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Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητo
Αθήνα,

: 01- Σεπτεμβρίου - 2015

Αριθ. Πρωτ.

: οικ.2193

Βαθμός Προτεραιότητας
: Κοινό
ΠΡΟΣ:
1.
Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή.
2.
Υ.Π.Α.Π.ΕΝ,
Δ/νση
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, για την ανάρτηση της
παρούσης στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
ΚΟΙΝ.:
κα Γενική Γραμματέα Υπουργείου Π.Α.Π.ΕΝ.
Λ. Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα

Θέμα: «Επαναπροκήρυξη πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού,
συνολικού προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (13.906,00 €), μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, του Τμήματος
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας.»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/28-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (ΦΕΚ 199/Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα &
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
7. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών περί
αύξησης των χρηματικών ποσών της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων (ΦΕΚ 1291/Β’/2010).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών
Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α).
9. Τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 20072013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α).
10. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και το Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγειας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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11. Την αρ. οικ. 167420/6-4-2011 Απόφαση ένταξης της Πράξης 2011ΣΕ07580032 της ΣΑΕ
075/8 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: α) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,
Άξονας Προτεραιότητας 10 β) «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ», γ) «ΑΤΤΙΚΗ» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
Πόρους.
12. Την αρ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΕΠ/ΓΕ οικ.43/13-1-2012, ΑΔΑ: ΒΟΝ20-ΕΚΟ Απόφαση της Ειδικής
Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υ.Π.Ε.Κ.Α., περί διάθεσης
πίστωσης και το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου Π.Δ.Ε. 2011ΣΕ07580032 της ΣΑΕ
075/8, υποέργο 2.
13. Την αρ. 33330/24-03-2015, ΑΔΑ: Ω6ΥΟ465ΦΘΘ-8ΣΧ Απόφαση Χρηματοδότησης και
Κατανομής έργων ΕΣΠΑ της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων – Τμήματος Δ' της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.
14. Την αρ. Π1/2622/23-12-2013 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
περί εξαίρεσης από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π) μέχρι 31-122014 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά
προγράμματα (ΕΣΠΑ).
15. Την αρ. ΥΠΕΚΑ/ΣΕΠΔΕΜ
οικ.94/31-12-2014, ΑΔΑ:738Ε0-2ΟΦ Απόφαση Ειδικού
Γραμματέα Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α περί συγκρότησης Επιτροπών στο Σώμα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-01-2015, τ. Α') «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Ασφαλίσεων».
17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/27-01-2015, τ. Α') «Διορισμός Αντιπροέδρων
Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
18. Την αρ. Αριθ. Υ112/3-3-2015 (ΦΕΚ 311/04-03-2015, τ. Β') Απόφαση του Πρωθυπουργού
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη.
19. Τις διατάξεις των άρθρων 139-146 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/2014, τ. Α') όπως
αναστάλθηκε η ισχύς τους με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29/1903-2015, τ. Α').
20. Την από 04-06-2015 εισήγηση, περί της αναγκαιότητας προμήθειάς μέσων ατομικής
προστασίας και τις συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές αυτών, από τους υπάλληλους του
Τμήματος Επιθεώρησής Περιβάλλοντος Δρόυζα Ανδρομάχη, ΠΕ Περιβάλλοντος και Λαγού
Σταύρου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για τις ανάγκες αυτοψιών / δειγματοληψιών /
επιθεωρήσεων του Τμήματος Επιθεώρησής Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδος.
21. Τον από 04-06-2015 ενδεικτικό προϋπολογισμό προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας,
συνταχθέντα από τον υπάλληλο του Τμήματος Επιθεώρησής Περιβάλλοντος, Λαγό Σταύρο,
ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού.
22. Τις υπηρεσιακές ανάγκες σε μέσα ατομικής προστασίας, για τις περιβαλλοντικές αυτοψίες /
δειγματοληψίες / ελέγχους που πραγματοποιούν οι επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησής
Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος.
23. Το α.π. 1547/15-6-2015 Αίτημα έγκρισης δαπάνης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας,
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών και ελέγχων, του
