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωµετρία 45/0 µε τις ακόλουθες τιµές 
συντεταγµένων. 
Χρώµα 1  2  

 Χ Ψ Χ Ψ 

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 

3  4  

Χ Ψ Χ Ψ 

0,521 0,371 0,610 0,390 

Παρ/ντας Φωτειν/τας β 

 

> 0,11 

 
Αντανακλαστική µεµβράνη: 
Η αντανακλαστική µεµβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 954 / 86). Η επικόλληση της µεµβράνης στον κώνο θα είναι 
σύµφωνη µε το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή 
ισοδύναµο εθνικό πρότυπο.  

Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις µηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 
7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναµου προτύπου. Θα έχει έγκριση 
από αρχή κράτους − µέλους της Ε.Ε. Θα έχει σήµανση στη βάση µε τον 
κατασκευαστή και τον αριθµό έγκρισης. 

9 
Νιτσεράδες 

 ΤΕΜ. 

Νιτσεράδες 
Αδιάβροχο σετ , αποτελούµενο από παντελόνι και σακάκι µε κουκούλα , µε 
Πιστοποίηση CE .    
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343, EN 20471  
σε ότι αφορά τις µηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο και τη σήµανση. 
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 
• Αδιαβροχοποίηση 3. 
• ∆ιαπνοή 3. 
Σήµανση: 
• CE  
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
Υλικό κατασκευής αδιάβροχο.  
Γιακάς µε κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται, θα τοποθετείται σε 
θήκη που θα είναι στο πίσω µέρος της νιτσεράδας. 
Τουλάχιστον µία (1) εξωτερική τσέπη και δύο (2) εσωτερικές τσέπες. Στο 
εµπρός µέρος διπλή πατιλέτα µε αυτοσύνδετη ταινία Velcro και φερµουάρ που 
κλείνει µέχρι επάνω 
Το υλικό κατασκευής να είναι πολυεστέρας µε επικάλυψη πολυουρεθάνης , τα 
οποία προσφέρουν µεγάλη αντοχή αναπνευσιµότητα , άνεση και ευκαµψία .  
Τα προσφερόµενα θα φέρουν  τυπωµένα τα ζητούµενα ΕΝ και τους 
αντίστοιχους βαθµούς προστασίας στο σακάκι και στο παντελόνι .  
Το πανταλόνι και το σακάκι θα είναι από σκληρό ανθεκτικό υλικό και όχι  
λεπτό που σχίζεται εύκολα , θα φέρει διακριτικές λωρίδες από ειδικό 
ανακλαστικό υλικό έτσι ώστε να διακρίνεται το βράδυ Επιπλέον θα πρέπει να 
φέρει στην πλάτη του σακακιού επιγραφή σε λευκό χρώµα – ∆ΗΜΟΣ Ν. 
ΣΜΥΡΝΗΣ. 

 
 
 
 
 
 





18 
 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Γ’ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ CPV  35113400-3 

Κ.Α.Ε. 35.6063.0001 Μέσα ατοµικής προστασίας 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  Μ.Μ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Αδιάβροχες ποδιές 
 ΤΕΜ. 

Αδιάβροχες ποδιές 
Πεδίο χρήσης: πλύσιµο κάδων 
Χαρακτηριστικά: ποδιές από συνθετικό υλικό. 
Πρότυπα: ΕΝ 340, 14605 
Σήµανση: 
CE 
Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, 
Έτος κατασκευής 
Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες. 

2 
Ανακλαστικά γιλέκα 

 ΤΕΜ. 

Ανακλαστικά γιλέκα 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούµενα οχήµατα 
(απορριµµατοφόρα, καθαρότητα).  
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο 
οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό 
κατασκευής του γιλέκο 100% πολυεστέρας. 
Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «∆ΗΜΟΣ 
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ» και στο εµπρός αριστερό και δεξιό µέρος κάτω του 
γιλέκου θα υπάρχουν από µία διαιρούµενη τσέπη οι οποίες θα 
φέρουν από µια οριζόντια αντανακλαστική ταινία.  
Το γιλέκο  θα κλείνει µε αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. 

Πρότυπα: ΕΝ 340, 471 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
    Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο για αντανακλαστικές 
   ενδυµασίες και οι κωδικοί 2, 2 

 

3 Αντανακλαστικοί κώνοι σήµανσης 
 ΤΕΜ. 

Αντανακλαστικοί κώνοι σήµανσης 
Οι κώνοι θα χρησιµοποιούνται ως υλικά οδικής σήµανσης, όπου 
είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.  
Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (µε εναλλασσόµενους λευκούς 
και κόκκινους δακτυλίους).  

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ ή PVC  
Ύψος: 50 cm  
Βάρος: 2,2 - 2,4 Kg 

Μορφή: Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασµένη µε τρόπο που να 
επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία. 
Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο µε τρόπο 
που το συνολικό ύψος να µην υπερβαίνει το 20% του αρχικού.  
Στο επάνω µέρος θα υπάρχει οπή για την µεταφορά και την 
εναπόθεσή τους.  
Χρωµατισµός: Η κόκκινη µη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις του χρωµατοµετρικού συστήµατος της CIE 
15,2 (1986) µε πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωµετρία 45/0 µε τις 
ακόλουθες τιµές συντεταγµένων. 
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Χρώµα 1  2  

 Χ Ψ Χ Ψ 

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 

3  4  

Χ Ψ Χ Ψ 

0,521 0,371 0,610 0,390 

Παρ/ντας Φωτειν/τας β 

 

> 0,11 

Αντανακλαστική µεµβράνη: 
Η αντανακλαστική µεµβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 954 / 86). Η επικόλληση της µεµβράνης στον 
κώνο θα είναι σύµφωνη µε το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 
226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναµο εθνικό πρότυπο.  
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις µηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 
7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναµου προτύπου. Θα έχει 
έγκριση από αρχή κράτους − µέλους της Ε.Ε. Θα έχει σήµανση στη 
βάση µε τον κατασκευαστή και τον αριθµό έγκρισης. 

4 

Άρβυλα ασφαλείας 
(ζευγάρι) 

 
 

ΤΕΜ. 

Άρβυλα ασφαλείας 
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες.  
Χαρακτηριστικά: Ηµιάρβυλο, από δέρµα τύπου full grain leather µε 
ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα 
δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 

Πρότυπα: EN  20344, 20345 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
    έτος κατασκευής, µέγεθος 
• Το σύµβολο S3 που συµβολίζει: 
- Προστασία δακτύλων 
- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας 
   στη φτέρνα 
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση 
   νερού 
- Προστασία της σόλας έναντι 
   διάτρησης 
- Αντιστατικές ιδιότητες 
- στη σόλα oil resistant 
- Προστασία από ολίσθηση SRC  

∆ιαθέσιµα µεγέθη 35-47 
Επιπλέον των ανωτέρω, τα υποδήµατα θα φέρουν µηχανισµό ταχείας 
απελευθέρωσης των κορδονιών σε περίπτωση εµπλοκής του ποδιού 
του χρήστη σε κίνδυνο που µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχηµα. 

5 

Γαλότσες 
(ζευγάρι) 

 
 

ΤΕΜ. 

Γαλότσες 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες.  
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε 
αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό 
έναντι διάτρησης. 

Πρότυπο: EN  20344, 20345 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
    έτος κατασκευής, µέγεθος 
• Το σύµβολο S5 που συµβολίζει: 
- Προστασία δακτύλων 
- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας 
   στη φτέρνα 
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση 
   νερού 
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- Προστασία της σόλας έναντι 
  διάτρησης 

- Αντιστατικές ιδιότητες 

6 

Γάντια από νιτρίλιο 
(ζευγάρι) 

 
 

ΤΕΜ. 

