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ΘΕΜΑ: Απαίτηση ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας (∆∆Α) σύµφωνα µε το άρθρο 

7 της διακήρυξης του διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας(αρ. 

Μελέτης  28/2018). 

Σχετ: Ερώτηµα προµηθευτή προς την Επιτροπή διαγωνισµού. 

 

Με αφορµή ερώτηµα προµηθευτή προς την επιτροπή διαγωνισµού για τα προϊόντα 

της µελέτης που απαιτείται  ∆∆Α σας ενηµερώνουµε ότι: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κανονισµού REACH 1907/2006/ΕΚ και τον κανονισµό 

(ΕΕ) υπ. αριθ. 2015/830όπως ισχύουν, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 

προµηθευτή η κατάρτιση και χορήγηση επικαιροποιηµένου ∆∆Α. 

 

Σύµφωνα µε την 30/004/000/2368 /15-6-2016 εγκύκλιο του Γενικού Χηµείου του 

Κράτους  επισηµαίνεται ότι η σύνθεση και όλες οι σχετικές διαθέσιµες 

πληροφορίες προκειµένου να καθοριστεί κατά πόσο µία ουσία, αυτούσια ή σε 

µείγµα, ή ένα µείγµα συνεπάγεται κίνδυνο από φυσικούς παράγοντες ή κίνδυνο για 

την ανθρώπινη ή το περιβάλλον, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή 

(παραγωγού, εισαγωγέα ή µεταγενέστερου χρήστη) σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 

κανονισµού CLP όπως ισχύει. 

 

Η ταξινόµηση επισήµανση και συσκευασία του προϊόντος (χηµική ουσία  ή 

µείγµατος)που διατίθεται στην αγορά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή 

(παραγωγού, εισαγωγέα ή µεταγενέστερου προµηθευτή), σύµφωνα µε το άρθρο 1 

του κανονισµού CLP. Ο προµηθευτής οφείλει να είναι ενήµερος για κάθε αλλαγή 

της Νοµοθεσίας και των επιστηµονικών τεχνικών δεδοµένων που αφορούν το 

προϊόν, λόγω της δυναµικής φύσης της ως άνω Νοµοθεσίας και να τροποποιεί την 

ταξινόµηση , επισήµανση και συσκευασία εφόσον απαιτείται. 



 

Η κατάρτιση και χορήγηση επικαιροποιηµένου ∆∆Α, εφόσον απαιτείται, το 

οποίο να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 31 του Κανονισµού REACH 1907/2006/ΕΚ και 

τον Κανονισµό (ΕΕ) υπ΄αριθ. 2015/830 όπως ισχύουν, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 

του προµηθευτή. 

 

Κατόπιν επικοινωνίας µε το Γενικό Χηµείο του Κράτους η επιτροπή διαγωνισµού 

(προµήθεια ειδών καθαριότητας ) και  η επιτροπή παραλαβής ειδών καθαριότητας, 

θα  ζητήσει επικαιροποιηµένο ∆∆Α για όλα τα προϊόντα τα οποία είναι χηµικές ουσίες 

ή  µείγµατα και για όλα τα απορρυπαντικά προϊόντα.        

 

Παραµένουµε στην διάθεσή σας  

 

 

                                                                                     Η υπάλληλος                                                        

 

                                                                                  Μαλλιαρού Μαρία  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 