Τμήματος Επιθεώρησής Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του Σώματος
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.),
καταχωρημένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με
ΑΔΑΜ: 15REQ002846992
24. Την α.π. 1789/07-7-2015 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. περί εξουσιοδότησης
και έγκριση δαπάνη για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, προϋπολογισμού
δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (13.906,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών μέσων ατομικής προστασίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος του
Τμήματος Επιθεώρησής Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του Σώματος
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων που διενεργούν
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περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και ελέγχους, καταχωρημένη στην Διαύγεια
με ΑΔΑ:7H3Z465ΦΘΗ-2ΣΠ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 15REQ002895945-2015-07-07.
25. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 της κωδικοποίησης του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22-042005, τ. Α') περί ισχύος δικαιώματος υπογραφής με εντολή υπουργού και αναπληρωτή
υπουργού.
26. Την ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ/ΤΕΠ α.π. οικ.1790/7-7-2015 Προκήρυξη – δημόσια πρόσκληση
πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (13.906,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.,
για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Τμήματος Επιθεώρησής Περιβάλλοντος
της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης
Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.), καταχωρημένη στην Διαύγεια με
ΑΔΑ:7OHE465ΦΘΗ-ΑΔΠ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 15PROCOO2898531-2015-07-08.
27. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε απολύτως καμία προσφορά και δεν υπήρξε απολύτως καμία
συμμετοχή στα πλαίσια της ως άνω αναφερόμενης προκήρυξης – δημόσιας πρόσκλησης
πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,
προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (13.906,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., για την
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για την κάλυψη υπηρεσιακών των επιθεωρητών
περιβάλλοντος διενέργειας περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών και ελέγχων του
Τμήματος Επιθεώρησής Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του Σώματος
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.) και καλούμε κάθε
προμηθευτή ο οποίος δικαιούται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, να υποβάλλει
σχετική προσφορά.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου – τεχνικές προδιαγραφές:
Η προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας θα πραγματοποιηθεί κατά είδος, τεχνικά
χαρακτηριστικά, ποσότητες και κωδικούς cpv, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α', το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Δεν επιτρέπονται οι προσφορές
μεμονωμένων ειδών ή εναλλακτικές προσφορές και θα απορρίπτονται.
Χρόνος υποβολής προσφορών και παράδοσης προμήθειας:
Τα περιγραφόμενα στο Παράρτημα Α' μέσα ατομικής προστασίας, θα παραδοθούν στο σύνολό τους,
στην αποθήκη του Τμήματος Επιθεώρησής Περιβάλλοντος, της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας στην
Αθήνα, εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Αρμόδια για την ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή είναι η Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών όπως προβλέπεται στην αρ.
ΥΠΕΚΑ/ΣΕΠΔΕΜ οικ.94/31-12-2014, ΑΔΑ:738Ε0-2ΟΦ Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του
Υ.Π.Ε.Κ.Α, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΑΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ οικ.296/9-7-2015 Απόφαση
Υπουργού Π.Α.Π.Ε.Ν. και ισχύει, περί συγκρότησης Επιτροπών στο Σώμα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.), η οποία και θα υποβάλλει
σχετικό πρακτικό παραλαβής.
Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιοποιηθεί για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών στον ιστοχώρο
του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. και να καταχωρηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Ημερομηνία ανάρτησης στον ιστοχώρο του
Υ.Π.Α.Π.ΕΝ και έναρξης ισχύος της παρούσας προκήρυξης ορίζεται η Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 και
καταληκτική ημερομηνία [έπειτα από χρονικό διάστημα ανάρτησης δέκα (10) ημερών] η Παρασκευή
11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα
απορρίπτονται. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ στο οποίο αποστέλλεται η
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παρούσα, παρακαλείται να ενεργήσει για την ανάρτηση της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα
Υ.Π.Α.Π.ΕΝ., όπως προαναφέρεται.
Προϋπολογισμός δαπάνης, πληρωμή και κρατήσεις:
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των προϋπολογισμού δεκατριών
χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (13.906,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Υπάρχει η σχετική εγκεκριμένη πίστωση στο Τεχνικό Δελτίο του έργου Π.Δ.Ε. 2011ΣΕ07580032 της
ΣΑΕ 075/8, υποέργο 2. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός εξήντα (60) ημερών, από την
παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί, με την αρ.
ΥΠΕΚΑ/ΣΕΠΔΕΜ οικ.94/31-12-2014, ΑΔΑ:738Ε0-2ΟΦ Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του
Υ.Π.Ε.Κ.Α, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΑΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ οικ.296/9-7-2015 Απόφαση
Υπουργού Π.Α.Π.Ε.Ν. και ισχύει, περί συγκρότησης Επιτροπών στο Σώμα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.). Κατά την πληρωμή θα
παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει,
καθώς και το ποσό του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011).
Διαγωνιστική διαδικασία:
1.Κριτηριο κατακύρωσης:
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, έπειτα από δημόσια
προκήρυξη υποβολής προσφορών, διάρκειας δέκα (10) ημερών και κριτήριο κατακύρωσης για τις
υποβληθείσες προσφορές, οι οποίες θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τα λοιπά
απαιτούμενα δικαιολογητικά θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή
νομικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ και να είναι εγκατεστημένοι στις ως άνω περιοχές. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει
να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ και να έχουν στις
ανωτέρω περιοχές την καταστατική τους έδρα. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή
υποψηφιότητα πρέπει να καλύπτουν όλα τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης που τίθενται με
την παρούσα ως προς όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας, με την επιφύλαξη όσων κατά τα
ανωτέρω αναφέρθηκαν. Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά
χωρίς να έχουν περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, αλλά συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων τους με την οποία δεσμεύονται, σε
περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης, να λάβουν την νομική μορφή που θα τους ζητηθεί, σύμφωνα
με το Ελληνικό Δίκαιο, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
(α) Όσοι βρίσκονται υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή εκκρεμεί η συζήτηση αιτήσεως για τη θέση τους σε κάποια από τις
καταστάσεις αυτές
(β) Όσοι Υποψήφιοι σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που
περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο, και αφορά ιδίως τα παρακάτω
αδικήματα:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο
άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
(γ) Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου. Ως αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική διαγωγή
των υποψηφίων νοούνται ιδίως η υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η
δωροδοκία και η δόλια χρεοκοπία.
(δ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία. Ως υποχρεώσεις καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης νοούνται
τόσο οι υποχρεώσεις κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών του
Προσφέροντος, όσο και οι υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης του ίδιου του Προσφέροντος, αν είναι
φυσικό πρόσωπο, ή των διοικητών του, αν είναι νομικό πρόσωπο που έχει νόμιμη υποχρέωση να τους
ασφαλίζει.
(ε) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και
τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία.
(στ) Όσοι είναι ένοχοι ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που
απαιτούνται με την Διακήρυξη.
(ζ) Όσοι στο παρελθόν υπήρξαν προμηθευτές του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι
οποίοι αποδεδειγμένα παραβίασαν ουσιώδεις όρους των σχετικών συμβάσεων και υπάρχει περί
τούτου δικαστική απόφαση ή εξώδικη όχληση.
(η) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από δημόσιους διαγωνισμούς του Δημόσιου τομέα και
ευρύτερου δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
(θ) Όσοι έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού κατά το
άρθρο 8 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν παραπεμφθεί αμετακλήτως στο ακροατήριο για να
δικαστούν ως υπαίτιοι τέτοιου αδικήματος ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα συνεπεία
ποινικής καταδίκης, εφόσον η στέρηση αυτή δεν έπαυσε.
(ι) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
(ια) Όσοι προσκρούουν σε κάποιο όρο της παρούσας διακήρυξης.
3.Αποκλεισμός συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Η προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:

Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή
στοιχεία.

Είναι εναλλακτική.

Δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά ή
υποβληθούν ψευδώς.

Δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών της προμήθειας.

Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή

Ορίζει ως χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών
από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Αναφέρεται χρόνος υλοποίησης της προμήθειας μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την
παρούσα.

Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται.

Διαπιστωθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ότι υπάρχει ουσιώδης απόκλιση
μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
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Η οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην
παρούσα ή χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή. Επιπλέον, αποκλείεται της συμμετοχής ο
προσφέρων.

Δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου (2) «Περί Δικαιώματος
συμμετοχής στο διαγωνισμό».
4. Ισχύς προσφορών:
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη
μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που δεν αναγράφεται στην
προσφορά, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την υποβολή προσφοράς στην παρούσα
προκήρυξη, ως χρόνο ισχύος της προσφοράς ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Εγγυήσεις:
Δεν προβλέπεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ούτε καλής εκτέλεσης. Για όλα τα είδη της
προμήθειας είναι υποχρεωτικό να παρασχεθεί από τον προμηθευτή έγγραφη διετής (2) εγγύηση
αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση ελλαττωματικού προϊόντος με ίδιο ή εν ελλείψει με το
αντίστοιχο καινούριο.
6. Περιεχόμενο και υποβολή προσφορών:
Η κάθε προσφορά, η οποία θα είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
υποψηφίου ανάδοχου θα περιέχεται σε ενιαίο κλειστό σφραγισμένο φάκελο και θα αποστέλλεται στην
έδρα του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος και θα
περιλαμβάνει, εντός του ενιαίου φακέλου, (α) την συνολική οικονομική προσφορά σε ευρώ, με και
χωρίς Φ.Π.Α., (β) τις τεχνικές προδιαγραφές, με τυχόν πιστοποιήσεις και φυλλάδια του προμηθευτή
καθώς και με υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής, ότι τα προσφερόμενα είδη είναι στο σύνολό τους σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α'.
Επιπροσθέτως (γ), ο ενιαίος φάκελος της κάθε υποβληθείσας προσφοράς, θα πρέπει να περιλαμβάνει,
αναφορικά με τον υποψήφιο ανάδοχο και τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ή
αντίστοιχη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ή του
νομίμου εκπροσώπου αυτού, από τα οποία να προκύπτει (α) ότι δεν τελούν σε πτώχευση, (β) ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και (γ) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ή του νόμιμου
εκπροσώπου αυτού ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου,
κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους (2) και (3) της
παρούσας προκήρυξης.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
υποψήφιοι ανάδοχοι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής, εργαζομένων και διοίκησης) και αντίστοιχο
πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή
αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courrier) στην έδρα του
Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Αρμόδιος για
πληροφορίες και για τον συντονισμό της προμήθειας, ορίζεται ο μόνιμος υπάλληλος Λαγός Σταύρος
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, οποίος μπορεί να παρευρίσκεται και κατά την διεξαγωγή του