Γάντια από νιτρίλιο 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά 
χηµικά ή µικροοργανισµούς όπως στην καθαριότητα και σε 
ψεκασµούς.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35cm. Πάχος 0,5 mm.  
Υλικό κατασκευής νιτρίλιο µε εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό 
υλικό. 
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 4,1,0,1 , που σηµαίνει: 

• 4 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 0 (διάσχιση)  
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374  
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από 
 µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 
4,1,0,1 
• Απαραίτητη η σήµανση στο γάντι µε 
 Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές 
 ουσίες  και Μικροοργανισµούς  

 

7 

∆ερµατοπάνινα γάντια 
(ζευγάρι) 

 
 

ΤΕΜ. 

∆ερµατοπάνινα γάντια 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από 
απλούς µηχανικούς κινδύνους (τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε 
στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα, 
οικοδόµοι, σε κήπους, µηχανοτεχνίτες.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm πάχος 1 -1,2 
mm. 

Το εµπρός µέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρµα 
προσώπου και το πίσω µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική 
ταινία σύσφιξης. Σε διάφορα µεγέθη M,L,XL. 

Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 4 (διάσχιση) 
• 4 (διάτρηση)  
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από 
 µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 
 3, 1, 4, 4 

 

8 
Γάντια δερµάτινα 

(ζευγάρι) 
 

ΤΕΜ. 

Γάντια δερµάτινα 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από 
απλούς µηχανικούς κινδύνους (τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε 
στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα, 
οικοδόµοι, σε κήπους, µηχανοτεχνίτες, 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm πάχος 1 −1,2 mm To 
εµπρός µέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρµα προσώπου 
και το πίσω µέρος από σχιστό δέρµα τύπου κρούτα. ∆ιαθέσιµα 
µεγέθη 9-11 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών 
• 3 (τριβή) 
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• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 3 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση) 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους 
και οι κωδικοί 3,1,3,2  

 

9 
Γάντια ελαστικά µιας χρήσης 

σε συσκ. 100 τεµ. 
 

ΤΕΜ. 

Γάντια ελαστικά µιας χρήσης 
Πεδίο χρήσης: για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή 
µικροοργανισµών.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. 
Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 τεµάχια. 

Πρότυπα: ΕΝ 374 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
 • Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές 
 ουσίες και Μικροοργανισµούς  

 

10 
Γυαλιά µάσκα (goggles) 

 ΤΕΜ. 

Γυαλιά µάσκα (goggles) 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές 
ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από µηχανικούς κινδύνους (τροχός, 
τόρνος κ.α.).  
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά µεγάλος που να µην 
εµποδίζει την ορατότητα µε αντιθαµβωτική επένδυση, µε αντοχή 
έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου µε ιµάντα 
στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές έµµεσου 
αερισµού. 

Πρότυπα ΕΝ 166 
Σήµανση: 
Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• Β Μηχανική αντοχή 
• 3 Προστασία από υγρές χηµικές 
 ουσίες. 
• 4 προστασία από σκόνη. 
Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• Β Μηχανική αντοχή 
• Κ προστασία έναντι τριβής 
• Ν Αντιθαµβωτική επένδυση 
• 9 προστασία από λειωµένα µέταλλα. 

Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε ένας τύπος µε τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είτε δύο ο ένας για προστασία από 
χηµικές ουσίες (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 9 και Β) και άλλος 
για µηχανικούς κινδύνους (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 
στο πλαίσιο). 

11 Καπέλα 
 

ΤΕΜ. 

Καπέλα 
Θα είναι κατασκευασµένα από ψάθα καλής ποιότητας που δε θα 
φθείρεται. Θα είναι πλεκτά µε ενιαία πλέξη. Θα έχουν λάστιχο 
συγκράτησης και περιµετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 
cm. 
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν και καπέλα jockey για 
µεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασίας όπου οι 
συνθήκες το απαιτούν  και θα αναγράφουν τη φράση «∆ΗΜΟΣ Ν. 
ΣΜΥΡΝΗΣ» και είναι 100% βαµβακερά. 
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12 Κιτ Προστασίας από πτώσεις ΤΕΜ. 

Κιτ Προστασίας από πτώσεις 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να 
συναρµολογηθούν ικριώµατα. 
Χαρακτηριστικά: αποτελούνται από: 
• Ολόσωµη εξάρτυση η οποία είναι σύστηµα από ιµάντες που 
περικλείουν τα πόδια το στήθος και τη µέση και έχουν δακτυλίους 
σύνδεσης. 
• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήµατα που 
αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (συνήθως µε το 
ξήλωµα τµήµατος τους) 
• Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων, (σταθεροί,ελεύθεροι ή 
επανατυλισσόµενοι). Τα συστήµατα αυτά µπλοκάρουν κατά την 
πτώση και τη σταµατούν. Σε περίπτωση οριζοντίων µετακινήσεων 
πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση µέσω συρµατόσχοινου 
αγκυρωµένου σε σταθερά και ασφαλή σηµεία µέσω του οποίου θα 
διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης. 
Πρότυπα ΕΝ 361,EN 358 για τις εξαρτύσεις, EN 355 για 
αποσβεστήρες και EN 360 για ανακόπτες. 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος 
• Κωδικός διαπιστευµένου εργαστηρίου, αριθµός παρτίδας. 

13 
Κράνη 

 ΤΕΜ. 

Κράνη 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά 
επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες.  
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να 
είναι εργονοµικά: 

• Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος να είναι από 
συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. 

• Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία 
µίας κίνησης, για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί. 

• Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση 
από δέρµα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται 

• Να υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την 
κυκλοφορία του αέρα 

Πρότυπο: ΕΝ 397  
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό  
 ρεύµα). 

14 
Μάσκα ηµίσεως προσώπου και 

φίλτρα 
 

ΤΕΜ. 

Μάσκα ηµίσεως προσώπου και φίλτρα 
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως µάσκα από συνθετικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα 
καλύπτουν και πηγούνι. 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη 
περίπτωση είναι Α1 Ρ3 (χρώµατος καφέ και λευκού) που παρέχει 
προστασία από οργανικά αέρια και ατµούς και σωµατίδια ή Α2 Ρ3 
εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. 
Πρότυπα: 
ΕΝ 140 για τη µάσκα και  
ΕΝ 14387 για φίλτρα 
Σήµανση: 
Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα 
εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής στα φίλτρα 
και ηµεροµηνία λήξης. 
• Κωδικός Εργαστηρίου  Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας (καφέ άσπρο). 

15 Νιτσεράδες 
 ΤΕΜ. 

Νιτσεράδες 
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι 
αφορά τις µηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο και τη 
σήµανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 

• Αδιαβροχοποίηση 3. 

• ∆ιαπνοή 1. 

Περιλαµβάνουν σακάκι και παντελόνι, τα οποία περιγράφονται 
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αναλυτικά ως εξής:  Σακάκι:  Υλικό κατασκευής αδιάβροχο.  
Γιακάς µε κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται,  
τοποθετείται σε θήκη που  είναι στο πίσω µέρος της νιτσεράδας.  
Eµπρός θα κλείνει µε φερµουάρ ή πρες µπουτόν Στην πλάτη θα 
φέρει τη φράση «∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ».  
Παντελόνι: Παντελόνι µε ζώνη µέσης, τσέπες εξωτερικές και 
ρύθµιση εξωτερικά στο µπατζάκι. 

16 
Ασπίδιο προστασίας για κλαδέµατα 

µε χρήση βενζινοπρίονου. 
 

ΤΕΜ. 

Ασπίδιο προστασίας για κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου. 
Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου. 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε µεταλλικό πλέγµα. Η 
προσαρµογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα. 
Πρότυπα ΕΝ 166 
Σήµανση: 
• Στο στήριγµα: 
• CE 
• Κατασκευαστής . 
• Β Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• F Μηχανική αντοχή 
 

17 
Φιλτρόµασκα Ρ1 
(σε συσκ. 20 τεµ.) 

 
ΤΕΜ. 

Φιλτρόµασκα Ρ1 
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία µόνο από 
σκόνη.  
Χαρακτηριστικά: Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης 
σκόνης από συνθετικό υλικό µε διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα 
καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι.  
∆ιατίθεται σε συσκευασίες ανά 20 τεµάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες 
υγιεινής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρις ότου ο χρήστης 
αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν 

ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

18 Ωτοασπίδες 
 ΤΕΜ. 

Ωτοασπίδες 
Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) 
υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A),για 
οκτάωρη έκθεση του εργαζοµένου µε SNR – 27 dB  
Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης 
στο κεφάλι.  
Πρότυπο ΕΝ 352 − 1.  
Σήµανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα 
εξής: 
• CE 
• Κωδικό προϊόντος 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
Είναι υποχρεωτική η προσκόµιση από τον προµηθευτή 
διαγράµµατος µε την εξασθένιση του ακουόµενου ήχου ανά οκτάβα 
συχνοτήτων. Το διάγραµµα πρέπει να συγκριθεί µε τα αποτελέσµατα 
της µέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο 
θόρυβο. 
 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α ∆’ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ν/Φ  CPV  35113400-3 

Κ.Α.Ε. 45.6063.0002 Μέσα ατοµικής προστασίας 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  Μ.Μ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Ανακλαστικά γιλέκα ΤΕΜ. 

Ανακλαστικά γιλέκα 
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούµενα οχήµατα 
(απορριµµατοφόρα, καθαρότητα).  
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο 
οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό 
κατασκευής του γιλέκο 100% πολυεστέρας. 
Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «∆ΗΜΟΣ 
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ» και στο εµπρός αριστερό και δεξιό µέρος κάτω του 
γιλέκου θα υπάρχουν από µία διαιρούµενη τσέπη οι οποίες θα 
φέρουν από µια οριζόντια αντανακλαστική ταινία.  





24 
 

Το γιλέκο  θα κλείνει µε αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. 
Πρότυπα: ΕΝ 340, 471 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
    Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο για αντανακλαστικές 
   ενδυµασίες και οι κωδικοί 2, 2 

 

2 
Άρβυλα ασφαλείας 

(ζευγάρι) 
 

ΤΕΜ. 

Άρβυλα ασφαλείας 
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες.  
Χαρακτηριστικά: Ηµιάρβυλο, από δέρµα τύπου full grain leather µε 
ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα 
δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 

Πρότυπα: EN  20344, 20345 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
    έτος κατασκευής, µέγεθος 
• Το σύµβολο S3 που συµβολίζει: 
- Προστασία δακτύλων 
- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας 
   στη φτέρνα 
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση 
   νερού 
- Προστασία της σόλας έναντι 
   διάτρησης 
- Αντιστατικές ιδιότητες 
- στη σόλα oil resistant 
- Προστασία από ολίσθηση SRC  

∆ιαθέσιµα µεγέθη 35-47 
Επιπλέον των ανωτέρω, τα υποδήµατα θα φέρουν µηχανισµό 
ταχείας απελευθέρωσης των κορδονιών σε περίπτωση εµπλοκής του 
ποδιού του χρήστη σε κίνδυνο που µπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
ατύχηµα. 

3 
Μπότες ασφαλείας 

(ζευγάρι) 
  

ΤΕΜ. 

Μπότα ασφαλείας  
Χαρακτηριστικά: άρβυλο από δέρµα  µε ύψος στο µέσο της κνήµης 
, προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων µη 
µεταλλικό  και αντιολισθητική σόλα. S3 HRO,CI,WR 
Πρότυπα: EN 20344, 20345 , 

Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
    έτος κατασκευής, µέγεθος 
• Το σύµβολο S3 που συµβολίζει: 
- Προστασία δακτύλων 
- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας 
   στη φτέρνα 
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση 
  νερού 
- Προστασία της σόλας έναντι 
 διάτρησης 
- Αντιστατικές ιδιότητες 

         - Προστασία από ολίσθηση SRC  
∆ιαθέσιµα µεγέθη 38-48 

4 Γαλότσες 
(ζευγάρι) ΤΕΜ. 

Γαλότσες 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες.  
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε 
αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό 
έναντι διάτρησης. 

Πρότυπο: EN  20344, 20345 
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
    έτος κατασκευής, µέγεθος 
• Το σύµβολο S5 που συµβολίζει: 
- Προστασία δακτύλων 
- Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας 
   στη φτέρνα 
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- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση 
   νερού 
- Προστασία της σόλας έναντι 
  διάτρησης 

- Αντιστατικές ιδιότητες 

5 Γάντια από PVC 
(ζευγάρι) ΤΕΜ. 

Γάντια από PVC 
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χηµικούς, 
µηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόµενοι σε 
απορριµµατοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισµούς κάδων, σε 
νεκροταφεία. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35 cm πάχος 1 mm. Υλικό 
κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 

Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 
 3, 1, 2, 1, που σηµαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 2 (διάσχιση) 
• 1 (διάτρηση)  
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374  
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
   Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από 
   µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 
   3,1,2,1 
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και 

µικροοργανισµούς. 

 

6 

Γάντια από ύφασµα  
και νιτρίλιο 

(ζευγάρι) 
 

ΤΕΜ. 

Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εµπρός µέρος της παλάµης 
µπορεί να εκτεθεί σε χηµικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως 
στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς 
και σε βαφές.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm. Εµπρός και 
πίσω µέρος παλάµης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές 
ουσίες ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 

Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 
 4, 2, 3, 2. 
• 4 (τριβή) 
• 2 (κοπή µε λεπίδα) 
• 3 (διάσχιση) 
• 2 (διάτρηση)  
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420  
Σήµανση: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 
   Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο για προστασία από 
   µηχανικούς κινδύνους από χηµικές 
   ουσίες  και Μικροοργανισµού και οι 
   κωδικοί      4, 2, 3, 2 

 

7 
∆ερµατοπάνινα γάντια 

(ζευγάρι) 
 

ΤΕΜ. 

∆ερµατοπάνινα γάντια 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από 
απλούς µηχανικούς κινδύνους (τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε 
στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα, 
οικοδόµοι, σε κήπους, µηχανοτεχνίτες.  

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm πάχος 1 -1,2 
mm. 

Το εµπρός µέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρµα 
προσώπου και το πίσω µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική 
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ταινία σύσφιξης. Σε διάφορα µεγέθη M,L,XL. 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 4 (διάσχιση) 
• 4 (διάτρηση)  
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από 
 µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 
 3, 1, 4, 4 

 

8 

Γάντια ελαστικά  
µιας χρήσης medium 
(σε συσκ. 100 τεµ.) 

 

ΤΕΜ. 

Γάντια ελαστικά µιας χρήσης 
Πεδίο χρήσης: για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή 
µικροοργανισµών.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. 
Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. 
Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 τεµάχια. 