Διαγωνισμού στις συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
7. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών:
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού για τις διαδικασίες αναθέσεων προμηθειών, η οποία προβλέπεται
στην αρ. ΥΠΕΚΑ/ΣΕΠΔΕΜ οικ.94/31-12-2014, ΑΔΑ:738Ε0-2ΟΦ Απόφαση Ειδικού Γραμματέα
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Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΑΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ οικ.296/9-7-2015
Απόφαση Υπουργού Π.Α.Π.Ε.Ν. και ισχύει, περί συγκρότησης Επιτροπών στο Σώμα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.), θα διενεργήσει τον διαγωνισμό
στα γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, σε ένα
ενιαίο στάδιο αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε
διαφορετική περίπτωση, λόγω εξαιρετικής περίπτωσης αδυναμίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα
κοινοποιήσει οπωσδήποτε τον ακριβή χρόνο (ημερομηνία και ώρα) συνεδριάσεως και διεξαγωγής του
διαγωνισμού εγγράφως, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, με απόδειξη, στους συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό και για τα δυο στάδια αυτού, τουλάχιστον μια (1) ημέρα προηγούμενα της συνεδριάσεως.
Δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης όλοι οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τις εμπρόθεσμες προσφορές ως
εξής: Αποσφραγίζεται ενιαίος φάκελος με τα δικαιολογητικά, τις τεχνικές προσφορές τις οικονομικές
προσφορές. Μονογράφονται οι φάκελοι και όλα τα πρωτότυπα περιεχόμενα των φακέλων κατά
φύλλο από όλα τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής, αμέσως μετά από την αποσφράγισή τους
(εξαιρούνται τα τυχόν φυλλάδια) και δίνονται αντίγραφα σε όσους συμμετέχοντες υποψήφιους
προμηθευτες αιτηθούν σχετικά. Στην συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών, χωρίς την παρουσία των
συμμετεχόντων υποψηφίων προμηθευτών. Η εν λόγω Επιτροπή θα κρίνει, μεταξύ άλλων, για το εάν
οι υποβληθείσες προσφορές καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α' της
παρούσας. Για τον λόγο αυτό ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον του ζητηθεί,
να προσκομίσει στην Επιτροπή ως δείγμα ένα τεμάχιο ή ζεύγος από κάθε είδος μέσου ατομικής
προστασίας και περιγράφεται στο Παράρτημα Α. Η Επιτροπή θα συντάξει και θα παραδώσει στο
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος ενιαίο πρακτικό για την
συμφωνία των προσφερόμενων ειδών των υποψήφιων αναδόχων με τις τεχνικές προδιαγραφές του
Παραρτήματος Α' την πληρότητα των δικαιολογητικών των υποβληθεισών προσφορών καθώς και για
την αύξουσα σειρά των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων που καλύπτουν κατά την
κρίσης της τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α' και έχουν πλήρεις φακέλους
δικαιολογητικών συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη.
8. Ενστάσεις:
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15
του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ αρ. 150/2007 τ.Α’) στην Επιτροπή Ενστάσεων, όπως προβλέπεται στην αρ.
ΥΠΕΚΑ/ΣΕΠΔΕΜ οικ.94/31-12-2014, ΑΔΑ:738Ε0-2ΟΦ Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του
Υ.Π.Ε.Κ.Α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί συγκρότησης Επιτροπών στο Σώμα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
9. Κατάρτιση Σύμβασης:
Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού και ανάδειξης
προμηθευτή και εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων
καταρτίζεται και υπογράφεται η σχετική Σύμβαση.
Η Γενική Δ/ντρια
Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Κοτίνη Γεωργία