Πρότυπα: ΕΝ 374 
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές 
 ουσίες και Μικροοργανισµούς  

 

9 

Γάντια από νιτρίλιο 
(ζευγάρι) 

 
 

ΤΕΜ. 

Γάντια από νιτρίλιο 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά 
χηµικά ή µικροοργανισµούς όπως στην καθαριότητα και σε 
ψεκασµούς.  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35cm. Πάχος 0,5 mm.  
Υλικό κατασκευής νιτρίλιο µε εσωτερική επένδυση από 
ανθιδρωτικό υλικό. 
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 4,1,0,1 , που σηµαίνει: 

• 4 (τριβή) 
• 1 (κοπή µε λεπίδα) 
• 0 (διάσχιση)  
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374  
Σήµανση: 
• CE 
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, 
 Έτος κατασκευής 
• Εικονόσηµο προστασίας από 
 µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 
4,1,0,1 
• Απαραίτητη η σήµανση στο γάντι µε 
 Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές 
 ουσίες  και Μικροοργανισµούς. 
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10 
Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή 

ακτινοβολία 
 

ΤΕΜ. 

Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς µήνες.  
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής 
ακτινοβολίας, επαρκή µηχανική αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής 
και βραχίονες στήριξης ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη 
προσαρµογή.  

Πρότυπα ΕΝ 166 
Σήµανση: 
Στους βραχίονες: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 6_2 ή 6-2,5 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης 

της ηλιακής ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου 
φάσµατος. 

• F Μηχανική αντοχή. 
• Κ προστασία έναντι τριβής. 
Εναλλακτικά µπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή 

σήµανση 5_2 ή 5-2,5 που σηµαίνει ότι δεν απορροφάται το 
υπέρυθρο φάσµα της ακτινοβολίας. 

11 
Καπέλα 

 ΤΕΜ. 

Καπέλα 
Θα είναι κατασκευασµένα από ψάθα καλής ποιότητας που δε θα 
φθείρεται. Θα είναι πλεκτά µε ενιαία πλέξη. Θα έχουν λάστιχο 
συγκράτησης και περιµετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 
cm. 
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν και καπέλα jockey για 
µεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασίας όπου οι 
συνθήκες το απαιτούν  και θα αναγράφουν τη φράση «∆ΗΜΟΣ Ν. 
ΣΜΥΡΝΗΣ» και είναι 100% βαµβακερά. 

12 Αντανακλαστικοί κώνοι σήµανσης 
 ΤΕΜ. 

Αντανακλαστικοί κώνοι σήµανσης 
Οι κώνοι θα χρησιµοποιούνται ως υλικά οδικής σήµανσης, όπου 
είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.  
Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (µε εναλλασσόµενους λευκούς 
και κόκκινους δακτυλίους).  

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ ή PVC  
Ύψος: 50 cm  
Βάρος: 2,2 - 2,4 Kg 

Μορφή: Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασµένη µε τρόπο που να 
επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία. 
Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο µε τρόπο 
που το συνολικό ύψος να µην υπερβαίνει το 20% του αρχικού.  
Στο επάνω µέρος θα υπάρχει οπή για την µεταφορά και την 
εναπόθεσή τους.  
Χρωµατισµός: Η κόκκινη µη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις του χρωµατοµετρικού συστήµατος της CIE 
15,2 (1986) µε πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωµετρία 45/0 µε τις 
ακόλουθες τιµές συντεταγµένων. 
Χρώµα 1  2  

 Χ Ψ Χ Ψ 

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 

3  4  

Χ Ψ Χ Ψ 

0,521 0,371 0,610 0,390 

Παρ/ντας Φωτειν/τας β 

 

> 0,11 
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Αντανακλαστική µεµβράνη: 
Η αντανακλαστική µεµβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 954 / 86). Η επικόλληση της µεµβράνης στον 
κώνο θα είναι σύµφωνη µε το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN 
TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναµο εθνικό πρότυπο.  

Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις µηχανικές αντοχές των § 
7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναµου 
προτύπου. Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους − µέλους της Ε.Ε. Θα 
έχει σήµανση στη βάση µε τον κατασκευαστή και τον αριθµό 
έγκρισης. 

13 Νιτσεράδες 
 ΤΕΜ. 

Νιτσεράδες 
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι 
αφορά τις µηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο και τη 
σήµανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: 

• Αδιαβροχοποίηση 3. 

• ∆ιαπνοή 1. 

Περιλαµβάνουν σακάκι και παντελόνι, τα οποία περιγράφονται 
αναλυτικά ως εξής:  Σακάκι:  Υλικό κατασκευής αδιάβροχο.  
Γιακάς µε κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται,  
τοποθετείται σε θήκη που  είναι στο πίσω µέρος της νιτσεράδας.  
Eµπρός θα κλείνει µε φερµουάρ ή πρες µπουτόν Στην πλάτη θα 
φέρει τη φράση «∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ».  
Παντελόνι: Παντελόνι µε ζώνη µέσης, τσέπες εξωτερικές και 
ρύθµιση εξωτερικά στο µπατζάκι. 

14 
Φιλτρόµασκα Ρ1 
(σε συσκ. 20 τεµ.) ΤΕΜ. 

Φιλτρόµασκα Ρ1 
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία µόνο από 
σκόνη.  
Χαρακτηριστικά: Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης 
σκόνης από συνθετικό υλικό µε διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα 
καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι.  
∆ιατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-30 τεµάχια. Αν τηρηθούν οι 
κανόνες υγιεινής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρις ότου ο χρήστης 
αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν 

ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

15 Μάσκα ηµίσεως προσώπου 
 

ΤΕΜ. 

Μάσκα ηµίσεως προσώπου και φίλτρα 
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως µάσκα από συνθετικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα 
καλύπτουν και πηγούνι. 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη 
περίπτωση είναι Α1 Ρ3 (χρώµατος καφέ και λευκού) που παρέχει 
προστασία από οργανικά αέρια και ατµούς και σωµατίδια ή Α2 Ρ3 
εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. 
Πρότυπα: 
ΕΝ 140 για τη µάσκα και  
ΕΝ 14387 για φίλτρα 
Σήµανση: 
Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα 
εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής στα 
φίλτρα και ηµεροµηνία λήξης. 
• Κωδικός Εργαστηρίου  Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας (καφέ άσπρο). 

16 
Φίλτρα για µάσκα ηµίσεως προσώπου 

(ζευγάρι) 
 

ΤΕΜ. Φίλτρα για µάσκα ηµίσεως προσώπου 
(για την ως άνω µάσκα Α/Α 15) της παρούσας οµάδας. 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

TMHMA 1 

ΟΜΑ∆Α Α1'. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) CPV: 35113400-3 

Κ.Α.Ε. 20.6063.0002 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ TEMAXIA 340 5,50 € 1.870,00 € 

2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ζευγάρι) TEMAXIA 500 27,00 € 13.500,00 € 

3 ΓΑΛΟΤΣΕΣ (ζευγάρι) TEMAXIA 100 15,00 € 1.500,00 € 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC (ζευγάρι) TEMAXIA 500 2,00 € 1.000,00 € 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) TEMAXIA 100 2,50 € 250,00 € 
6 ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) TEMAXIA 4.000 3,00 € 12.000,00 € 

7 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ 
small (σε συσκ. 100 τεµ.) 

TEMAXIA 50 5,00 € 250,00 € 

8 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ 
medium (σε συσκ. 100 τεµ.) 

TEMAXIA 150 5,00 € 750,00 € 

9 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ 
large (σε συσκ. 100 τεµ.) 

TEMAXIA 100 5,00 € 500,00 € 

10 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ (ζευγάρι) TEMAXIA 20 15,00 € 300,00 € 

11 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) TEMAXIA 900 2,00 € 1.800,00 € 

12 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) TEMAXIA 25 6,00 € 150,00 € 

13 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ  (goggles) TEMAXIA 10 8,00 € 80,00 € 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ TEMAXIA 5 6,00 € 30,00 € 

15 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

TEMAXIA 200 8,00 € 1.600,00 € 

16 ΚΑΠΕΛΑ TEMAXIA 301 2,70 € 812,70 € 

17 ΚΡΑΝΗ TEMAXIA 50 6,00 € 300,00 € 

18 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ TEMAXIA 100 10,00 € 1.000,00 € 

19 ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ TEMAXIA 5 10,00 € 50,00 € 

20 ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ TEMAXIA 360 13,00 € 4.680,00 € 

21 ΠΟ∆ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ TEMAXIA 5 14,00 € 70,00 € 

22 ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 σε συσκ. 20 τεµ. TEMAXIA 130 16,00 € 2.080,00 € 

23 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ TEMAXIA 5 25,00 € 125,00 € 

24 
ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
(ζευγάρι) 

TEMAXIA 10 12,00 € 120,00 € 

25 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ (ζευγάρι) TEMAXIA 10 8,00 € 80,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 7.976 
Σύνολο 

44.897,70 € 
Φ.Π.Α. 24%  

10.775,45 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

55.673,15 € 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α2'. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) CPV: 35113400-3 

Κ.Α.Ε. 20.6063.0002 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ TEMAXIA 12 5,50 € 66,00 € 

2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ζευγάρι) TEMAXIA 12 27,00 € 324,00 € 
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3 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

TEMAXIA 12 8,00 € 96,00 € 

4 ΚΑΠΕΛΑ TEMAXIA 12 2,70 € 32,40 € 

5 ΚΡΑΝΗ TEMAXIA 6 6,00 € 36,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 54 
Σύνολο 

554,40 € 
Φ.Π.Α. 24%  

133,06 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

687,46 € 

Σύνολο Α1 + Α2 ΟΜΑ∆ΩΝ  45.452,10 € 

Α1 + Α2 ΟΜΑ∆ΩΝ Φ.Π.Α. 24% 10.908,50 € 

Σύνολο Α1 + Α2 ΟΜΑ∆ΩΝ µε Φ.Π.Α. 24% 56.360,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Α1+Α2 
ΟΜΑ∆ΩΝ 

8.030 

TMHMA 2 

ΟΜΑ∆Α Β'. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV: 35113400-3 

Κ.Α.Ε. 30.6063.0008 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ TEMAXIA 40 5,50 € 220,00 € 

2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ζευγάρι) TEMAXIA 35 27,00 € 945,00 € 

3 ΓΑΛΟΤΣΕΣ (ζευγάρι) TEMAXIA 31 15,00 € 465,00 € 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) TEMAXIA 451 2,50 € 1.127,50 € 

5 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

TEMAXIA 40 8,00 € 320,00 € 

6 ΚΑΠΕΛΑ TEMAXIA 40 2,70 € 108,00 € 

7 ΚΡΑΝΗ TEMAXIA 16 6,00 € 96,00 € 

8 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ TEMAXIA 15 10,00 € 150,00 € 

9 ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ TEMAXIA 15 40,00 € 600,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 683 
Σύνολο 

4.031,50 € 
Φ.Π.Α. 24%  

967,56 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

4.999,06 € 
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TMHMA 3 

ΟΜΑ∆Α Γ'. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ CPV: 35113400-3 

Κ.Α.Ε. 35.6063.0001 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟ∆ΙΕΣ TEMAXIA 15 15,00 € 225,00 € 

2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ TEMAXIA 20 5,50 € 110,00 € 

3 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ TEMAXIA 5 10,00 € 50,00 € 

4 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (ζευγάρι) TEMAXIA 25 27,00 € 675,00 € 

5 ΓΑΛΟΤΣΕΣ (ζευγάρι) TEMAXIA 25 15,00 € 375,00 € 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) TEMAXIA 95 2,50 € 237,50 € 

7 ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) TEMAXIA 95 3,00 € 285,00 € 

8 ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ (ζευγάρι) TEMAXIA 98 4,00 € 392,00 € 

9 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ 
medium (σε συσκ. 100 τεµ.) 

TEMAXIA 5 5,00 € 25,00 € 

10 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ  (goggles) TEMAXIA 20 8,00 € 160,00 € 

11 ΚΑΠΕΛΑ TEMAXIA 21 2,70 € 56,70 € 

12 ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗΣ TEMAXIA 2 180,00 € 360,00 € 

13 ΚΡΑΝΗ TEMAXIA 10 6,00 € 60,00 € 

14 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ TEMAXIA 15 25,00 € 375,00 € 

15 ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ TEMAXIA 30 13,00 € 390,00 € 

16 
ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ 

TEMAXIA 17 10,00 € 170,00 € 

17 ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 (σε συσκ. 20 τεµ.) TEMAXIA 3 16,00 € 48,00 € 

18 ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ TEMAXIA 6 6,00 € 36,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 507 
Σύνολο 

4.030,20 € 
Φ.Π.Α. 24%  

967,25 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

4.997,45 € 

TMHMA 4 

ΟΜΑ∆Α ∆'. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ν/Φ CPV: 35113400-3 

Κ.Α.Ε. 45.6063.0002 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ TEMAXIA 25 5,50 € 137,50 € 

2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ζευγάρι) TEMAXIA 12 27,00 € 324,00 € 
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3 ΜΠΟΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ζευγάρι) TEMAXIA 6 120,00 € 720,00 € 

4 ΓΑΛΟΤΣΕΣ (ζευγάρι) TEMAXIA 19 15,00 € 285,00 € 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC (ζευγάρι) TEMAXIA 200 2,00 € 400,00 € 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) TEMAXIA 99 2,50 € 247,50 € 

7 ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) TEMAXIA 300 3,00 € 900,00 € 

8 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ 
medium (σε συσκ. 100 τεµ.) 

TEMAXIA 5 5,00 € 25,00 € 

9 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ TEMAXIA 10 2,50 € 25,00 € 

10 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

TEMAXIA 10 8,00 € 80,00 € 

11 ΚΑΠΕΛΑ TEMAXIA 50 2,70 € 135,00 € 

12 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ TEMAXIA 20 10,00 € 200,00 € 

13 ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ TEMAXIA 16 13,00 € 208,00 € 

14 ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 (σε συσκ. 20 τεµ.) TEMAXIA 10 16,00 € 160,00 € 

15 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ TEMAXIA 5 25,00 € 125,00 € 

16 
ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
(ζευγάρι) 

TEMAXIA 5 12,00 € 60,00 € 

Σύνολο 
4.032,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  
967,68 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 
4.999,68 € 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ∆ΩΝ Α1+Α2+Β+Γ+∆ 

ΣΥΝΟΛΟ 57.545,80 € 

ΦΠΑ 24% 13.810,99 € 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 71.356,79 € 

 

 

 

 

 

 

 

 





33 
 

Γ. τους όρους διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.  