Εσωτερική Διανομή:
1.
Χρονολογικό Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
2.
Φ. Προμηθειών Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΥΤΟΨΙΩΝ / ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Α/Α

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Κωδ. CPV
(εγγύτερος)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.1.

ΚΡΑΝΗ

16 τεμάχια

18444100-4
Κράνη ασφαλείας

Προδιαγραφές ΕΝ
397

1.2.

ΑΣΠΙΔΙΑ

16 τεμάχια

18142000-6
Προσωπίδες
ασφαλείας

Προδιαγραφές ΕΝ
166

1.3.

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

16 ζεύγη

18143000-3
Προστατευτικά
εξαρτήματα

Προδιαγραφές
CE, EN 352 SNR
33 dB

1.4.

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

100 ζεύγη

18143000-3
Προστατευτικά
εξαρτήματα

Προδιαγραφές ΕΝ
352-2

1.5.

ΜΑΣΚΕΣ

16 τεμάχια

35814000-3

Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Πεδίο χρήσης: προστασία σε χώρους όπου
εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά
επίπεδα.
Το εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό
PE ανατομικής σχεδίασης. Υποδοχή για
ωτοασπίδες και ασπίδια, δυνατότητα
προσαρμογής
προστατευτικού
υποσιαγωνίου. Κεφαλόδεμα από συνθετικές
ίνες και όχι από σκληρό υλικό με
προδιαγραφές ΕΝ 397, τριών τουλάχιστον
σημείων στήριξης επί του κράνους, με
ρύθμιση δια πιέσεως, υφασμάτινο, με
αντιιδρωτικό προστατευτικό μετώπου με
αφρώδη επένδυση και πλενόμενο. Να
υπάρχουν οπές αερισμού που θα
διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.
Προστατευτικό υποσιαγώνιο προδιαγραφών
ΕΝ 12492. Το χρώμα να είναι λευκό, μεγέθη
κατά παραγγελία.
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Χαρακτηριστικά:
Υλικό
αντιθαμβωτικό,
διαφανές υλικό, αντοχή σε κρούσεις
σωματιδίων μέσης ενέργειας. Το ασπίδιο θα
αποτελείται από το πρόθεμα και τη διάταξη
προσαρμογής στο κράνος, με δυνατότητα
ανύψωσης
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου ο θόρυβος
υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και
δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A) για
οκτάωρη έκθεση.
Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη
στήριξης στο κεφάλι, να έχουν ανθιδρωτικές
επενδύσεις στο μαξιλαράκι που έρχεται σε
επαφή με το αυτί, για να μην υπάρχουν τα
εύλογα παράπονα για πρόκλησης ιδρώτα
από το πλαστικό. Δυνατότητα προσαρμογής
σε κράνος.
Χρώμα κατόπιν επιλογής μας.
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε
συνθετικό περίβλημα που φράζει τον
ακουστικό πόρο. Μπορεί να είναι απλά ή με
στεφάνι.
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
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ΑΔΑ: Β8ΕΨ465ΦΘΗ-Φ7Η
ΗΜΙΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΜΕ ΖΕΥΓΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝ
ΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

μάσκες
με 16 ζεύγη
ενσωματωμέν
α φίλτρα

Μάσκες αερίου
42514310-8
Φίλτρα αέρα

EN140,
EN143, EN14387

1..6.

ΜΑΣΚΕΣ
ΚΟΝΕΩΣ

150 τεμάχια

35814000-3
Μάσκες αερίου

1.7.

ΜΑΣΚΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΑ

10 τεμάχια

35814000-3
Μάσκες αερίου

Προδιαγραφές ΕΝ
136, ΕΝ141

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ
ΜΑΣΚΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

15 τεμάχια

42514310-8
Φίλτρα αέρα

Προδιαγραφές
EN143, EN14387

ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ
(goggles)

16 τεμάχια

33735100-2
Προφυλακτικά
δίοπτρα

Προδιαγραφές ΕΝ
166

2 τεμάχια

33157200-7
Αναπνευστικές
συσκευές
οξυγόνου

Προδιαγραφές ΕΝ
137

1.8.

1.9.