Οι όροι διακήρυξης έχουν ως εξής: 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 71.356,79 € συµπερ. ΦΠΑ 24% 
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• ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 
Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Ταχυδροµική διεύθυνση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 
Πόλη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Ταχυδροµικός Κωδικός 17121 
Τηλέφωνο 213 20 25 850 - 781 
Φαξ 210 93 53 047 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  gdimarxou@0149.syzefxis.gov.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.neasmyrni.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ∆ΗΜΟΣ  και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, υποτοµέας ΟΤΑ. 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες». 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ∆ΗΣ. 
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση: http://www.neasmyrni.gr 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (άρθρο 117 του ν. 4412/16).  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ίδιοι πόροι: 
Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 20.6063.0002, 30.6063.0008,  35.6063.0001, 45.6063.0002. 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η προµήθεια µε τίτλο «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά µόνο βάση τιµής. 
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 35113400-3. 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα/οµάδες/υποοµάδες: 
ΤΜΗΜΑ 1: «ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1’. Υπηρεσία Καθαριότητας (Τµήµα Αποκοµιδής και ανακύκλωσης) CPV: 35113400-3», εκτιµώµενης αξίας 44.897,70 € 

πλέον ΦΠΑ 24% 10.775,45 € σύνολο 55.673,15 €. 
 

«ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2’. Υπηρεσία Καθαριότητας (Ηλεκτροφωτισµός) CPV: 35113400-3», εκτιµώµενης αξίας 554,40 € πλέον ΦΠΑ 24% 
133,06 σύνολο 687,46 €. 

 
ΤΜΗΜΑ 2: «ΟΜΑ∆Α Β’. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών CPV: 35113400-3», εκτιµώµενης αξίας 4.031,50 € πλέον ΦΠΑ 24% 967,56 € σύνολο 4.999,06 €. 

 
ΤΜΗΜΑ 3: «ΟΜΑ∆Α Γ’. ∆/νσης Πρασίνου CPV: 35113400-3», εκτιµώµενης αξίας 4.030,20 € πλέον ΦΠΑ 24% 967,25 €                      σύνολο 4.997,45 €. 
 
ΤΜΗΜΑ 4: «ΟΜΑ∆Α ∆’. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΑΠ) CPV: 35113400-3», εκτιµώµενης αξίας 4.032 € πλέον ΦΠΑ 24% 967,68 € σύνολο 

4.999,68 €. 
 
Ο κάθε συµµετέχων οικονοµικός φορέας µπορεί να καταθέσει προσφορά για µια ή περισσότερες ή για όλες τις οµάδες όπως αυτές παρουσιάζονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης. 
∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για µέρος των ζητούµενων ειδών ανά οµάδα, παρά για το σύνολο 
των ειδών της κάθε οµάδας/οµάδων. 
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε οµάδας/οµάδων ή/και για µέρος της προκηρυχθείσα ποσότητας οµάδας/οµάδων, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, οικονοµική προσφορά που θα ξεπερνά τις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, στο σύνολο 
αλλά ή/και σε κάθε είδος της εκάστοτε οµάδας/οµάδων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως 
ισχύουν και ιδίως: 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
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) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση 
∆ιατάξεων 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 άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
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 ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” , 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
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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. 
 

 

Τα σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα. 

11 Την υπ’ αριθ. 42/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών. 

12 Το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 28732/25-09-2017 Πρωτογενές αίτηµα της Γεωπονικής Υπηρεσίας το οποίo αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 
17REQ001998463. 

13 Το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 27983/19-09-2017 Πρωτογενές αίτηµα του ∆ηµ. Νεκροταφείου το οποίo αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 
17REQ002001106. 

14 Το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 27861/18-09-2017 Πρωτογενές αίτηµα του Τµήµατος Αποκοµιδής και Ανακύκλωσης το οποίo αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
µε Α∆ΑΜ: 17REQ002002715. 

15 Το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 28177/20-09-2017 Πρωτογενές αίτηµα Της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίo αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε 
Α∆ΑΜ:17REQ001998285. 

 
1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη  διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συµµετοχής, µε καταληκτική ηµεροµηνία  
..../....../........ και ώρα .......... 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, είτε ταχυδροµικά στη 
∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 4ος όροφος, Τ. Κ. 171 21. 
1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του ν. 4412/2016. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) 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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοθέση της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: http://www.neasmyrni.gr  στη διαδροµή : 
Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις ► Τµήµα Προµηθειών. 
Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής, βαρύνουν και θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή, ανάλογα µε την αξία του αρχικού προϋπολογισµού της οµάδας 
του ∆ιαγωνισµού που κατακυρώθηκε. 
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. 
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
1. η παρούσα ∆ιακήρυξη. 

2. η µε αρ. 42/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών. 

3. το Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

4. το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
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Στην ιστοθέση της Αναθέτουσας Αρχής (www.neasmyrni.gr) είναι διαθέσιµα όλα τα συµβατικά τεύχη της παρούσας. 
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Στo τηλέφωνο 213 20 25 902 Τµήµα Προµηθειών Κος Ιωάννης Τόλιος. 
2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
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. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό 
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης 
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πχ αγγλική, 
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),   
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, 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 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών 
φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε 
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή 
για την υποβολή προσφοράς. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. 
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.1. ∆εν απαιτείται. 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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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/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την 
εθνική νοµοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους.  
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως 
όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά 
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  
 

2.2.3.4.  Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην 
αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, 
λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3.2 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ 
της παρ. 4, 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 προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται 
ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 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 
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αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος 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 Σ∆Σ, 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 

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
προσκοµίσουν κύκλο εργασιών των 3 τελευταίων ετών, ίσο µε το διπλάσιο του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού της υπ’ αριθ. 42/2017 µελέτης, για 
τις οµάδες που συµµετέχει ο οικονοµικός φορέας χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να προσκοµίσουν: 
1. ∆είγµατα ή περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των  οποίων πρέπει να µπορεί να βεβαιώνεται.  

2. Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες  ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία  
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των ειδών. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την 
τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών 
τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της 
σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

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, και 2.2.6 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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-
11-2016), το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και 
συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το 
ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

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, 2.2.3 έως 
2.2.6 και 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
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 ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, 
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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, 
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι 
σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά 
τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν δήλωση περί του 
ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση  του κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, 
για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε 
θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των 
κυριότερων υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά µέγιστο όριο, µε αναφορά  του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του 
δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη 
Β.5. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά 
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
Β.6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό 
φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.7. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι 
θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
 
 
 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: µόνο βάσει τιµής. 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 42/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών.  
∆εν 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 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) του κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Η προσφορά υποβάλλεται σε έναν (1) σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

2. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής: ∆ήµος Νέας Σµύρνης 

3. Ο τίτλος της σύµβασης: «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΑΠ)» του ∆ήµου Νέας Σµύρνης. (υπ’ αρ. 42/2017 µελέτη του Τµήµατος 
Προµηθειών) 

4. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής) ……/………./2017 ηµέρα 
……………………… και ώρα……… πµ. έως ……………. πµ. 

5. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα: (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) 
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Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (2) σφραγισµένους υποφακέλους: 
1. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» που περιέχει: τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική 

προσφορά σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη,  την υπ’ αριθ. 42/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών και τις σχετικές µε αυτή 
διατάξεις και νόµους. 

2. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς» που περιέχει την οικονοµική προσφορά, συνταγµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
διακήρυξη, στην υπ’ αριθ. 42/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών και τις σχετικές µε αυτή διατάξεις και νόµους. 

Οι ως άνω φάκελοι, θα περιέχουν την αντίστοιχη προσφορά και σε ψηφιακό µέσο (dvd ή cd ή usb memory stick).   
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι, εκτός από τον τίτλο τους, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (προσφορά ή αίτηση συµµετοχής, επωνυµία, τίτλος 
της σύµβασης κλπ).  
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την 
πρόσκληση για την αποσφράγιση (άρθρο 96 παρ.3 του ν. 4412/2016). 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. (άρθρο 96 παρ.5 του ν. 4412/2016). 
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο 
αυτών (άρθρο 96 παρ.6 του ν. 4412/2016). 

Ο προσφέρων, µε την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτοµάτως ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών και απαιτήσεων και έχει σχηµατίσει πλήρη εικόνα για 

το είδος της προµήθειας.  

Προσφορές που παρουσιάζουν ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες, πρόδηλα τυπικά σφάλµατα κλπ. δεν απορρίπτονται, εάν κατά την κρίση της επιτροπής, 

κρίνονται ως επουσιώδεις (άρθρο 102 παρ. 1 έως 4 του ν. 4412/2016). 
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν: 
α) Tο ΤΕΥ∆ όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8.1 της παρούσας διακήρυξης.  
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
Οικονοµικοί φορείς που στηρίζονται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε συνεργαζόµενη οντότητα. 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην υπ’ αριθ. 42/2017 µελέτη του Τµήµατος 
Προµηθειών, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής -  Τεχνική Προσφορά, επιπλέον θα περιλαµβάνει: 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, αρµοδίως υπογεγραµµένη, όπου ο οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι: 

•••• Έλαβε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα και ότι τα προϊόντα που θα διαθέτει θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 42/2017 µελέτης του Τµήµατος 
Προµηθειών. 

•••• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του ∆ήµου Νέας Σµύρνης περί µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού. 

•••• Τα είδη που προσφέρει είναι καινούργια, αµεταχείριστα και είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που αναφέρονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 42/2017 µελέτης του Τµήµατος Προµηθειών. 

•••• Θα προσκοµίσει δείγµα για όλα τα είδη της υπ’ αριθ. 42/2017 µελέτης του Τµήµατος Προµηθειών. Κατ’ εξαίρεση, λόγω κόστους, µπορεί να µην 

προσκοµιστεί δείγµα του είδους στην οµάδα Γ’ ∆/νση Πρασίνου στον Α/Α 12 ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗΣ, αλλά απαιτείται πιστοποιητικό 

– φύλλο συµµόρφωσης.  

•••• Αποδέχεται η παράδοση να γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη 
µέρα της ειδοποίησης της Υπηρεσίας. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης   όπως ορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Παράρτηµα I της διακήρυξης. 
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται.  
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα,  
β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 12 µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως µέχρι έξι (6) µήνες, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της (ν. 
4412/2016 άρθρο 97). 
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 
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οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H 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 κατακύρωσης) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 
την 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 δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 42/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών. 
στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
 
3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα 
διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν 
γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.  
Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο.  
Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.  
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την επιτροπή. 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση του ΤΕΥ∆ και της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και 
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. 
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 θα ορισθεί από την επιτροπή του διαγωνισµού. 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
Σηµειώνεται ότι, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικής προσφοράς και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν 
σε µια δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (άρθρο 117 παρ. 4 του ν. 4412/2016). 
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. 
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.  
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 ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.  
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα 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. 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 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.∆., 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 της παρούσας,  
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 σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής 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.  
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Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο.  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών της παραγράφου 3.4. της παρούσας 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 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, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  
3.4 Ενστάσεις 

Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5)  

ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 

ενδιαφερόµενο. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/16, εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου 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 από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο. 
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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 ∆ιαγωνισµού. 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) 

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 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της 
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

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

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις 
απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, 
προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους 
της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του 
τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και 
µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, 
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προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή 
τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
4.5 ∆ικαίωµα 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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 
5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο:  
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 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.  
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο 
(άρθρο 1 ν. 2859/2000).  
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.  
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες 
δηµοσίων συµβάσεων. 
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 209 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα 
(207 του ν. 4412/16). 
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του 
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Η είσπραξη του προστίµου 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 καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων  

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα 
εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα 
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
6.1  Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά, αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και έως την λήξη της, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες 
του ∆ήµου και κατόπιν εντολής από τον υπεύθυνο του τµήµατος ή από τον αρµόδιο υπάλληλο του τµήµατος, απ’ ευθείας στον προµηθευτή τηλεφωνικά ή 
µέσω αποστολής τηλεοµοιοτυπίας (fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 07:30 – 13:00 µε ευθύνη, µέριµνα και 
δαπάνες µεταφοράς και παράδοσης του προµηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  
Ως σηµείο παράδοσης ορίζεται η κάτωθι διεύθυνση: 
Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Νέα Σµύρνη. Η παράδοση θα γίνεται σε σηµείο και χώρο που θα υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο ή αρµόδιο υπάλληλο του 
σηµείου παράδοσης. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται  να εκτελέσει την παραγγελία  εντός δέκα (10) εργάσιµών ηµερών από την επόµενη ηµέρα που του δόθηκε η 
παραγγελία. 
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 
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Ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης διατηρούν το δικαίωµα κάποια από τα είδη να µην ζητηθούν καθόλου καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης, η κάθε παραγγελία θα 
περιλαµβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία. Ο ∆ήµος δεν δεσµεύεται σε καµία περίπτωση για ολοκλήρωση της προµήθειας. 
Τα έξοδα µεταφοράς µέχρι τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου Νέας Σµύρνης θα επιβαρύνουν τον προµηθευτή. Τα είδη θα παραδίδονται στην Επιτροπή 
Παραλαβής Προµηθειών, η οποία θα τα παραλαµβάνει παρουσία του προµηθευτή και έλεγχο της ποιότητας. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής όπου θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα του κάθε είδους.  
Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την χορήγηση κανενός είδους εκτός εάν φέρει βεβαίωση της οικείας Αστυνοµικής Αρχής περί ανυπαρξίας του είδους 
στην αγορά. 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις 
του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 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 ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον 
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκοµίστηκε. 
6.2  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.2.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε 
τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
6.2.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 
του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
6.2.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη απορριφθούν από την Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών ως µη εξαιρετικής ποιότητας, ο προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει παραιτουµένου ρητώς από το δικαίωµα διαιτησίας. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής δεν τα αντικαταστήσει σε 
τακτή προθεσµία, ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης προβαίνουν στην προµήθεια από ελεύθερο εµπόριο σε βάρος του προµηθευτή. 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ 
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

 

TMHMA 1 

ΟΜΑ∆Α Α1'. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) CPV: 35113400-3 

Κ.Α.Ε. 20.6063.0002 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ TEMAXIA 340   0,00 € 

2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 500   0,00 € 

3 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 100   0,00 € 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΑΡΙ 500   0,00 € 

5 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 100   0,00 € 

6 ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ 4.000   0,00 € 

7 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ small σε 
συσκ. 100 τεµ. 

TEMAXIA 50   0,00 € 

8 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ medium σε 
συσκ. 100 τεµ. 

TEMAXIA 150   0,00 € 
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9 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ large σε 
συσκ. 100 τεµ. 

TEMAXIA 100   0,00 € 

10 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓΑΡΙ 20   0,00 € 

11 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 900   0,00 € 

12 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙ 25   0,00 € 

13 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ  (goggles) TEMAXIA 10   0,00 € 

14 
ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ 
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 

TEMAXIA 5   0,00 € 

15 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

TEMAXIA 200   0,00 € 

16 ΚΑΠΕΛΑ TEMAXIA 301   0,00 € 

17 ΚΡΑΝΗ TEMAXIA 50   0,00 € 

18 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

TEMAXIA 100   0,00 € 

19 
ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 

TEMAXIA 5   0,00 € 

20 ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ TEMAXIA 360   0,00 € 

21 ΠΟ∆ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ TEMAXIA 5   0,00 € 

22 
ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 σε συσκ. 20 
τεµ. 