1.10.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ

2

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Β')
Πεδίο χρήσης:
Α) Προστασία από σκόνη. Μάσκα με
ενσωματωμένο ζεύγος φίλτρων από
συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα
προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα
και πηγούνι. Προστασία από χημικές ουσίες
και μικροοργανισμούς. Φιλτρόμασκα που
προστατεύει μύτη, πηγούνι, στόμα της οποίας
το κυρίως σώμα είναι από διηθητικό υλικό
που προστατεύει από οργανικά αέρια και
σωματίδια
Β) Τα φίλτρα να παρέχουν ασφαλή
τοποθέτηση με κλιπ κλειδώματος και
προστασία από μολυσματικές προσμείξεις,
οργανικά, ανόργανα, όξινα αέρια και ατμούς,
αμμωνία, στερεά και υγρά σωματίδια. Το
κατάλληλο φίλτρο να φέρει αντίστοιχο
χρωματικό κώδικα (καφέ γκρι, κίτρινο,
πράσινο και λευκό). Να έχουν έτος λήξεως
όχι προγενέστερο από το 2020.
Πεδίο χρήσης: Μάσκες προστασίας από
ερεθιστικές σκόνες με διάμετρο μεγαλύτερη
από 5 μm με έλασμα στη μύτη και λάστιχο
συγκράτησης.
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Πεδίο χρήσης: παρέχει προστασία από
όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή
(οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων,
αμμωνία) και μικροορνανισμούς.
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με
ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο
το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των
οφθαλμών.
Να παρέχουν χαμηλή αντίσταση κατά την
αναπνοή και παρέχουν άνεση σε πολύωρη
χρήση. Για οργανικά αέρια και ατμούς με
σημείο ζέσεως από 65 ° ή παραπάνω,
στερεά και υγρά σωματίδια, ραδιενεργά και
τοξικά σωματίδια, βακτήρια και ιούς. Το
κατάλληλο φίλτρο να φέρει αντίστοιχο
χρωματικό κώδικα (καφέ γκρι, κίτρινο,
πράσινο και λευκό). Να έχουν έτος λήξεως
όχι προγενέστερο από το 2020.
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Προστασία από ακτινοβολία, αντοχή σε
κτυπήματα,
προστατευτικά
πλαϊνά,
ρυθμιζόμενοι βραχίονες.
Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην
εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική
επένδυση
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Πεδίο χρήσης: Μέσο προστασίας έκτακτης
ανάγκης.
Αποτελείται από μια φιάλη υψηλής πίεσης
αέρα, τη μάσκα ολόκληρου προσώπου, το
μειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύμονα, τις
προειδοποιητικές διατάξεις και το σύστημα
ανάρτησης
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ΑΔΑ: Β8ΕΨ465ΦΘΗ-Φ7Η
ΧΕΡΙΩΝ

2.1.

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ

10. 000
τεμάχια (σε
συσκευασίες
των 100 ανά
συσκευασία)

2.2.

ΓΑΝΤΙΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

200 τεμάχια

3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΔΙΩΝ

18424300-0
Γάντια μιας
χρήσης

Προδιαγραφές ΕΝ
374

18424000-7
Γάντια

Προδιαγραφές ΕΝ
374

αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Πεδίο χρήσης: για την αντιμετώπιση χημικών
ουσιών ή μικροοργανισμών
Φυσικό LATEX , αντοχή σε αραιά οξέα,
βάσεις, αλκοόλες, κλπ. Να έχουν καλή
εφαρμογή – αφή. Μεγέθη κατά παραγγελία.
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία
από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς
κινδύνους.
Προστασία
από
μικροοργανισμούς, ανατομικά (σύνθεση
Νιτριλίου, χρήση σε ευρύ φάσμα χημικών
διαλυτών, αντιβακτηριακή προστασία)
Μήκος περίπου 30 cm και πάχος 1 mm. Από
PVC και εσωτερική επένδυση από
ανθιδρωτικό υλικό
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες
(επιθεωρήσεις). Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο
με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με
προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και
αντιολισθητική σόλα, αυτοκαθαριζόμενη,
ανθεκτική σε πετρέλαια και οξέα,
απορρόφηση μηχανικής ενέργειας (φτέρνα).
Χρώμα κατόπιν επιλογής, μεγέθη κατά
παραγγελία.
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό PVC
με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά
δακτύλων
και
προστατευτικό
έναντι
διάτρησης.
Χρώμα κατόπιν επιλογής, μεγέθη κατά
παραγγελία.
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Πεδίο χρήσης: Για ελέγχους σε υδάτινους
αποδέκτες (εκβολές ποταμών, χείμαρροι,
λίμνες κλπ).
Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με
αντιολισθητική σόλα και προστατευτικό
έναντι διάτρησης η οποία και ενσωματωμένη
φόρμα
Χρώμα κατόπιν επιλογής, μεγέθη κατά
παραγγελία.

3.1.

ΜΠΟΤΑΚΙΑ
(ΑΡΒΥΛΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

16 ζεύγη

18830000-6
Προστατευτικά
υποδήματα

Προδιαγραφές ΕΝ
344, 345

3.2.