TEMAXIA 130   0,00 € 

23 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ 

TEMAXIA 5   0,00 € 

24 
ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 10   0,00 € 

25 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 10   0,00 € 

Σύνολο 
0,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  
0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 
0,00 € 

ΟΜΑ∆Α Α2'. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) CPV: 35113400-3 

Κ.Α.Ε. 20.6063.0002 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ TEMAXIA 12   0,00 € 

2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 12   0,00 € 

3 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

TEMAXIA 12   0,00 € 

4 ΚΑΠΕΛΑ TEMAXIA 12   0,00 € 

5 ΚΡΑΝΗ TEMAXIA 6   0,00 € 

Σύνολο 
0,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  
0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 
0,00 € 

Σύνολο Α1 + Α2 ΟΜΑ∆ΩΝ  0,00 € 

Α1 + Α2 ΟΜΑ∆ΩΝ Φ.Π.Α. 24% 0,00 € 
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Σύνολο Α1 + Α2 ΟΜΑ∆ΩΝ µε Φ.Π.Α. 24% 0,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

TMHMA 2 

ΟΜΑ∆Α Β'. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV: 35113400-3 

Κ.Α.Ε. 30.6063.0008 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ TEMAXIA 40   0,00 € 

2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 35   0,00 € 

3 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 31   0,00 € 

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 451   0,00 € 

5 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

TEMAXIA 40   0,00 € 

6 ΚΑΠΕΛΑ TEMAXIA 40   0,00 € 

7 ΚΡΑΝΗ TEMAXIA 16   0,00 € 

8 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

TEMAXIA 15   0,00 € 

9 ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ TEMAXIA 15   0,00 € 

Σύνολο 
0,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  
0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 
0,00 € 

TMHMA 3 

ΟΜΑ∆Α Γ'. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ CPV: 35113400-3 

Κ.Α.Ε. 35.6063.0001 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟ∆ΙΕΣ TEMAXIA 15   0,00 € 

2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ TEMAXIA 20   0,00 € 

3 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

TEMAXIA 5   0,00 € 

4 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 25   0,00 € 

5 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 25   0,00 € 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 95   0,00 € 

7 
ΓΑΝΤΙΑ 
∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 95   0,00 € 

8 ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ 98   0,00 € 

9 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ 
medium σε συσκ. 100 τεµ. 

ΖΕΥΓΑΡΙ 5   0,00 € 

10 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ  (goggles) TEMAXIA 20   0,00 € 
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11 ΚΑΠΕΛΑ TEMAXIA 21   0,00 € 

12 
ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 
ΠΤΩΣΗΣ 

TEMAXIA 2   0,00 € 

13 ΚΡΑΝΗ TEMAXIA 10   0,00 € 

14 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ 

TEMAXIA 15   0,00 € 

15 ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ TEMAXIA 30   0,00 € 

16 
ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ 

TEMAXIA 17   0,00 € 

17 
ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 σε 
συσκ. 20 τεµ. 

TEMAXIA 3   0,00 € 

18 ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ TEMAXIA 6   0,00 € 

Σύνολο 
0,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  
0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 
0,00 € 

TMHMA 4 

ΟΜΑ∆Α ∆'. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ν/Φ CPV: 35113400-3 

Κ.Α.Ε. 45.6063.0002 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ TEMAXIA 25   0,00 € 

2 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 12   0,00 € 

3 ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 6   0,00 € 

4 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 19   0,00 € 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΑΡΙ 200   0,00 € 

6 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 
ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 99   0,00 € 

7 
ΓΑΝΤΙΑ 
∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 300   0,00 € 

8 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ 
medium σε συσκ. 100 τεµ. 

TEMAXIA 5   0,00 € 

9 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 10   0,00 € 

10 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

TEMAXIA 10   0,00 € 

11 ΚΑΠΕΛΑ TEMAXIA 50   0,00 € 

12 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

TEMAXIA 20   0,00 € 

13 ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ TEMAXIA 16   0,00 € 

14 
ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 σε 
συσκ. 20 τεµ. 

TEMAXIA 10   0,00 € 

15 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ 

TEMAXIA 5   0,00 € 

16 
ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ 
ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 5   0,00 € 

Σύνολο 
0,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  
0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 
0,00 € 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ∆ΩΝ Α1+Α2+Β+Γ+∆ 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 

ΦΠΑ 24% 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 0,00 € 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Τυποποιηµένο Eντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6211 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ελ. Βενιζέλου 14, Νέα Σµύρνη, 17121 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ∆ηµήτρης Λαβδανίτης 
- Τηλέφωνο: 213 20 25 781 
- Ηλ. ταχυδροµείο: lavdanitis@0149.syzefxis.gov.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: http://www.neasmyrni.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος της δηµόσιας σύµβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)», CPV: 35113400-3  
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 6211 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε Προµήθεια 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων:  
ΤΜΗΜΑ 1: «ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1’. Υπηρεσία Καθαριότητας (Τµήµα Αποκοµιδής και ανακύκλωσης) CPV: 35113400-3», εκτιµώµενης 

αξίας 44.897,70 € πλέον ΦΠΑ 24% 10.775,45 € σύνολο 55.673,15 €. 
 

«ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2’. Υπηρεσία Καθαριότητας (Ηλεκτροφωτισµός) CPV: 35113400-3», εκτιµώµενης αξίας 554,40 € 
πλέον ΦΠΑ 24% 133,06 σύνολο 687,46 €. 

 
ΤΜΗΜΑ 2: «ΟΜΑ∆Α Β’. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών CPV: 35113400-3», εκτιµώµενης αξίας 4.031,50 € πλέον ΦΠΑ 24% 967,56 € 

σύνολο 4.999,06 €. 
 

ΤΜΗΜΑ 3: «ΟΜΑ∆Α Γ’. ∆/νσης Πρασίνου CPV: 35113400-3», εκτιµώµενης αξίας 4.030,20 € πλέον ΦΠΑ 24% 967,25 € σύνολο 
4.997,45 €. 

 
ΤΜΗΜΑ 4: «ΟΜΑ∆Α ∆’. ∆ηµοτικό Ν/Φ CPV: 35113400-3», εκτιµώµενης αξίας 4.032 € πλέον ΦΠΑ 24% 967,68 € σύνολο 4.999,68 €. 
 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: αρ. µελέτης 42/2017 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ 
 
 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

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: [……] 
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Αρµόδιος ή αρµόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 
υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία 
επιχείρηση; 

 

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); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

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 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 ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει 
βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε 
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση ή 
κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που 
συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τµήµατα - Οµάδες Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των τµηµάτων για τα 
οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης 
εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την 
εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το 
µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του 
οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
16 συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση· 

17 δωροδοκία· 

18 απάτη· 

19 τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες· 

20 νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας· 

21 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 προσώπου 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): 
[……][……][……][……] 

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

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια 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): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός φορέας 
έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: [……] 
 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

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

[] Ναι [] Όχι  

 
 
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; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
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των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ; 

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

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

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[] 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: 
[…….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 
οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και 
των µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής 
του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό 
παράπτωµα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

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

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους 
οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη 
µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

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

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 
της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ 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 Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

 

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού 
φορέα για τον αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης : 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…] νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…] νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…] νόµισµα 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο 
εργασιών δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη 
περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνο όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και δηµόσιες 
συµβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονοµικός φορέας 
έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 
ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 
    

 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους 
υπό µορφή υπεργολαβίας τις οµάδες/τµήµατα (δηλ. ποσοστό) 
της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα δείγµατα, 
περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προµηθεύσει, 
τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι 
θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

Μέρος V: 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 αναφέρονται, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε 
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 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 στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο 
µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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