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

16 ζεύγη

18816000-2
Γαλότσες

Προδιαγραφές ΕΝ
344, 345

10 ζεύγη

18814000-8
Υποδήματα με
επάνω μέρη από
ύφασμα

Προδιαγραφές ΕΝ
343, 347

32 ζεύγη

18317000-4
Κάλτσες

Χρώμα κατόπιν επιλογής, μεγέθη κατά
παραγγελία.

18130000-9
Εξαρτήματα
επαγγελματικού
ρουχισμού

αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Αδιάβροχο σακάκι από συνθετικό ή
βαμβακερό σύμμεικτό υλικό
(Polyester)
εξαιρετικής αντοχής και ελαστικότητας με
υφασμάτινο φορέα για μεγαλύτερη διαπνοή
με ενσωματωμένη κουκούλα που κρύβεται

3.3.

3.4.
4

4.1.

ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ
ΚΑΛΤΣΕΣ
WOOLPOWER
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΑΚΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(νιντσεράδα)

16 τεμάχια

Προδιαγραφές ΕΝ
340
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ΑΔΑ: Β8ΕΨ465ΦΘΗ-Φ7Η

4.2.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(αδιάβροχα)

4.3.

ΣΤΟΛΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ

4.4.

ΑΝΙΧΤΕΥΤΕΣ
ΑΕΡΙΩΝ (O2, CO,
H2S, κλπ)

5

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α'
ΒΟΗΘΕΙΩΝ

στο γιακά.
Χρώμα κατόπιν επιλογής, μεγέθη κατά
παραγγελία.
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Αδιάβροχο παντελόνι από συνθετικό υλικό
(Polyester)
εξαιρετικής αντοχής και
ελαστικότητας.
Χρώμα κατόπιν επιλογής, μεγέθη κατά
παραγγελία.
αναλυτικά στην ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503
Β')
Ενιαίες στολές από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά
που προστατεύουν από πιτσιλίσματα
χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα
επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
Τα αέρια που μπορούν να ανιχνευτούν είναι :
1. εκρηκτικά αέρια, 2. Οξυγόνο, 3. VOCs
(πτητικά οργανικά), 4. Τοξικά αέρια.
Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει οθόνη,
φωτισμό, τροφοδοσία με επαναφορτιζόμενη
μπαταρία,
αισθητήρες,
δυνατότητα
μεταφοράς δεδομένων, αδιάβροχη και να
διαθέτει
όλες
τις
απαιτούμενες
πιστοποιήσεις, καθώς και να υπάρχει
δυνατότητα
σύνδεσης
με
σταθμό
βαθμονόμησης.

16 τεμάχια

18221000-4
Αδιάβροχος
ρουχισμός

Προδιαγραφές ΕΝ
340

10 τεμάχια

18130000-9
Ειδικός
ρουχισμός
εργασίας

Προδιαγραφές ΕΝ
340, 463

2 τεμάχια

38431100-6
Συσκευές
ανίχνευσης
αερίων

Προδιαγραφές ΕΝ
340

5.1.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ - ΤΟΙΧΟΥ
(των 25 ατόμων)

1 κουτί

33141623-3 Κυτία
πρώτων βοηθειών

Πιστοποίηση CE

Πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο για
αντιμετώπιση συνήθων ατυχημάτων σε
εργασιακούς χώρους τουλάχιστον 25
ατόμων.

5.2.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

3 κουτιά

33141623-3 Κυτία
πρώτων βοηθειών

Πιστοποίηση CE

Μικρό εξοπλισμένο φαρμακείο πρώτων
βοηθειών το οποίο θα υπάρχει στα
υπηρεσιακά οχήματα.

1.
Παρατήρηση: Τα μεγέθη και οι χρωματισμοί των ειδών ρουχισμού και υπόδησης θα περιγράφουν μετά
την ανάθεση της προμήθειας.
2.
Υποχρεωτικά παρεχόμενη εγγύηση του προμηθευτή για όλα τα ανωτέρω είδη: διετής (2ετης) με
άμεση αντικατάσταση του ελλαττωματικού προϊόντος με ίδιο ή εν ελλείψει με το αντίστοιχο καινούριο.
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